
   

 

 
 
 
 

Strategia privind conservarea coridorului ecologic din  bazinul fluviului 
Dunărea, dezbătută la a 3-a întâlnire națională a proiectului MEASURES 

 
 
 
Cel de-al treilea workshop național din cadrul Proiectului „Managementul și refacerea 
coridoarelor ecologice acvatice pentru speciile de pești migratori din Dunăre” 
(MEASURES) s-a desfășurat, online, la data de 19 ianuarie 2021. 
 
Această întâlnire a reunit factori interesați relevanți în domeniul apei, agriculturii, 
pisciculturii și domeniilor conexe, la nivelul autorităților publice centrale, autorități 
publice locale, reprezentanți din domeniul educației și cercetării, organizații non-
guvernamentale și profesionale și părți interesate  în domeniul protecției și asigurării 
coridoarelor pentru migrarea peștilor în bazinul fluviului Dunărea. 
 
Reuniunea a avut ca scop obținerea opiniilor specialiștilor din domeniile respective 
din România, referitoare la draft-ul Strategiei privind conservarea coridorului 
ecologic în bazinul hidrografic al fluviului Dunărea, elaborată în cadrul proiectului 
MEASURES. S-a pus un accent deosebit asupra tipurilor de măsuri cuprinse în acest 
proiect de strategie și a activităților sugerate pentru implementarea acesteia la nivel 
național. 
 
Evenimentul a fost organizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), WWF 
România și  Institutul de Biologie București. 
 
În cuvântul de deschidere, domnul secretar de stat pentru Ape din cadrul MMAP, 
Vasile Panaite, în calitate de gazdă a acestui eveniment, a subliniat importanța 
acestui proiect în ceea ce privește coordonarea acțiunilor de protecție și conservare a 
ecosistemelor acvatice și refacere a rutelor de migrație a sturionilor și a 
biodiversității la nivelul bazinului Dunării, concretizată în elaborarea propunerii de 
proiect a Strategiei privind conservarea coridorului ecologic din bazinul fluviului 
Dunărea și a felicitat partenerii proiectului pentru munca depusă în acest sens, 
scoțând în evidență importanța discutării activităților și măsurilor de implementare a 
acestei strategii precum și a opțiunilor viitoare de colaborare între factorii interesați 
în vederea conservării și protecției sturionilor.  
 
Reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor au condus discuțiile în cadrul 
acestui eveniment pornind de la necesitatea implicării factorilor interesați în ceea ce 
privește implementarea obiectivelor și a tipurilor de măsuri propuse în proiectul 
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fluviului Dunărea, cu luarea în considerație a principalelor bariere în atingerea 
acestor obiective și a propunerilor de îmbunătățire a protecției speciilor de pești 
migratori precum și propuneri privind măsuri și activități de implementare ale 
proiectului de strategie. 
 
 
De asemenea, s-a subliniat importanța colaborării, a sincronizării activităților de 
protejare a speciilor de pești migratori de toate țările implicate în proiect, în vederea 
eficientizării măsurilor stabilite pentru salvarea acestor specii, având în vedere 
necesitatea schimbului continuu de informații la nivelul bazinului fluviului Dunărea. 
 
În cadrul workshop-ului au fost prezentate ultimele evoluții legate de includerea 
problematicii sturionilor în Planul de management al bazinului hidrografic al Dunării, 
precum și stadiul actual al implementării proiectului MEASURES. S-a subliniat 
importanța dată biodiversității și protejării acesteia, la nivel internațional, ceea ce dă 
mari speranțe în lupta de salvare a speciilor de pești migratori, specii care există pe 
pământ de milioane de ani. 
 
 
 
Mai multe informații despre proiectul MEASURES puteti găsi accesând site-ul destinat 

proiectului: 

http://www.interreg-danube.eu/measures. 
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