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1. Rezumatul workshopului „Valoarea economică a ariilor naturale 
protejate” 

1.1. Introducere 

Workshopul „Valoarea economică a ariilor naturale protejate" a avut 
loc în data de 01 octombrie 2015, în municipiul Oradea. 

Workshop-ul a debutat cu o secvență introductivă în care: 
 Au fost prezentate obiectivele și agenda workshop-ului; 
 A fost realizată prezentarea succintă a proiectului; 

 
I. Au fost prezentate diferite aspecte etice referitoare la utilizarea 

resurselor naturale, evaluarea preliminară a siturilor, posibilele 
direcții de utilizare și oportunități de finanțare.  
Perspectiva economică asupra naturii și ecosistemelor protejate nu 
poate reda în totalitatea valoarea unei arii protejate, care poartă 
deasemenea valoare estetică, artistică etc. Cu toate acestea, 
evaluarea economică și valoarea monetară constituie un mod 
convingător de prezentare a valorii unei arii în contextual 
economiei capitaliste/ liberalismului de piață.  

II. Înainte de a ajunge la evaluarea economică a celor 8 situri (care fac 
obiectul custodiei CJ Bihor și a proiectului), a fost necesară 
umplerea lacunelor în cunoașterea habitatelor, speciilor și 
ecosistemelor din fiecare sit. Situl Platoul Vașcău este cel a cărui 
diversitate este cel mai bine cunoscută în prezent, planul de 
management al sitului aflându-se la a doua versiune, trimis spre 
aprobare. 
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III. Ignorarea cunoașterii dorințelor de dezvoltare a comunităților 

locale, factorilor interesați în general, este un neajuns al 
proiectelor. În numeroase ocazii, membri comunităților percep 
siturile Natura2000 ca obstacole în calea implementării de investiții 
și a dezvoltării. Această percepție rezultă atât din activitatea de 
informare și conștientizare ineficientă (neadaptată particularităților 
fiecărei comunități), cât și din neaplicarea unor instrumente (de 
exemplu, plăți compensatorii pentru servicii ecosistemice, alte 
tipuri de compensații), unele menționate în legislație, dar neînsoțite 
de norme de aplicare.  
 
Comunitățile și administrațiile locale sunt în mică măsură 
beneficiarele rezultatelor activităților economice din situri.  
 

IV. Estimarea capacității ecosistemelor de a îndeplini servicii pentru 
societate, pornind de la categoriile CLC (Corine Land Cover) 
constituie o aproximație grosieră, deoarece precizia hărților este 
redusă, ceea ce, mai ales în cazul siturilor mici, conduce la erori 
semnificative. 

Observații: pe marginea prezentării, au existat discuții privind: 
numeroase inconsecvențe legislative (limitele siturilor sunt uneori 
arbitrar trasate, formularele standard conțin erori, lipsesc instrumentele 
pentru aplicarea principiilor și articolelor de lege), însă găsirea celor mai 
bune măsuri de dezvoltare sustenabilă a siturilor și împrejurimilor 
constituie provocarea principală pentru custozi. Exemplele de bune 
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practici, cazurile de succes, trebuie să devină elemente esențiale ale 
pachetului de informare/ conștientizare. 

1.2. Concluzii privind workshopul 

La finalul workshop-ului, s-au adus câteva propuneri privind direcțiile de 
management ale ariilor protejate vizate de proiect.  

Expertul pe probleme de mediu a subliniat că cel mai bun mod de a 
valoriza sustenabil resursele din siturile considerate, care să producă 
efecte vizibile și pentru locuitorii zonei, este turismul. Este necesar ca 
studiile de fezabilitate pentru turism să ia în considerare posibilitatea 
portantă (capacitatea-suport) a siturilor pentru turiști, în funcție de care 
se vor defini și tipurile de turism adaptate fiecărui sit și fiecărui obiectiv 
din sit. 
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Figură 1 - Imagini de la workshop „Valoarea economică a ariilor naturale protejate"   
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2. Ariile protejate vizate de proiect - activități economice desfășurate și 
impactul asupra mediului 

1. ROSCI0200 Platoul Vaşcău 
2. ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma 
3. ROSCI0084 Ferice-Plai  
4. ROSCI0347 Pajiștea Fegernic 
5. ROSCI0267 Valea Roșie 
6. ROSCI0098 Lacul Pețea și Rezervația Naturală Pârâul Pețea 
7. ROSCI 0008 Betfia și Rezervația Naturală Locul fosilifer de pe Dealul 
Şomleului 
8. ROSCI0240 Tășad şi Rezervaţia Calcarelor Tortoniene de la Tăşad 
 

2.1.  ROSCI0200 Platoul Vaşcău 

Una din ocupaţiile locuitorilor, păstrată peste veacuri (datorită prezenţei 
calcarului în acest areal), este producerea varului, în numeroasele 
cuptoare de ars calcarul (varniţe), din satele Izbuc şi Câmp – Moţi. 

