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Informatii generale

Proiectul 4GREENINN “Inovare in domeniul
managementului sustenabil al ariilor naturale
protejate” a fost finantat in cadrul Programul
Operational Comun de Cooperare in Bazinul Marii
Negre 2007-2013, al doilea apel de proiecte,
prioritatea 2 “Utilizarea in comun de resurse si
competente pentru protectia si conservarea
mediului”, masura 2.2 “Promovarea cercetarii si
inovarii in domeniul conservarii si protectiei
mediului ariilor naturale protejate”. Perioada de
implementare a proiectului a fost 6 iulie 2013 – 30
iunie 2016, iar bugetul total al proiectului a fost de
481.085,84 Euro.



Obiectivul general al proiectului a fost
imbunatatirea managementului sustenabil al ariilor
naturale protejate din bazinului Marii Negre si
dezvoltarea unor metode inovative pentru integrarea
ariilor naturale protejate in strategiile globale de
dezvoltare urbana si socio-economica in regiunile
partenere.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
imbunatatirea capacitatii regiunilor partenere cu
privire la managementul sustenabil al ariilor naturale
protejate; promovarea unui parteneriat eficient in
domeniul managementului sustenabil al resurselor
naturale protejate bazat pe solutii practice;
stabilirea si promovarea unui instrument
informational comun pentru ariile naturale protejate
din regiunea Marii Negre.



Informatii generale

Proiectul a fost implementat in cadrul unui
consortiu alcatuit din: Municipalitatea din Burgas
(Bulgaria) - coordonator al proiectului, Agentia
pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (Romania) si
Centrul de Afaceri Internationale si Dezvoltare
Economica (Georgia) - parteneri. Institutul de
Cercetari Eco-Muzeale din Tulcea/Romania a avut
rolul de partener asociat in cadrul proiectului si a
sprijinit implementarea proiectului prin oferirea de
expertiza in domeniul protectiei mediului si
conservarii resurselor naturale.



Zone tinta ale proiectului

Lacul Burgasko (Bulgaria)



Zone tinta ale proiectului

Aria naturala protejata Machakhela (Georgia)



Zone tinta ale proiectului

Parcul Natural Balta Mica a Brailei (Romania)



Rolul ADR SE

Instruire in managementul sustenabil al ariilor natural protejate
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Grupul de Activitati 1:
Dezvoltarea capacitatii
privind managementul
comun al ariilor naturale
protejate

Rezultate: studii cu privire la situatia tuturor zonelor naturale
protejate, vizite tematice in zonele tinta si crearea unei baze de
date commune cu privire la zonele protejate din fiecare regiune -
pentru dobandirea de cunostinte cu privire la ariile naturale
protejate din regiunile partenere; sesiune de instruire cu privire la
managementul sustenabil al ariilor naturale protejate pentru
imbunatatirea capacitatii organizatiilor partenere de gestionare
sustenabila a ariilor naturale protejate.

Rolul ADRSE: coordonarea intregului grup de activitati;
organizarea unei sesiuni de instruire cu privire la managementul
sustenabil al ariilor naturale protejate impreuna cu o vizita
tematica in Parcul Natural Balta Mica a Brailei si o intalnire de
lucru cu partenerii proiectului.



Analiza situatiei actuale a ariilor naturale protejate din
regiunea de Dezvoltare Sud-Est
Documentul ofera o privire de ansamblu asupra situatiei actuale a
ariilor naturale protejate din Regiunea Sud-Est si o imagine in
detaliu a zonelor: Parcul Natural Balta Mica a Brailei si Rezervatia
Biosferei Deltei Dunarii.

Instruire in domeniul inovarii managementului sustenabil al
ariilor naturale protejate
In cadrul acestei activitati, coordonate de catre ADR SE,
reprezentanti ai regiunilor partenere si actori cheie cu rol in
protectia mediului si conservarea resurselor naturale, au fost
instruiti in domeniul managementului sustenabil al ariilor naturale
protejate. Instruirea a vizat atat dimensiunea teoretica, a
notiunilor de sustenabilitate, inovare, management, cat si
aplicabilitatea acestora pentru inovare in domeniul
managamentului sustenabil al ariilor naturale protejate.



