
 

 

 

Al patrulea buletin informativ al proiectului 4GreenInn 

Sesiune de instruire in domeniul managementului 
sustenabil al ariilor naturale protejate si vizita tematica 
in Parcul Natural “Balta Mica a Brailei” 

 

 

In perioada 15-16.07.2014, ADR SE a organizat la 
Braila/Romania, in cadrul proiectului 4GreenInn, o sesiune 
de instruire si o vizita de studiu in Parcul Natural “Balta 
Mica a Brailei”. La sesiunea de instruire au participat peste 
25 de reprezentanti ai ONG-urilor locale, regionale si 
nationale, actori cheie si reprezentanti ai diferitelor 
institutii. Pe agenda sesiunii de instruire s-au numarat 
aspecte legate de legislatie in domeniul protectiei 

mediului, managementului sustenabil al ariilor naturale 
protejate, tipuri de management si posibile optiuni pentru 
optimizarea acestora. Necesitatea dezvoltarii si 
implementarii planurilor de management pentru “Natura 
2000” atat in Bulgaria cat si in Romania a fost unul din 
subiectele de discutie din cadrul intalnirii.   

Baza de date comuna a ariilor naturale protejate in 
regiunile tarilor partenere  

In cursul lunii februarie au inceput demersurile pentru 
platforma web “Black Sea Ecopedia”. Aceasta va include 
informatii cu privire la stadiul cercetarii ariilor protejate, 
unul din principalele rezultate ale proiectului. Platforma 
web va fi un instrument interactiv pentru prezentarea 
comorilor naturale din ariile protejate din sud-estul 
Bulgariei si sud-estul Romaniei. Baza de date include 
tipurile de turism din ariile protejate respective. Acest 
element al bazei de date va fi integrat in platforma web ca 
optiune de cautare – pentru a identifica ce activitate sa 
practice unde – in care arie protejata. Platforma va fi 
finalizata la jumatatea lunii martie si prezentata in timpul 
evenimentelor de tip “Info days” organizate in Burgas, 
Bulgaria si Braila, Romania. Template-ul bazei de date 
elaborate de ADR SE in cadrul proiectului: 

 

 

 



 

 

 

 

                                        

PARTENERI ASOCIATI  

(o parte din acest articol este publicat aici: 
http://www.saltoflife.biodiversity.bg/bg/) 

Reprezentantii echipei proiectului “Salt of Life” au vizitat 
orasul Tulcea din Romania si au participat la Simpozionul 
International “Conservarea Peisajului si a Patrimoniului 
Natural – premisa dezvoltarii sustenabile” desfasurat in 
perioada 25-28 septembrie 2014.   

O serie de reprezentanti ai institutiilor din domeniul ariilor 
protejate, universitatilor, muzeelor, echipelor implicate in 
diverse proiecte privind conservarea, cercetarea si 
educatia in domeniul biodiversitatii s-au reunit la Centrul  
Muzeal Ecoturistic Delta Dunarii.  

Echipa noastra a participat la simpozion cu o prezentare si 
un poster intitulat “Masuri pentru a restaura si securiza 
conservarea pe termen lung a Lacului Atanasovsko”, inclus 
in colectia dedicata conferintei.  

Prezentarea ilustreaza Lacul Atanasovsko ca un model de 
succes in domeniul managementului sustenabil al 
biodiversitatii prin complexitatea activitatilor de 
conservare si a activitatilor promotionale. A fost 
prezentata experienta relevanta dobandita in urma 
interactiunii cu mediul de afaceri din perspectiva “Black 
Sea Salt” AD, in calitate de partener al proiectului.  

 

 

 

 

Reprezentanti ai echipei proiectului au participat la 
sesiunile de discutii ale Simpozionului in cadrul carora au 
prezentat o serie de rapoarte stiintifice si de cercetare in 
ceea ce priveste conservarea si cercetarea biodiversitatii, 
managementul ariilor protejate, educatia si formarea.  

Pe agenda Simpozionului s-au numarat diverse 
evenimente, inclusiv o vizita in Parcul Natural Muntii 
Macinului, unul din cele 12 Parcuri Naturale din Romania. 
Conducerea Parcului a prezentat flora, fauna si 
diversitatea geologica a ariei Parcului precum si centrul de 
informatii nou contruit.  

Echipa proiectului a vizitat Delta Dunarii in vederea 
pregatirii pentru viitoarele cateva zile de calatorie 
planificate in primavara 2015, prin canalele si insulele 
Deltei.   
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