Cea mai importantă localitate a platoului carstic este oraşul Vașcău, de la 
care a împrumutat şi numele, un oraş pe teritoriul căruia s-au găsit urme 
de locuire umană încă din paleolitic. Prima atestare documentară a 
oraşului datează de la 1552, sub denumirea de Nagyhko (Cuptorul Mare), 
denumire legată de resursele subsolului din această zonă, în special 
minereuri de fier şi marmură. Odată cu declinul industrial locuitorii 
Vaşcăului s-au reprofilat către industria artizanală, una dintre cele mai 
substanţiale pârghii de bună-stare materială intrinsec legate de dinamica 
activităţilor turistice. 
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Dintre cele mai vechi şi mai importante îndeletniciri ale locuitorilor se pot 
aminti: cultura cartofului şi creşterea vitelor, prelucrarea fierului, olăritul, 
cioplitul în piatră de marmură, etc. 

Activităţile economice predominante sunt cele specifice sectorului primar: 
creşterea animalelor şi agricultura (cea mai importantă cultură fiind 
cultura cartofului). Resurse naturale relevante: păduri (foioase, conifere); 
păşuni alpine; argilă, caolin, minereuri complexe, fructe de pădure; plante 
medicinale; ciuperci. 

În ceea ce privește comportamentele cu impact negativ, cele mai mari 
probleme de mediu în comunitățile locale sunt cele legate de modul în 
care locuitorii debarasează gunoiul menajer, precum și de tăierile ilegale 
de copaci. 

În apropierea localității Călugări, o bună parte a populației se ocupă cu 
exploatarea unor materiale de construcții (gresii și calcare cu valoare 
ornamentală). Carierele sunt în general de mici dimensiuni, dar au impact 
negativ prin decopertări ale solului, fenomene de eroziune, etc. 

2.2. ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma 

Principalele activităţi economice desfăşurate în sit şi în vecinătatea sitului, 
sunt legate de păşunat şi exploatări forestiere. Daca nu sunt respectate 
condiţiile în care aceste activități se pot desfăşura, ele pot produce un 
impact negativ semnificativ asupra mediului dat fiind natura terenului. 
Culegerea plantelor medicinale este o activitate tradițională practicată, 
dar de puține persoane.  
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Așa-zisa activitate de curățenie de primăvară poate produce incendii, 
focul poate scăpa de sub control, existând pericolul distrugerii unor 
habitate, afectând în mod grav anumite specii. 

2.3. ROSCI0084 Ferice-Plai 

Activitățile economice din cadrul Sitului sunt reprezentate de: creşterea 
vitelor, agricultura, pomicultura şi prelucrarea lemnului. 

O componentă importantă o reprezintă activitatea turistică, prin 
obiectivele turistice existente în zonă: Biserica de lemn „Sfântul 
Gheorghe” din satul Saca, Biserica de lemn „Sfântul Ioan Teologul” din 
satul Brădet, Cetatea Rădesei și Piatra Grăitoare (Buduresa), Biserica 
ortodoxă de lemn din Ferice ce are hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril. 
Tot în satul Ferice se găsește și Peştera de la Ferice, situată în versantul 
vestic al Măgurii Ferice.  

Activitatea economică din aria sitului nu prezintă un impact semnificativ 
asupra acestuia. 

 

2.4. ROSCI0347 Pajiștea Fegernic 

Activitățile economice din cadrul Sitului sunt reprezentate de: agricultură, 
cultura plantelor, creşterea animalelor, morărit şi panificaţie, comerţ, 
industrie alimentară. Lacul de la Fegernic este recunoscut și apreciat ca loc 
de pescuit. 
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O componenta importanta o reprezintă activitatea turistică, prin 
obiectivele turistice existenta în zonă: Ştrand termal Sarcău, Lac 
acumulare – agrement, Pescuit la Fegernic, Ștrandul termal Șarcău. 