Analiza situatiei actuale a ariilor naturale protejate din regiunea de Dezvoltare Sud-Est

Cercetarea contextului actual
al ariilor naturale protejate
creeaza un cadrul general de
cunostinte si posibilitati de
imbunatatire a:

-managementului sustenabil al
ariilor naturale protejate in
zona Bazinului Marii Negre;
-capacitatii partenerilor de
inovare.
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Analiza situatiei actuale a ariilor naturale protejate din regiunea de Dezvoltare Sud-Est



Structura:

 1. Prezentarea generala a ariilor naturale protejate din Regiunea de 
Dezvoltare Sud-Est
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Analiza situatiei actuale a ariilor naturale protejate din regiunea de Dezvoltare Sud-Est



Structura:

 2. Zone tinta

 Parcul Natural Balta Mica a Brailei

Genesis Evolution Climate Biodiversity Resources Ecosystems Population Culture Protected
areas

 Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

Analiza situatiei actuale a ariilor naturale protejate din regiunea de Dezvoltare Sud-Est



Structura:
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Analiza situatiei actuale a ariilor naturale protejate din regiunea de Dezvoltare Sud-Est



Structura:

 4. Cadrul legal si
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Analiza situatiei actuale a ariilor naturale protejate din regiunea de Dezvoltare Sud-Est



Structura:

 5. Analiza SWOT
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Analiza situatiei actuale a ariilor naturale protejate din regiunea de Dezvoltare Sud-Est



Structura:
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Analiza situatiei actuale a ariilor naturale protejate din regiunea de Dezvoltare Sud-Est



Structura:
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Analiza situatiei actuale a ariilor naturale protejate din regiunea de Dezvoltare Sud-Est



Grupul de Activitati 2:
Crearea platformei web
comune – Ecopedia Marea
Neagra

Rezultate: crearea unei platforme web comune pentru ariile
naturale protejate din regiunea Marii Negre – Ecopedia si o
platforma web a proiectului integrata in Ecopedia; organizarea
unor evenimente de tip “Information days” pentru promovarea
platformei “Ecopedia” Marea Neagra.

Rolul ADR SE: contributie la dezvoltarea platformei Ecopedia;
organizarea unei sesiuni de informare si mediatizare a platformei
Ecopedia (“info day”).



Ecopedia – o platforma interactiva, un nou instrument
informational pentru zonele naturale protejate din regiunea Marii
Negre, ce include:
-informatii cu privire la stadiul cercetarilor ariilor protejate;
-baza de date comuna, ce prezinta structurat informatii despre
ariile naturale protejate;
- fotografii ale ariilor naturale protejate din regiunile partenere.



Grupul de Activitati 3:
Dezvoltarea unor metode
inovative pentru utilizarea
potentialului ariilor
naturale protejate

Rezultate: elaborare de planuri tehnice pentru realizarea unor
centre de promovare a ariilor naturale tinta din regiunile
partenere: Lacul Burgasko (Bulgaria), aria naturala protejata
Machakhela (Georgia), Parcul Natural Balta Mica a Brailei
(Romania).

Rolul ADR SE: realizarea Planului tehnic: CENTRUL DE PROMOVARE
TURISTICA PENTRU ARIA NATURALA PROTEJATA PARCUL NATURAL
„BALTA MICA A BRAILEI” – “NATURA”



Planul tehnic al Centrului „Natura” a fost realizat de catre
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE „DELTA
DUNARII” – TULCEA, pentru fundamentarea conceptului,
justificarea investitiei si studierea conditiilor in care s-ar putea
realiza un CENTRU DE PROMOVARE TURISTICA PENTRU ARIA
NATURALA PROTEJATA PARCUL NATURAL „BALTA MICA A BRAILEI”

Misiunea Centrului „Natura”: promovarea potentialului turistic al
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, in special al Parcului Natural
Balta Mica a Brailei; cresterea vizibilitatii atractiilor turistice si
implicit a numarului de turisti din aria de influenta
locala/regionala; informarea publicului si a actorilor cheie asupra
aspectelor ce deriva din implementarea conceptului de
sustenabilitate si protectie a ariilor naturale.



Plan tehnic Centrul Natura BENEFICIARI DIRECŢI:
Turişti români şi străini – care prin intermediul Centrului de Informare
turistica/Promovare/Vizitare vor beneficia de informaţii reale despre atracţiile
turistice locale, regionale sau naţionale, evenimente culturale şi de afaceri,
on-line şi prin punerea la dispoziţia turiştilor de materiale de promovare
Tour-operatorii – oferirea de „pachete de vacanţă” (trasee turistice,
obiective, divertisment etc.) accesibile în vederea includerii în cataloagele lor
Oameni de afaceri aflaţi în tranzit sau cu interese de afaceri în zonă – vor
beneficia de oferta locală de cazare – posibilităţi de petrecere a timpului liber
sau orice facilităţi de agrement;
Persoane care doresc tratament balnear şi de recuperare – consilierea cu
privire la alegerea diverselor produse locale, regionale şi naţionale;
Consiliul Local – care va avea sub autoritatea sa un centru modern de
informare şi promovare turistică
BENEFICIARI INDIRECŢI:
Proprietarii de hoteluri, pensiuni
Populaţia oraşului Braila prin creşterea veniturilor la nivel local, primăria va
putea demara investiţii noi
Regiunea de dezvoltare Sud-Est



