Consiliul Judetean Brasov va informeaza si va invita la festivitatea de
lansare a proiectului “Dezvoltarea capacitatii de interventie asupra
efectelor produse de schimbarile climatice in doua zone-pilot, comunele
Sinca Noua si Sercaia (judetul Brasov)”, care va avea loc in data de
03.06.2010 ora 12.00 la Caminul Cultural din Comuna Sinca Noua, Jud.
Brasov.
Asociatia RENATUROPA in parteneriat cu Primariile Comunelor Sinca Noua si
Sercaia, Facultatea de Alimentatie si Turism a Universitatii Transilvania din
Brasov, Clubul pentru Protectia Naturii si Turism (CPNT), Asociatia Studentilor
Crestin Ortodocsi Romani (ASCOR) filiala Brasov si Pensiunea Elena - S.C.
Zoxi S.R.L., implementeaza un proiect finatat de GEF/SGP/UNDP intitulat
“Dezvoltarea capacitatii de interventie asupra efectelor produse de
schimbarile climatice in doua zone-pilot, comunele Sinca Noua si Sercaia
(judetul Brasov)”.
Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra mediului,
reducerii saraciei si a cresterii capacitatii locale de participare la luarea deciziilor.
Ii asteptam pe toti cei interesati.
Consiuliul Judetean Brasov face parte din Comitetul de implementare al
proiectului.
“Dezvoltarea capacitatii de interventie asupra efectelor produse de
schimbarile climatice in doua zone-pilot, comunele Sinca Noua si Sercaia
(judetul Brasov)”.
Scopul proiectului: Cresterea gradului de informare si instruire al populatiei si
administratiilor locale cu privire la schimbarile climatice, stabilirea de parteneriate
durabile intre membrii comunitatilor locale, autoritatile publice si ONG-uri, pentru
identificarea si implementarea unor solutii de rezolvare a problemelor de mediu,
cu accent pe managementul adaptativ si eficient al terenurilor si pe promovarea
unui transport nepoluant, care sa minimalizeze pierderile economice si de
biodiversitate, in conditiile schimbarilor climatice.
Obiectivele proiectului:
1. Informarea si instruirea comunitatilor si autoritatilor locale, a investitorilor
locali, a ONG-urilor, a agentiilor de turism, a membrilor mediului educational cu
privire la fenomenul schimbarilor climatice si a modului in care ar putea contribui
la atenuarea efectelor negative ale acestora asupra biodiversitatii, economiei
locale si a vietii cotidiene;
2. Initierea si stabilirea unui parteneriat durabil intre membrii comunitatilor
locale, autoritatile publice si ONG-uri, pentru identificarea si implementarea unor
solutii de rezolvare a problemelor de mediu, cu accent pe managementul
adaptativ si eficient al terenurilor, in conditiile modificarilor mediului ca urmare a
schimbarilor climatice;
3. Initierea si stabilirea unui parteneriat durabil intre membrii comunitatilor
locale, autoritatile publice si ONG-uri, in vederea promovarii unui transport

nepoluant care sa contribuie la reducerea emisiilor de gaze, corelat cu
realizarea unor activitati ecoturistice, ca potentiale surse de venit pentru
comunitatile locale;
4: Informarea si intarirea capacitatii tinerei generatii, in vederea imbunatatirii
accesului la informatie si a posibilitatii participarii publice in vedere luarii deciziilor
viitoare pentru atenuarea efectelor negative ale schimbarile climatice.
Acest proiect are un caracter complex, prin activitatile sale, atingand
probleme din mai multe domenii de interes GEF/ SGP.
Impacturile asupra mediului generate de proiect acopera trei (din cele cinci
domenii globale de interes ale GEF): schimbarile climatice, conservarea
biodiversitatii, managementul durabil al terenurilor.
Incetinirea fenomenului de aridizare prin introducerea grupurilor de arbori in
pasuni, refacerea perdelor forestiere, cu efect de umbrire si de retinere a apei in
sol, cresterea valorii conservative a pajistilor, prin mentinerea speciilor
autohtone, precum si mentinerea intr-o stare favorabila de conservare a speciilor
si habitatelor pentru care au fost declarate Siturile Natura 2000 in zona
proiectului.