2.5. ROSCI0267 Valea Roșie 

Din cele mai vechi timpuri ocupaţia locuitorilor acestei zone este strâns 
legată de aşezarea geografică şi resursele bogate ale naturii. Activitățile 
economice principale sunt reprezentate de comerţ, agricultură și turism.  

Lacul de acumulare din zonă are un luciu de 14 ha, populat cu peşti, aflat 
pe teritoriul comunei Paleu, situat în vecinătatea drumului ce leagă Paleu 
cu Oradea prin Săldăbagiu de Munte, într-o zonă cu vegetaţie forestieră, 
bun pentru agrement şi turism rural, precum şi pentru activităţi sportive în 
tot cursul anului. 

Zona se remarcă drept loc ideal pentru recreere, drumeție prin pădurea 
rezervaţie "Valea Roşie", călărie, agroturism, vânătoare, locuri pentru 
corturi, pescuit. 

2.6. ROSCI0098 Lacul Pețea și Rezervația Naturală Pârâul Pețea 

Potențialul economic al comunei îl reprezintă activitatea turistică, turismul 
balnear. Atracțiile turistice sunt reprezentate de Rezervația naturală 
"Pârâul Pețea" din Băile 1 Mai , Lacul cu nuferi - Ochiul Mare. Aici îți are 
originea în cadrul unei bogate flore acvatice renumita specie și totodată 
foarte rară Nymphaea Lotus, varietatea Thermalis, nufărul termal, precum 
și Muzeul Satului (în construcție) și Parcul dendrologic Haieu - Băile 1 Mai. 
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Micii întreprinzători își fac simțită prezența în domeniul prestărilor de 
servicii, dând un impuls favorabil bugetelor locale. Ca urmare, apar noi 
oferte în turismul balnear și pentru agrement pe domenii private.  

Evoluția stațiunilor nu ar fi însă posibilă dacă nu ar exista cea mai mare 
atracție a locului: apa termală. Izvoarele calde, transformate în bazine, 
constituie sursa dezvoltării stațiunilor. 

Ștrandurile din băi atrag, în sezon, turiști din întreaga țară și din 
străinătate, curele balneare din Felix fiind recunoscute pe plan mondial. 

2.7. ROSCI0008 Betfia și Rezervația Naturală Locul fosilifer de pe 
Dealul Şomleului 

Activitățile economice din cadrul Sitului sunt reprezentate de: agricultură, 
creșterea animalelor și scoaterea calcarului pentru a face var. 

Atracții turistice specifice: Biserica Ortodoxă din satul Rontău, secolul al 
XV-lea, Biserica Romano-Catolică din satul Haieu, secolul al XIX-lea, Capela 
din satul Haieu, secolul al XIV-lea, Avenul de la Betfia (Hudra Bradii), 
Rezervația naturală Pârâul Pețea (suprafață 4,0 ha), Băile Felix, Băile 1 
Mai. 

2.8. ROSCI0240 Tășad şi Rezervaţia Calcarelor Tortoniene de la 
Tăşad 

Ocupaţiile de bază ale localnicilor sunt: creşterea animalelor şi cultivarea 
pământului. Dezvoltarea turismului rural şi agroturismului ca factor cheie 
de dezvoltare economică. 
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Atracții turistice: Biserica de lemn "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" din 
Hidișelu de Jos, construcție secolul al XVIII-lea, monument istoric, Biserica 
de lemn "Adormirea Maicii Domnului" din Surduc, construcție secolul al 
XVIII-lea, monument istoric, așezarea fortificată "Cetățeaua" de la Tășad 
(sec. IV - I a. Chr., Latène), Beftia și Pădurea de la Alparea. 

3. Tipuri de valoare economică a  ecosistemelor 

Beneficiile aduse de ecosisteme pot avea: 

 Valori de utilizare = valoarea instrumentală 
o valoare directă (consum și producție; inclusiv peisaj – pentru 

recreere) 
o valoare indirectă (servicii de reglare: protecția împotriva 

inundațiilor)  
 Valori de opțiune 

o (“asigurare” pentru viitor; ecosisteme cu mare valoare culturală 
și/sau rare) 

 Valori de non-utilizare: 
o valori pentru existență (indiferent dacă pot avea sau nu 

utilizare – valoare intrinsecă, per se) 
o valoare testamentară (reflectă asentimentul de transmitere a 

beneficiilor către generațiile următoare). 

