
   

 

  

 
Conferința finală a Proiectului MEASURES 
 

Proiectul „Gestionarea și refacerea coridoarelor ecologice acvatice pentru speciile de 
pești migratori din bazinul Dunării” – MEASURES a ajuns la final. 
 
 
 
Conferința finală a proiectului MEASURES  început în anul 2018, s-a desfășurat în format 

online, în zilele de 11-12 mai 2021, și a fost organizată de Universitatea de Resurse 

Naturale și Științe ale Vieții din Viena, liderul proiectului. La eveniment au participat 

aproximativ 60 de reprezentanți ai partenerilor, ai organizațiilor de supervizare, ai 

organizațiilor profesionale, ONG-uri.  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România 

a fost partener în cadrul acestui proiect. 

 
Scopul întâlnirii a fost acela de a prezenta rezultatele proiectului și de a evidenția 

soluțiile identificate în cei trei ani în care experții din țările partenere au colaborat 

pentru îmbunătățirea și protejarea bio-coridoarelor transnaționale pentru peștii migratori din 

bazinul fluviului Dunărea.  

 

S-a concluzionat că rezultatele proiectului MEASURES vor contribui la -  îmbunătățirea 

„calității apelor”, care reprezintă unul dintre obiectivele de bază   ale Domeniul prioritar 

4 – „Refacerea şi menţinerea calităţii apelor” al EUSDR (Strategia Uniunii Europene 

pentru Regiunea Dunării) precum și la îndeplinirea unor obiective importante privind 

promovarea măsurilor care să permită migrația peștilor în bazinul Dunării:  

 -sensibilizarea publicului larg în ceea ce privește sturionii dunăreni, ca specii 

emblematice pentru bazinul fluviului Dunărea și pentru ecosistemele și biodiversitatea 

bazinului fluviului Dunărea în ansamblu; 

-promovarea activităților de conservare a sturionilor, inclusiv protecția habitatelor, 

refacerea căilor de migrație a peștilor și măsuri de conservare ex-situ; 

-completarea cunoștințelor privind monitorizarea și planificarea măsurilor pentru 

migrația peștilor. 

Partenerii proiectului au prezentat principalele rezultate ale proiectului, oferind 

informații despre dezvoltarea procesului de colectare a datelor privind habitatele și 

despre Manualul privind habitatul peștelui migrator al Dunării.  

Reprezentantul Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR) a 

felicitat echipa proiectului și a subliniat că rezultatele acestei colaborări pot contribui la 

actualizarea Planului de management al bazinului hidrografic al Dunării - 2021 (DRBMP 

2021).  



  

 

 

De asemenea, s-a constatat că rezultatele proiectului vor contribui la capitole specifice 

ale DRBMP 2021 (Planul de Management al Bazinului Fluviului Dunărea), cum ar fi 

conectivitatea ecosistemelor și coridoarele ecologice și vor servi și ca sursă pentru 

capitolul despre conservarea sturionilor. 

În cadrul conferinței, o discuție importantă a vizat subiectul privind posibilitățile de 

conservare ex-situ (repopulare experimentală), precum și despre Strategia de conservare 

a coridorului ecologic dezvoltată pentru bazinul Dunării. Membrii din echipa de 

Management al proiectului și membrii consiliului consultativ au subliniat că strategia ar 

trebui mai întâi implementată la nivel național, iar principalele măsuri incluse în 

document ar trebui armonizate în continuare cu planurile naționale. 

 

Rezultatele Proiectului „Gestionarea și refacerea coridoarelor ecologice acvatice 

pentru speciile de pești migratori din bazinul Dunării” – MEASURES vor contribui 

concret la viitoare proiecte de politici și planuri dedicate restaurării coridoarelor 

ecologice și prin aceasta la protecția și conservarea speciilor de pești migratori și la 

menținerea și conservarea biodiversității. 

 

Mai multe informații se pot găsi pe site-ul destinat proiectului:  

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

 

PROGRAMUL TRANSNAȚIONAL DUNĂREA 2014 – 2020. Proiectul „Managing and 
restoring aquatic ecological corridors for migratory fish species in the Danube River 
Basinˮ / “Managementul şi refacerea biocoridoarelor în bazinul hidrografic al fluviului 
Dunărea” - MEASURES - ERDF PP9. 
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