Prin actiunile care vizeaza mentinerea compozitiei caracteristice a pajistilor
in specii cu valoare furajera mare proiectul va avea un impact favorabil si asupra
mentinerii traditiei ocupationale (pastorale) a zonei.
Impacturile asupra reducerii saraciei sunt cele ce se refera la necesitatile
de trai, situatia socio-economica, sanatate, educatie etc.
Stabilitate economica - Mentinerea ocupatilor traditionale (agricultura,
cresterea
animalelor,
exploatarea
padurilor,
ecoturism),
mentinerea
functionalitatii categoriilor actuale ale terenurilor (respectiv de pasuni, fanete,
terenuri arabile, paduri) absolut necesare proceselor productive de existenta ale
populatiei, populatie stabilizata, infrastructura de mediu dimensionata si adaptata
conditilor produse de efectele schimbarilor climatice.
Impacturile asupra cresterii capacitatii locale de participare la luarea
deciziilor implica o mai buna constientizare a rolului comunitatii in procesul de
luare a deciziilor, o mai buna organizare, capacitati imbunatatite de reprezentare
si promovare, precum si imbunatatirea unui mediu juridic si politic motivant care
afecteaza grupurile vulnerabile si marginalizate
Cresterea capacitatii locale de participare la luarea deciziilor se realizeaza
prin: cadrul institutional, administrativ si politic stabil; administratia publica locala
actuala informata si implicata in luarea decizilor corecte de interventie asupra
efectelor schimbarilor climatice pe teritoriul administrativ al localitatilor implicate;
populatie informata si implicata, din care se vor alege viitoarele structuri ale
administratiei publice locale, rolul liderilor in aplicarea masurilor necesare, tanara
generatie care va urma in structurile administrative; comunitatea alegatorilor isi
alege cei mai buni lideri pentru a gestiona problemele localitatii, informati si
constientizati pe probleme generale de protectia mediului vor lua decizia corecta

pentru contracararea efectelor schimbarilor climatice, care poate afecta
stabilitatea socio-economica a zonei.
Principalele efecte ale proiectului:
Mediu: imbunatatirea calitatii suprafetelor de fanete si pasuni afectate de
specii straine invazive prin aplicarea de masuri de management adaptativ;
reabilitarea unor suprafete de terenuri degradate de efectele fenomenului de
schimbari climatice; reducerea emisiilor de gaze poluante cu efect de sera
datorat traficului auto din interiorul perimetrelor vizate de proiect.
Reducerea saraciei: dezvoltarea economica produsa, prin cresterea
cantitatii si calitatii furajelor/ implicit a productiei de produse finite comercializate,
mai ales in conditiile conversiei spre realizare de produse certificate „bio”;
realizarea de pachete turistice prin cresterea numarului de pensiuni si a
pachetelor de servicii ecoturistice; dezvoltarea economica va produce efcte in
plan socio-economic prin stabilizarea populatiei active implicata in procesele
productive de existenta pe propriile terenuri (ex.: cresterea animalelor,
exploatarea pasunilor si fanetelor, gestionarea suprafetelor impadurite, aparitia
de noi pensiuni, oferirea de servicii ecoturistice, etc), precum si implicarea si
stabilizarea generatiei tinere (actualmente cuprisa in procesul educativ), prin
prisma dezvoltarii economice si oferta de locuri de munca stabile in localitatiile
de resedinta; dezvoltarea economica si oferta de locuri de munca este benefica
si populatiei de etnie rroma, care se va putea integra in contexul economic creat.
Cresterea capacitatii locale de luare a deciziilor: reprezentanti ai
administratiei publice locale, a locuitorilor comunei (lideri si reprezentanti ai
principalelor categori din populatia activa, proprietari de terenuri si crescatori de
animale, proprietari de pensiuni si de servicii ecoturistice), informati si
constientizati cu privire la problema globala – schimbari climatice, dar si implicati
in posibilitatile de actiune asupra efectelor la nivel local, parteneriate intre
administratie, societatea civila si alte instituti cu responsabilitati pe probleme de
mediu de la nivel local si judetean pentru luarea deciziei de dezvoltare durabila a
zonei in conditile aplicarii masurilor necesare de contracarare a efectelor
schimbarilor climatice; tanara generatie informata , constientizata si implicata in
continuare in acivitatile traditionale ale zonei.