Metode de determinare a valorii de utilizare:  

• Prețurile din piață (fructe de pădure, lemn / an, vânat). 
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• Modificarea valorii adăugate (cazuri: abandonarea cultivării, 
schimbarea modului de folosință a terenului). 

• Modificarea costurilor de producție (costul fertilizării după 
pierderea fertilității prin schimbarea utilizării, e.g. din pajiște în 
arabil). 

• Costuri de reducere a pagubelor, costuri de înlocuire (protecția 
împotriva inundațiilor, cheltuieli medicale, despăgubiri etc.) 

• Metoda costurilor alternative (cât ar costa înlocuirea unui sistem 
ecologic?) 

• Metoda prețului hedonistic - pentru proprietăți. 
• Analiza costurilor de călătorie (valoarea recreațională – costul 

mediu al călătoriei / sejurului într-o arie reflectă valoarea ariei). 
• Valoarea contingentă, analiza consimțământului-la plată 

(Willingness-to-Pay), analiza opțiunilor (pe bază de interviuri). 
Metode de detectare a valorii de non-utilizare:   

• Valoarea contingentă, analiza consimțământului-la plată 
(Willingness-to-Pay), analiza opțiunilor (pe bază de interviuri). 

• Metoda costurilor eventuale de restaurare ecologică. 
Ponderea CLC (Corine Land Cover) în cele 8 situri vizate de proiect: 
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În ultimii ani, au existat organisme specializate care și-au direcționat 
activitățile în analiza și evaluarea mediului, în special în pierderile suferite 
de acesta. Evaluarea mediului poate fi realizata fie din perspectiva 
ecologică fie din perspectiva economică fie dintr-o perspectivă 
combinată. Astfel de analize pentru a fi concludente, nu trebuie să 
ocolească aspectele referitoare la: 

 solidaritatea socială (condițiile de locuit, egalitatea șanselor, 
relațiile sociale, dezvoltarea capitalului uman); 

 eficiența economică (sistemul economic, eficienta și  
competitivitate, flexibilitate/stabilitate, forța de munca, comerț 
internațional); 

 responsabilitate față de mediu (consumul resurselor, materiale și 
deșeuri, riscuri, natura și agricultura) toate trei dimensiuni ale unei 
dezvoltări durabile. 
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Abordarea emergentă a economiei și a mediului trebuie să urmărească 
inferențele variabilelor de mediu cu cele economice și sociale. Astfel, 
trebuie identificate activitățile economice cu impact major asupra 
mediului. 

Activitățile economice cu impact major asupra mediului 

 Agricultura poate avea o incidență asupra mediului prin creșterea 
producției determinată fie de creșterea suprafețelor cultivate sau a 
efectivelor de animale, fie prin creșterea randamentelor agricole. 
Prin creșterea suprafețelor cultivate, impactul se manifestă prin: 
despăduriri, cultivarea terenurilor neproductive, extinderea 
irigațiilor în zonele aride.  
 

 Activitatea forestieră are un impact negativ asupra mediului prin 
exploatarea comercială a pădurii, dar și un impact pozitiv prin 
intervențiile silvice de împăduriri și reîmpăduriri. 
 

 Activitatea de vânătoare poate influența mediul prin distrugerea 
habitatelor de faună ca urmare a supraexploatării, sau prin 
distrugerea deliberata a speciilor considerate dăunătoare. 
 

 Activitatea piscicolă poate crea serioase probleme mediului prin 
supraexploatare și folosirea unor metode “brutale” de pescuit. 
 

 Impactul ecologic al mineritului și industriei extractive este 
exprimat printr-o serie de variabile statistice asociate cu ciclurile de 
exploatare minieră, astfel: indicatori care evidențiază exploatarea 
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minieră prin prospecțiuni miniere: rezervele noi descoperite pe 
tipuri de minerale; indicatori care evidențiază producția minieră și 
închiderea minelor: producția din mine subterane pe tipuri de 
minerale, producția din minele de suprafața pe tipuri de minerale, 
producția din cariere pe tipuri de minerale, numărul minelor închise 
pe tipuri de minerale; indicatori care descriu rolul resurselor 
minerale în economie: valoarea producției miniere pe tipuri de 
minerale, exportul de minerale brute pe tipuri de minerale, 
minerale consumate în metalurgie pe tipuri de procedee. 
 

