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Conferintele de presa de lansare a proiectului 

Pe parcursul celei de-a doua perioade a 

proiectului, respectiv in termen de 4 luni, s-au 

desfasurat primele conferite de presa, dupa cum 

urmeaza: pe 5 decembrie 2013 in Sevastopol, pe 

17 decembrie 2013 in Galati, respectiv pe 21 

ianuarie 2014 in Burgas.  

Conferinta de presa din Burgas a fost intens 

mediatizata, ca urmare a participarii importante 

a reprezentantilor mass-mediei locale. Rezidentii 

din Burgas si Vaya Lake si-au concentrat atentia 

asupra unuia din obiectivele proiectului, 

respectiv inovarea in managementul sustenabil al 

zonelor protejate, intrucat acestia cred ca acest 

lac ar trebui promovat si vizitat, dar si mai ales 

protejat pentru generatiile viitoare. Ideea crearii 

unui centru virtual pentru vizitatori a fost 

dezbatuta cu si intre actorii cheie. ONG-urile 

interesate si-au exprimat dorinta de a participa la        

pregatirea in domeniul managementului durabil 

al zonelor protejate, care va avea loc in 

Romania, in iunie 2014. 

Conferinta de presa din Burgas, Bulgaria 
 

La prima conferinta de presa a proiectului, 

organizata de ADR SE in Romania, au participat 

actorii cheie locali, respectiv universitati, 

companii, institutii de mediu, din administratie, 

si mass-media locala.  

Acestia si-au exprimat in unanimitate 

disponibilitatea de a participa in acest proiect si 

de a contribui prin actiunile lor la atingerea 

obiectivelor acestuia.  

 

        Conferinta de presa din Galati, Romania 

 

 Conferinta de presa din Sevastopol, Ucraina 

 

 

 

 



 

 

 
Stadiul cercetarii in ariile protejate din 

regiunile tarilor partenere 

In ianuarie 2014, partenerii au demarat 

activitatile pentru atingerea unuia din 

principalele obiective ale proiectului, respectiv 

elaborarea unor indicatori pentru stabilirea 

stadiului de cercetare al ariilor protejate, cu 

ajutorul platformei “Enciclopedia Marii Negre”. 

Cercetarea va include starea actuala a zonelor 

protejate, cartografierea lor, precum si cele mai 

bune practici din tarile partenere in ceea ce 

priveste managementul zonelor protejate. 

Informatiile cu privire la zonele protejate, 

prelucrate in cadrul studiilor de cercetare, ca 

parte a bazei comune de date, vor fi disponibile 

pe internet si usor de accesat. 

 

 

 

 

SECTIUNEA PARTENERILOR ASOCIATI 

Sarbatoarea de iarna dedicata Lacului Atanasov, 

respectiv “Ziua Atanasov”, s-a bucurat de o 

vreme insorita si de o atmosfera distractiva. 

Pentru al doilea an consecutiv, sarbatoarea 

renumitei lagune a Marii Negre a fost organizata 

in data de 18 ianuarie  2014, in cadrul proiectului 

“Sarea vietii”. La sarbatoarea din acest an, au 

participat mai mult de 70 de persoane, fiind 

organizata in timpul weekend-ului, cu sprijinul 

municipalitatii din Burgas si a Centrului Cultural 

“Sea Casino”. Dr. Svetla Dalakchieva (ornitolog) a 

facut o prezentare interesanta a unora dintre 

cele mai caracteristice pasari ale Lacului 

Atanasov, care isi fac cuibul, migreaza sau isi 

petrec iarna in zona. Ea a captat atentia 

publicului timp de o ora cu o multime de imagini 

si curiozitati despre pasari. Totodata, copiii au 

fost foarte entuziasmati, energici si s-au implicat 

in activitatile privind biodiversitatea lacului. Ei 

au avut posibilitatea de a desena pasari, de a 

face puzzle-uri cu parti ale corpului acestora, de 

a completa integrame si de a face modele de 

pasari din plastilina. Cea mai dificila sarcina a 

fost de a gasi si aranja partile corpului unui 

model 3D al unei rate salbatice (Anas 

platyrhynchos) si al unei egrete mici (Egretta 

garzetta). La final, toti oaspetii au primit cate un 

certificat intitulat “Ornitolog al Lacului 

Atanasov”. 

Echipa proiectului “Sarea vietii” a pregatit un 

test in imagini, care a permis tuturor vizitatorilor 

sa distinga unele dintre cele mai frecvent 

intalnite pasari din preajma Lacului Atanasov, un 

paradis al pasarilor, nu doar pentru “orasul miilor 

de aripi”, Burgas, ci pentru intreaga Bulgarie. 
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*Aceasta publicatie a fost realizata cu sprijinul Uniunii Europene. 
Continutul acestei publicatii este responsabilitatea exclusiva a 
municipalitatii din Burgas si nu poate reflecta in niciun caz punctul 
de vedere al Uniunii Europene.  