Cateva dintre rezultatele preconizate ale proiectului
• Nivel crescut de coeziune sociala - in urma implicarii administratiei,
institutiilor reprezentative si a tuturor grupurilor sociale si etnice, (romani, rromi,
maghiari) in echipa de implementare a proiectului -in procesul de luare a
deciziilor de management (10-15 membrii).
• Capacitate crescuta de actiune si decizie a fiecarui membru al echipei de
implementare a proiectului.
• Informare pe plan local: populatie locala si administratie locala informate
cu privire la scopul, obiectivele si realizarile proiectului in contextul problemelor
ecologice, economice si sociale care vor putea sa apara ca urmare a

schimbarilor climatice si principalele modalitati recomandate la nivel global in
vederea atenuarii efectelor negative ale acestora.
• Informare pe plan judetean: populatie, institutii judetene informate.
• Informare pe plan national: un segment din populatia nationala informat.
• Mass media informata si implicata in activitatile de mediatizare si
diseminare a scopului, obiectivelor si rezultatelor proiectului.
• Capacitate crescuta a membrilor comunitatii locale: de intelegere a
problemelor ridicate de schimbarile climatice si a principalelor modalitati de
atenuare a efectelor acestora; pentru pregatirea si implemantarea proiectelor de
protectie a mediului; pentru participarea la elaborarea si administrarea proiectelor
de mediu si a parteneriatelor public-private; pentru participarea la elaborarea
politicilor de mediu.
• Populatie informata sumar, intr-un mod usor accesbil cu privire la
schimbarile climatice si la modul in care fiecare ar putea contribui la atenuarea
efectelor negative ale acestora.
• Populatie informata detaliat cu privire la schimbarile climatice si la modul
in care fiecare ar putea contribui la atenuarea efectelor negative ale acestora prin
utilizarea surselor de energie regenerabile (energie eoliana, solara, biogaz),
reciclarea deseurilor etc.
• Un studiu care sa constituie un document de referinta la nivel de regiune
si sa poata sta la baza deciziilor de management pentru refacerea ecologica a
fanetelor afectate de specii straine invazive din comunele Sinca Noua si Sercaia.
• Capacitate crescuta a echipei de implementare a proiectului in vedere
luarii de decizii vizand eliminarea pericolului speciilor invazive, asociat cu
schimbarile climatice si abandonul terenurilor. (intarirea capacitatii de decizie de
mediu).
• Cresterea si mentinerea valorii conservative si economice a fanetelor din
zona proiectului; pastrarea rolului ecologic al acestora.
• Nivel crescut de coeziune sociala in urma implicarii tuturor grupurilor
sociale si etnice, (romani, rromi, maghiari), in activitatile proiectului.
• Cresterea si mentinerea valorii conservative si economice a terenurilor
din zona proiectului; pastrarea rolului ecologic al acestora.
• Capacitate crescuta a echipei de implementare a proiectului in vedere
luarii de decizii vizand managementul terenurilor degradate sau cu potential de
degradare.
•
Imbunatatirea facilitatilor de transport ecologic, destinate turistilor
(drumuri de acces).
• Reducerea emisiilor de gaze nocive in atmosfera datorita interzicerii
accesului pe aceste drumuri cu mijloace auto.
• Imbunatatirea calitatii vietii localnicilor prin cresterea posibilitatilor de
acces utilizand mijloace de transport nepoluante (atelaje), catre proprietatile
deservite de catre drumurile amenajate.
• Realizarea unor mijloace de transport ecologic, destinate turistilor.

•
Constientizarea localnicilor cu privire la existenta unei alternative
economice viabile, prin implicarea lor in activitati ecoturistice bazate pe investitii
financiare minime.
• Reducerea emisiilor de gaze de esapamant, ca urmare a diminuarii
traficului auto in zonele turistice prin oferirea unei alternative ecologice de
transport si agrement.
• Cresterea gradului de atractivitate turistica a zonei, prin promovarea unui
mijloc de transport inedit.
• Capacitate crescuta a scolilor din judet de a prezenta elevilor problemele
legate de schimbarile climatice.
• Capacitate crescuta a tinerei generatii, in luarea deciziilor viitoare pentru
atenuarea efectelor negative ale schimbarile climatice.
• Capacitate crescuta a tinerei generatii, de informare, intelegere si
interpretare a fenomenului schimbarilor climatice.