 

Figure 1 - perspective de vedere asupra naturii 

4. Necesitatea evaluării economice a capitalului natural  

Ariile Protejate sunt percepute încă de foarte mulți doar în sensul lor 
"conservaționist" fiind considerate adevărate oaze ale naturii sălbatice 
într-un desert al dezvoltării economice, care trebuiesc protejate numai 
pentru conservarea speciilor care le populează.  
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Mai puțin este recunoscut faptul că zonele aflate în regim natural și 
seminatural constituie de fapt suportul "vieții" și implicit al dezvoltării 
socio-economice. 

De asemenea, dezvoltarea socio-economică s-a făcut având la bază 
resursele și serviciile oferite de capitalul natural, însă, până  în prezent în 
foarte puține cazuri s-a ținut cont de capacitatea productivă și capacitatea 
de suport a capitalului natural atunci când s-a proiectat dezvoltarea 
economică.  

    Ariile protejate prin valoarea lor naturală și gradul redus al intervenției 
umane pe teritoriul lor sunt cele mai bune exemple și modele pentru 
sistemele ecologice naturale și seminaturale. Totodată pentru a realiza 
tranziția de la actualul model de dezvoltare la un model de dezvoltare 
durabila este necesara cercetarea, cunoașterea și experimentarea 
teoriilor pentru implementarea conceptului de dezvoltare durabila. Astfel, 
atât evaluarea și monitorizarea stării capitalului natural, cât și dezvoltarea 
cunoașterii se poate realiza în cadrul unor zone pilot cum sunt ariile 
protejate.  

Capitalul Natural al țării se constituie din rețeaua sistemelor ecologice 
care funcționează în regim natural și seminatural și din rețeaua sistemelor 
antropizate prin transformarea și simplificarea primelor categorii.  

Resursele naturale regenerabile (inclusiv apa și solul) și neregenerabile 
(petrol, cărbune), precum și serviciile (controlul climei, al calității apei și 
aerului etc.) asigurate de către componentele Capitalului Natural 
constituie unul dintre factorii cheie ai funcției de producție a sistemelor 
economice și de suport al dezvoltării sistemelor socio-economice. 
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Capitalul natural și componentele sale au o anumită capacitate productivă 
care trebuie cunoscută pentru a evita supra-exploatarea și, respectiv, o 
anumită capacitate de suport (parametru esențial pentru a dimensiona 
corect presiunea antropică și a evita deteriorarea). 

Conservarea Capitalului natural presupune în principal menținerea unui 
raport acceptabil între ecosistemele naturale, seminaturale și antropizate, 
cu menținerea eterogenității în cadrul fiecărui tip de ecosisteme și  
asigurarea conectivității între aceste ecosisteme. 

5. Perspectivele de dezvoltare şi măsurile de valorificare economică din 
perspectiva dezvoltării durabile 

Concepția dezvoltării durabile nu mai lasă loc tratării separate a economiei 
de mediu. 

Nicio țară nu poate rămâne pe dinafară deoarece asupra mediului nu se 
pot trasa frontiere naționale. Realizarea unui sistem informațional privind 
dezvoltarea durabilă poate fi începută cu identificarea mai multor 
categorii de informații relevante pentru fundamentarea deciziilor, chiar 
înainte ca dezvoltarea teoretică și metodologică să fie definitiv stabilită.  

Astfel, sunt cinci categorii de date ce pot fi considerate ca determinante:  

 evidențierea stării mediului pe factori de mediu (apa, aer, sol, 
biodiversitate);  

 evidențierea presiunilor asupra mediului pe sectoare considerate 
surse de presiune; 

 estimarea cheltuielilor efectuate pentru evitarea presiunilor; 
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 evaluarea mărimii costului de mediu în funcție de presiunile asupra 
mediului;  

 evidențierea standardelor care pot reglementa presiunile. 

Primele patru categorii de date nu sunt atât de puternic legate de 
problemele evaluării, singurele probleme care pot apare aici fiind legate 
doar de metodele de colectare a datelor și de eforturile de culegere și de 
prelucrare. În ceea ce privește valoarea standardelor, există înțelegeri 
care țin mai mult sau mai puțin de aprecierile științifice, ceea ce reclamă 
un nivel de calitate mai ridicat al informațiilor generate și de faptul ca 
acestea sunt elemente decizionale în rezolvarea problemelor de mediu.  

