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PRINCIPII ORIZONTALE

• DEZVOLTAREA DURABILĂ

➢PROTECŢIA BIODIVERSITĂŢII

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României



Principii orizontale
Proiect InfoAcces

• Principiul egalitate de gen

• Principiul nediscriminării

• Principiul accesibilitate persoane cu dizabilităţi

EGALITATE DE ŞANSE 

• Principiul poluatorul plăteşte

• Principiul protecţia biodiversităţii

• Principiul utilizarea eficientă a resurselor

• Principiul atenuarea şi adaptarea la schimbările 
climatice

• Principiul  rezilienţa la dezastre

DEZVOLTAREA DURABILĂ

• Manualul Beneficiarului Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020

• Contractul de finanțare al proiectului 
POCU/784/6/24/139636 InfoAcces

• Cererea de finanțare a proiectului 
POCU/784/6/24/139636 InfoAcces. 

Prezentare în conformitate cu:



Dezvoltarea
durabilă, 
Protecţia 
biodiversităţii

„Biodiversitate, este termenul pe care îl utilizăm
pentru a pune în evidență bogăția mediului natural.
Este varietatea imensă a animalelor și plantelor și a
habitatelor și genelor acestora. Biodiversitatea
interacționează cu mediul fizic pentru a
crea ecosistemele care vin în sprijinul organismelor
vii, din rândul cărora facem parte și noi. Nu putem
supraviețui fără mediul natural, însă, de prea multe
ori, considerăm că este ceva ce ni se cuvine de la
sine..” Comisia europeană

Componenta ecologica a dezvoltării durabile, care 
pune accentul pe prezervarea mediului inconjurător, 
pe reducerea impactului negativ al activitătilor umane
asupra acestuia - Protecţia biodiversităţii.

In implementarea proiectului se porneste de la faptul
ca biodiversitatea reprezinta variabilitatea
organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, 
marine, acvatice continentale şi complexelor
ecologice. Implementarea proiectului nu produce 
efecte negative asupra mediului şi biodiversităţii
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biodiversităţii

Conştientizare privind 

Protecţia biodiversităţii 

Protecţia biodiversităţiiP

Ariile protejate sunt zone terestre sau marine
destinate special pentru protecția și menținerea
diversităţii biologice a resurselor naturale cât și a
celor culturale asociate.

➢Arii naturale protejate de interes internațional

➢Arii naturale protejate de interes național

➢Arii naturale protejate de interes local

➢ Situri Natura 2000

Creşterea responsabilităţii faţă de emdiul
înconjurător se paote face prin activităţi

de dezvoltare şi integrare comunitară ce au ca
obiect:

➢Conservare a mediului

➢Protecţie a mediului

➢Îmbunătăţire a calităţii mediului



Vă 
mulțumim!


