
 

 

                                                     

                                                                          

                                       

 
COMUNICAT DE PRESĂ 

„INVALIS” 
 

 
Bucureşti, 25.11.2019   

 
 
Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE 

Axa prioritară 5 “Conservarea și consolidarea durabilă a resurselor ecologice și 
culturale ale teritoriului” 
Prioritatea de investiții 6C - „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului natural și cultural” 
 

Titlul proiectului: „INVALIS -  Protecting European Biodiversity from Invasive 

Alien Species” 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov a desfășurat în data de 

20.11.2019 cel de-al 3-lea seminar în cadrul proiectului INVALIS – “Protecting 

European Biodiversity from Invasive Alien Species”, implementat  în parteneriat cu 10 

regiuni din Uniunea Europeană, în cadrul Programului de Cooperare Interregională 

INTERREG EUROPE.  

 

Obiectivul proiectului este acela de a îmbunătăți politicile regionale specifice abordate 

privind biodiversitatea și protecția mediului, prin sprijinirea politicilor pentru 

prevenirea, detectarea timpurie, controlul și eradicarea speciilor străine invazive în 

ecosistemele naturale.  

Promovarea cooperării dintre autoritățile publice și actorii locali direct interesați 

pentru a aborda provocările asociate speciilor invazive, alături de îmbunătățirea 

dezvoltării regionale, a politicilor în domeniul protecției și dezvoltării patrimoniului 

natural și cultural, reprezintă pilonii principali de implementare. De asemenea, 



 

 

                                                     

                                                                          

                                       

proiectul INVALIS vizează stoparea declinului biodiversității și protejarea 

ecosistemelor în UE, contribuind în mod esențial la gestionarea durabilă a mediului 

natural. 

În acest context, ADR-BI a desfășurat a 3 a întâlnire tematică cu actorii principali din 

regiune pentru a dezbate subiecte de interes, după cum urmează: stadiul actual de 

implementare al proiectului, ghidul de bune practici și studii de caz privind 

managementul speciilor invazive și exemple de bune practici identificate prin ghid. De 

asemenea,  a fost prezentată și inițiativa Ministerului Mediului în ceea ce privește 

managementul speciilor invazive prin proiectul pe care îl au în implementare 

„Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu 

Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și 

răspândirii speciilor alogene invazive”. 

 

Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul proiectului: 

https://www.interregeurope.eu/INVALIS/  
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