O informație incompletă și nesigură poate influența consecințele acțiunii 
economice precum și dezvoltările ulterioare. Realizarea pe o scară largă a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă, presupune ca politicile economice să 
fie proiectate conform considerațiilor de mediu și a funcțiilor economice 
ale resurselor naturale. Pentru aceasta decidenții politici au nevoie de 
informații referitoare la activitățile economice și la starea mediului 
exprimate în unități naturale și monetare. Astfel de informații trebuie să 
fie construite într-o manieră care să permită evidențierea problemei 
centrale a dezvoltării durabile și echității intergenerații, păstrarea 
sănătății mediului pentru generațiile viitoare.  

Eficiența politicilor de reformă economică poate fi evaluată prin 
compararea indicatorilor sintetici tradiționali cu cei rezultați prin 
integrarea datelor de mediu. Simpla comparație a acestor indicatori nu 
poate furniza o înțelegere adecvată a introducerii parametrilor de mediu 
într-un sistem economic. De aceea este necesară utilizarea modelării 
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economico-matematice, cum ar fi analiza input-output, care are avantajul 
prezentării predictive și alternative a scenariilor politice, într-o manieră 
transparentă și analitică. 

Analiza statistico-economică de mediu poate fi aplicată în diferite etape 
ale procesului decizional de mediu cum ar fi: identificarea priorităților de 
mediu, identificarea punctelor de presiune, proiectarea politicii de mediu, 
evaluarea efectelor politicii. Datele pot fi utilizate la monitorizarea 
efectelor politicii de mediu în termenii activităților comerciale publice și 
private, precum și în termenii efectelor sectoriale pozitive sau negative 
induse de către industrie.  

Indicatorii economici standard, care descriu în principal fluxurile financiare 
într-o economie, furnizează informații incomplete privind implicațiile 
activităților economice asupra mediului. Instrumentele economice au 
diverse posibilități de comparare a rezultatelor lor în spațiu și în timp, însă 
astfel de metode nu sunt dezvoltate suficient și pentru domeniul 
mediului. 

Instrumentele informaționale de mediu, în mod obișnuit, se bazează pe 
parametrii fizici, în timp ce instrumentele informaționale economice 
folosesc atât date fizice cât și valorice. Ca urmare, există deficiențe 
semnificative la nivelul calității indicatorilor care trebuie să expliciteze 
interdependența economie-mediu, fapt pentru care se impune 
dezvoltarea unor indicatori integrați care să exprime legătura directă 
dintre activitățile economice și mediu, în sensul cerințelor dezvoltării 
durabile.  

În acest scop pot fi definite următoarele priorități:  
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 necesitatea de a dezvolta legături pe verticală între instrumentele 
economice la nivel macro și micro-economic, respectiv între 
indicatorii de mediu individuali (nivel micro-economic) și indicatorii 
de sinteză (nivel macroeconomic);  

 necesitatea de a dezvolta legături pe orizontală între instrumentele 
economice și de mediu la nivel sectorial sau regional, respectiv 
includerea indicatorilor de mediu într-un proces decizional 
economic 

 necesitatea reprezentării indicatorilor de mediu într-o dimensiune 
de timp, respectiv construirea de serii cronologice pentru cea mai 
mare parte a indicatorilor care exprimă performanțele economice și 
de mediu. 

 

Figure 2 – schema reprezentând cum ecosistemele pot fi integrate în 
sistemul decizional 

Sistemele ecologice naturale se confruntă cu nenumărate amenințări la 
adresa biodiversității și în care există tendința degradării ireversibile a 
capitalului natural.  
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Astfel înființarea de arii protejate și managementul eficient al acestora e 
o necesitate deoarece:  

 ariile protejate sunt exponente ale ecosistemelor naturale și 
seminaturale care pot fi evaluate și monitorizate, exprimând într-o 
anumită măsură starea acestora la un moment dat. Ecosistemele 
naturale și seminaturale reprezintă principalele componente ale 
capitalului natural care asigură resursele și serviciile ce stau la baza 
dezvoltării socio-economice.  

 ariile protejate sunt zone în care se dezvoltă cunoașterea necesară 
pentru asigurarea tranziției la un model de dezvoltare durabilă.  

 ariile protejate sunt adevărate "săli de clasă în aer liber" în care 
oamenii pot fi educați cu privire la rolul naturii și necesitatea 
conservării naturii și a dezvoltării durabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material realizat de David Ivona, Expert arii protejate și 
Dumitrescu Cornelia, Expert economist 

Material realizat în cadrul Proiectului 

 „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Judeţean 

Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice” 



                            

 

 


