ATELIER DE LUCRU VIRTUAL
18 mai 2021
privind integrarea biodiversității și conectivității ecologice în sectorul
planificării teritoriale, în contextul proiectului
În data de 18 mai 2021 a avut loc un Atelier de lucru virtual având ca temă posibilitatea
integrării biodiversității și conectivității ecologice în sectorul planificării teritoriale din
România, în contextul proiectului ConnectGREEN „Reabilitarea și gestionarea
coridoarelor ecologice montane ca infrastructură verde în bazinul Dunării” – proiect
finanțat prin Programul Transnațional Dunărea și coordonat de WWF România, în care
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) are calitate de Partener Strategic
Asociat.
Atelierul a fost organizat de INCD URBAN-INCERC împreună cu WWF România. Scopul
atelierului virtual a fost continuarea discuțiilor între specialiști din domeniul mediului
și ecologiei, pe de o parte, și ai planificării spațiale, pe de altă parte, despre armonizarea
legislației din cele două domenii cu privire la coridoarele ecologice și implementarea
acestora în documentele de amenajare a teritoriului și urbanism. Prezentările ce au
avut loc au fost urmate de dezbateri.
La întâlnire au participat reprezentanţi ai următoarelor instituții: Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului,
Apelor și Pădurilor, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale (CNAIR),
Agenția Națională pentru protecția mediului (APM Mureș), Universitatea de Arhitectură
și Urbanism "Ion Mincu" din București, Asociația pentru Conservarea Diversității
Biologice și Casa de Avocatură Mușat și Asociații. Deasemenea, au participat membri ai
echipelor partenere în proiectul ConnectGREEN: WWF România - Lead Partner și INCD
URBAN-INCERC.
Agenda Atelierului a inclus prezentări ale reprezentanților WWF România, Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și

Administrației și Casei de Avocatură Mușat și Asociații.
Atelierul de lucru s-a desfășurat în două părţi.
În prima parte s-au prezentat Planul de Acțiune pentru conservarea carnivorelor și a
coridoarelor ecologice, propus de proiectul ConnectGREEN și care a fost deja adoptat în
luna noiembrie 2020 de către Convenția Carpatică și de țările membre ale acesteia,
precum și o propunere a Foii de parcurs (Roadmap) care să alinieze și integreze
politicile și legislația din domeniile conservării biodiversității și conectivității ecologice
și ale planificării teritoriului. Toate prezentările au fost urmate de câte o sesiune de
întrebări și răspunsuri.
În a doua parte a atelierului au fost organizate dezbateri în două grupuri de lucru: cel
de mediu și cel de dezvoltare teritorială. În urma discuțiilor ce au avut loc, s-a ajuns la
concluzia că sunt necesare următoarele:
− Implicarea reprezentanților ANANP (Agenția Națională pentru Ari Naturale Protejate)
pentru a primi un feedback pe partea de management al coridoarelor ecologice.
− Inițierea unor campanii de informare în masă privind noțiunea de coridor ecologic,
pentru atragerea de specialiști ce ar putea fi implicați în studii sau în finanțare.
− Introducerea în CATUC - Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și
Construcțiilor, încă dinainte de a ajunge în consultare publică, noțiuni precum peisaj,
coridor ecologic și rețea ecologică, și completarea unor capitole ale sale cu aceste
noțiuni.
− Introducerea în Foaia de parcurs a unor acțiuni integrate mediu-urbanism și crearea
cadrului general legislativ pentru coridoarele ecologice.

