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Proprietate fără arbori invazivi
1. Solicitarea certificării: Certificarea este un proces
voluntar, aplicantul trebuie să solicite certificarea
custodelui ariei naturale protejate Lunca Siretului Inferior
(ACDB-Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice).
Cod voluntar de conduită pentru eliminarea

2) Pre-evaluarea: ACDB împreună cu proprietarul terenului
identifică prezența sau absența speciilor invazive, iar după
caz ACDB face sugestii pentru eliminarea speciilor invazive
sau plantarea de specii native.

arborilor invazivi amorfa (Amorpha fruticosa)
și cenușer (Ailanthus altissima) din arealul
sitului Natura 2000 Lunca Siretului Inferior

3) Rezolvarea eventualelor probleme: Proprietarul trebuie
să rezolve toate neregulile și potențialele neconformități
identificate. După rezolvarea acestora proprietarul solicită
custodelui certificatul ”Proprietate fără arbori invazivi”.
4) Consultarea factorilor interesați: Pentru a păstra
transparența procesului de certificare, cu 4 săptămâni
înainte de evaluarea principală, ACDB desfășoară o
activitate de consultare publică, contactând părțile
interesate (care pot afecta sau pot fi afectate de
managementul forestier). Acest punct este dedicat
autorităților locale.
5) Evaluarea principală: Are rolul de a stabili dacă pe
proprietatea respectivă exsită sau nu specii invazive (amorfă
și/sau cenușer) și dacă modul de gospodărire a suprafeței
respective ține cont de eliminarea speciilor invazive și
păstrarea speciilor native.
6) Acordarea certificatului: Certificatului este acordat pe o
perioadă de 5 ani, cu condiția ca pe proprietatea respectivă
să nu existe amorfă și/sau cenușer.

www.fondong.fdsc.ro

www.eeagrants.org

www.repf.ro

www.acdb.ro

Contactează-ne!
Adoptă și tu Codul voluntar de conduită!
Proiect
Management participativ pentru eliminarea speciilor
invazive din aria protejată Lunca Siretului Inferior
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România;
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a
granturilor SEE 2009-2014;

7) Monitorizarea: ACDB, asigură supravegherea periodică
(de obicei anuală) a proprietăților certificate pentru a
verifica dacă a fost identificată prezența sau absența
speciilor de amorfă și/sau cenușer și ce măsuri au fost luate.
8) Re-certificarea: Înainte de expirarea certificatului se va
realiza o reevaluare pentru a vedea dacă proprietatea își
poate păstra statutul dobândit. Dacă sunt îndeplinite toate
cerințele se va elibera un nou certificat cu o perioadă de
valabilitate de 5 ani.

www.acdb.ro; www.eliminarespeciiinvazive.biodiversitate.ro
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Codul voluntar de conduită

Și tu poți adopta aceste măsuri simple:

Avantajele
Codului voluntar de conduită:

Codul voluntar de conduită este un instrument
care vizează reducerea introducerii plantelor
invazive și eliminarea celor deja introduse.
Acesta este un instrument de autoreglementare
bazat pe adoptarea unor măsuri de eliminare,
prevenire și evitare a răspândirii speciilor
invazive. Fiind un instrument voluntar, acesta
poate fi adoptat de oricine.
Adoptă și tu Codul voluntar de conduită!

Codul voluntar de conduită
Conștientizarea proprietarilor de terenuri și a

Ÿ Joacă un rol cheie în construirea

conștientizării, încurajarea celor mai bune
practici, modificarea atitudinii și încurajarea
implicării voluntare;
Ÿ
Ÿ Fiind voluntar, Codul este mai ușor de

dezvoltat, modificat și diseminat comparativ
cu alte instrumente care au caracter
obligatoriu. Codul poate fi ajustat astfel încât
să răspundă diferitelor schimbări
circumstanțiale;
Ÿ
Ÿ Dacă este implementat cu succes pe scară

largă, Codul poate limita nevoile unor
alternative de reglementare.

1) Informează-te despre existența speciilor
de plante invazive din zona ta de reședință!
2) Nu cumpăra și nu planta specii invazive!
3) Alege să plantezi specii native!
4) Nu arunca deșeuri în locuri virane, râuri
sau zone umede ci doar în locuri special
amenajate!
5) Informează-ți cunoștințele (vecinii,
cunoscuții) despre metodele de eradicare a
speciilor de plante invazive!
6) Aplică pentru obținerea certificatului
Proprietate fără arbori invazivi!

De ce să obții certificatul

autorităților locale din aria naturală protejată

Locuiești în aria protejată Lunca Siretului

”Proprietate fără arbori invazivi”?

Lunca Siretului Inferior, cu privire la speciile

Inferior sau în apropierea ei?

Ÿ Arăți că-ți pasă de mediul înconjurător, îi

invazive amorfa și cenușer;

Ai în proprietate terenuri, gospodării,
Identificarea alternativelor și promovarea de

pensiuni în această zonă?

cunoști beneficiile și contribui la
îmbunătățirea calității lui!
Ÿ Îi încurajezi și pe alții să-ți urmeze exemplul,

bune practici preventive;

astfel mai mulți localnici vor contribui la
Încurajare a proprietarilor de terenuri, pensiuni și

eliminarea speciilor invazive și la protejarea

a autorităților pentru punerea în aplicare a

mediului înconjurător!

Codului voluntar de conduită.

Ÿ Îți construiești o imagine bună, prietenoasă cu

mediul înconjurător!
Plantele invazive - plante introduse în anumite teritorii în
mod voit sau accidental prin semințe, butași sau ca plante

Ÿ Poți atrage finanțatori și parteneri care au

ornamentale. Se dezvoltă rapid și distrug speciile care se

obiective asemănătoare cu ale tale, ce

găsesc în mod normal în zonă, cauzând serioase probleme

promovează protejarea mediului înconjurător!

ecologice și economice.
Lunca Siretului Inferior

Ÿ Este GRATUIT!

