Schimbarile Climatice, Conservarea Biodiversităţii, Managementul
Durabil al Terenurilor
“IMPLICARE PRIN CUNOAŞTERE”
Previziunile privind încălzirea globală a climei vor afecta şi fondul agro-silvo-pastoral
al ţării noastre. Creşterea temperaturii medii a aerului cu 30C, care este prognoza la
nivelul anilor 2070, va determina aridizarea şi deşertificarea mai accentuată a zonelor
de câmpie şi dealuri cu implicaţii negative majore asupra producţiei vegetale şi
animaliere, obţinute pe pajiştile naturale şi implicit cu implicatii economice şi sociale
grave, la nivelul comunitatilor locale.
Schimbările de comportament în cadrul societăţilor şi comunităţilor depind întro mare măsură de gradul de conştientizare a problemei. Cetăţenii şi părţile
interesate nu sunt pe deplin conştienţi de amploarea şi magnitudinea fenomenelor de
reducere a biodiversităţii de degradare şi scădere a valorii economice a habitatelor
de pajişti şi de măsurile de management durabil al acestora în vederea conservării
biodiversităţii şi menţinerii / creşterii valorii economice.
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) prezintă diferite opţiuni privind
adaptarea la efectele schimbărilor climatice, inclusiv menţinerea şi refacerea stării naturale
a ecosistemelor. Obiectivele incluse în AR4 sunt specifice unei dezvoltări durabile a
societăţii, avându-se în vedere aspectele socio-economice şi ştiinţifice relevante pe termen
lung.
Sectoarele afectate de creşterea temperaturii şi modificarea regimului de precipitaţii, precum şi
de manifestarea fenomenelor meteorologice extreme sunt: biodiversitatea, agricultura,
resursele de apă, silvicultura, infrastructura, turismul, energia, industria, transportul şi
sănătatea.

Consiliul Judeţean Braşov vă informează şi vă invită la festivitatea de lansare
a proiectului:
“MODEL DE MANAGEMENT DURABIL AL PAJIŞTILOR DIN ZONELE
RURALE MONTANE”
care va avea loc in data de 27.01.2012 ora 1.00 la sediul primăriei din Comuna
Şinca Nouă, Jud. Braşov.
Asociaţia RENATUROPA în parteneriat cu Primaria Comunei Şinca Nouă, Facultatea de
Alimentaţie şi Turism a Universităţii Transilvania din Braşov, Şcoala Generală Şinca Nouă,
Societatea Rmână de Etnofarmacologie şi Asociaţia Tăţuleasa Social, implementeaza un
proiect finatat de Fondul Global de Mediu (GEF) prin Programul de Granturi Mici (SGP)
administrat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) intitulat “MODEL DE
MANAGEMENT DURABIL AL PAJIŞTILOR DIN ZONELE RURALE MONTANE”.
Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra mediului, reducerii
saraciei si a cresterii capacitatii locale de participare la luarea deciziilor.

Consiuliul Judeţean Braşov face parte din Comitetul de Implementare al
proiectului.
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Obiectivul general al proiectului
Realizarea unui model replicabil de management durabil al pajiştilor montane, în
vederea conservării biodiversităţii şi creşterii valorii economice şi implementarea
acestuia prin instruirea şi implicarea comunităţilor şi autorităţilor locale
Obiectivele specifice ale proiectului
Obiectivul 1: Informarea şi instruirea comunităţilor şi autorităţilor locale, a
investitorilor locali, a ONG-urilor, a membrilor mediului educaţional cu privire la
managementul durabil al pajiştilor în vederea conservării biodiversităţii, a creşterii
valorii economice a acestora şi a modului în care ar putea contribui la aceste
activităţi.
Obiectivul 2. Implementarea în teren a unui model replicabil de management durabil
al pajiştilor în vederea conservării biodiversităţii şi creşterii valorii economice a
acestora şi stabilirea unui parteneriat durabil între membrii comunităţilor locale,
autorităţile publice şi ONG-uri, pentru identificarea şi implementarea unor soluţii de
rezolvare a problemelor de mediu, cu accent pe managementul adaptativ şi eficient
al terenurilor.
Obiectivul 3: Informarea şi întărirea capacităţii tinerei generaţii, în vederea
îmbunătăţirii accesului la informaţie şi a posibilităţii participării publice în vedere
luării deciziilor viitoare privind managementul durabil al pajiştilor
Acest proiect are un caracter complex, prin activităţile sale, atingând probleme din
mai multe domenii de interes GEF/ SGP.
Proiectul propus este compelementar cu proiectul GEF/SGP derulat in perioada 20102011 de către Asociaţia Renaturopa: “Dezvoltarea capacităţii de intervenţie asupra
efectelor produse de schimbările climatice în două zone-pilot, comunele Şinca Nouă
şi Şercaia (judeţul Braşov)”, proiect la care Consiliul Judeţean Braşov a participat în
Comitetul de Lucru prin activitatea reprezentanţiilor Compartimentului de Protecţia Mediului
din cadrul Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
Acest proiect a avut drept obiectiv „Creşterea gradului de informare şi instruire al
populaţiei şi administraţiilor locale cu privire la schimbările climatice, stabilirea de
parteneriate durabile între membrii comunităţilor locale, autorităţile publice şi ONGuri, pentru identificarea şi implementarea unor soluţii de rezolvare a problemelor de
mediu, cu accent pe managementul adaptativ şi eficient al terenurilor şi pe
promovarea unui transport nepoluant, care să minimalizeze pierderile economice şi
de biodiversitate, în condiţiile schimbărilor climatice”.
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