Plan tehnic Centrul Natura

IMPLEMENTAREA UNUI CONCEPT DE OBSERVARE/ DE MONITORIZARE LA
DISTANŢĂ PENTRU ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ VIZATĂ
Recomandare: implementarea unui sistem de observare la distanţă - camere
video dotate cu celule fotovoltaice, care se autosusţin din punct de vedere
energetic şi care nu necesită permanent intervenţia umană pentru înlocuirea
bateriilor - pentru Parcul Natural Balta Mică a Brăilei, sistem ce presupune
montarea de camere video în interiorul ariei naturale protejate şi dotarea
centrului cu echipamente pentru acţionarea de la distanţă a camerelor şi
recepţionarea în timp real/înregistrarea de imagini preluate din respectivele
locaţii.
Beneficii multiple, ţinând cont că acesta ar putea fi utilizat atât de vizitatorii
centrului, care vor putea accesa filmări cu flora şi fauna din Parc, cât şi în
scopul cercetării ştiinţifice, în situaţia în care este utilizat pentru
monitorizarea speciilor protejate şi pentru culegerea anumitor date de
interes, fără să mai fie necesară deplasarea în teren.



Plan tehnic Centrul Natura
DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI
Centrul de promovare turistică se propune a se amplasa pe un teren viran,
îngrădit şi neutilizat în prezent, aflat în proprietatea municipalităţii (domeniu
public de interes local) şi în administrarea AZL Brăila (Administraţia Zonei
Libere), delimitat de strada Anghel Saligny, strada Împăratul Traian şi strada
Debarcaderului.
Amplasamentul propus este situat în vecinatatea unui element natural de
interes major: Dunărea şi poate reprezenta, în urma unei amenajări peisajere
a terenului, o continuare a promenadei falezei Dunării, ţinând cont că
municipalitatea derulează în prezent şi are în vedere pentru viitor
proiectepentru reabilitarea falezei Dunării şi prelungirea traseului de
promenadă.
De asemenea, este de avut în vedere faptul că amplasamentul este situat în
centrul istoric al Brăilei (cuprins între Bd. Al. I. Cuza şi faleza Dunării), având
în apropiere clădiri cu valoare istorică sau ambientală, unele dintre ele clasate
în Lista monumentelor istorice din România (Gara Fluvială a municipiului
Brăila).



Plan tehnic Centrul Natura

COSTUL ESTIMATIV AL INVESTITIEI
Evaluările privind costul estimativ al investiţiei s-au realizat ţinând cont de
specificul clădirii (destinaţie, amplasament), calitatea finisajelor interioare şi
exterioare propuse, sisteme şi dotări caracteristice.
S-a ţinut cont de dispozitivele propuse a fi amplasate într-un spaţiu cu acest
specific, spaţiu în care este necesar a se insera elemente care să ofere o
experienţă interactivă.
Deşi se recomandă ca întregul teren să fie amenajat ca parc public, investiţia
privind realizarea centrului de promovare turistică ia în calcul din punct de
vedere al costurilor strict amenajarea terenului dimprejurul centrului, pe o
suprafaţă de aproximativ 1000 mp (incluzând terenul pe care se amplasează
clădirea).
Se preconizează o valoare totală a investiţiei de 3.851.105 lei (866.500 euro),
exclusiv TVA, din care valoarea de Constructii+Montaj este de 2.169.500 lei
(488.131 euro) exclusiv TVA



Grupul de Activitati 4:
Vizibilitatea proiectului

Rezultate: organizarea de evenimente pentru promovarea
proiectului si informarea publicului larg; dezvoltarea unor
instrumente si canale de comunicare; diseminarea materialelor
informationale si de promovare in regiunile partenere.

Rolul ADR SE: realizarea pliantelor de promovare a proiectului;
realizarea brosurii de promovare a platformei Ecopedia; realizarea
unui catalog de prezentare a modelelor demonstrative aferente
planului tehnic pentru Centrul “Natura”; alte materiale
promotionale (roll-up-uri, panouri de vizibilitate pentru modelele
demonstrative etc); alte activitati de informare (comunicate de
presa, buletine informative, crearea unei sectiuni dedicate
proiectului in cadrul paginii web a ADR SE, etc.); organizarea
conferintei de lansare si a conferintei finale.





Va multumesc pentru atentie!

Luiza TIGANUS
Sef Serviciu Implementare proiecte ADR SE
Manager proiect 4GreenInn
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