
 
5 WORKSHOP-URI CU STAKEHOLDERII ORGANIZATE ÎN 5 ZONE PILOT 

 

La sfârşitul lunii Mai au fost organizate 5 workshop-uri cu stakeholderii în zonele pilot vizate de 
proiect: Insulele Brăilei (România), Koviljsko-Petrovaradinski Rit (Serbia), Middle Tisza (Ungaria), Donau-
Auen National Park (Austria) şi Mura River (Slovenia). 

Scopul acestor întâlniri a fost acela de a aduna sugestii şi idei pentru dezvoltarea schemei de 
evaluare a serviciilor ecosistemice (SE) (instrument IDES), care va servi implementării unui management 
adecvat al  ecosistemelor acvatice. 

 

În Germania, la evenimentul organizat online au participat 
40 de stakeholderi care au discutat despre măsurile de 
restaurare necesare pentru îmbunătăţirea calităţii 
ecosistemelor acvatice, precum şi despre abordarea bazată 
pe Servicii Ecosistemice în dezvoltarea şi implementarea 
acestora. Deşi Germania nu are o zonă pilot în acest proiect, 
grupul de discuţii a abordat cerinţele ce trebuie îndeplinite 
de către manageri / administratori pentru schema de 
evaluare bazată pe SE.  

 

 

În România, în cadrul workshop-ului au fost discutate 10 
dintre cele mai importate Servicii Ecosistemice şi 5 tipuri de 
presiuni înregistrate în Insulele Brăilei. Cei 30 de 
participanţi au fost împărţiţi în 3 grupuri restrânse de lucru, 
în cadrul cărora au fost identificate măsuri de reducere a 
presiunii asupra serviciilor ecosistemice. De asemenea, au 
fost applicate FCM-uri (Fuzzy Cognitive Mapping) pe baza 
identificării compromisurilor dintre serviciile ecosistemice, 
impactului asupra acestora şi a impactului potenţialelor 
măsuri.  

 

 



 
În Slovenia, a fost aplicată metoda analizei multi 

criteriale, în care stakeholderii au realizat o evaluare a 
complementarităţii şi compromisurilor dintre diferitele 
servicii ecosistemice identificate în zona pilot Mura. 
Această abordare “de jos în sus” permite asigurarea 
legitimităţii pentru viitoarele activităţi din proiect. În urma 
aplicării acestei metode, cele mai des propuse măsuri au 
fost cele ce au vizat protecţia împotriva speciilor invazive şi 
restaurarea zonelor umede.  

 

În Serbia au fost discutate măsurile potenţiale 
pentru reducerea presiunilor asupra Serviciilor 
Ecosistemice, fiind identificate 5 pentru a fi 
rulate în model. Workshopul a furnizat 
informaţii importante asupra presiunilor 
identificate de către reprezentanţii 
comunităţilor locale, precum şi numeroase idei 
constructive pentru dezvoltarea de scenarii de 
management pentru asigurarea calităţii apei în 
ecosistemele acvatice şi pentru aplicarea 
instrumentului IDES. Mai mult decât atât, 
participanţii şi-au exprimat interesul în 
colaborarea viitoare cu echipa IDES. 

 

În Austria, stakeholderii au fost interesaţi de 
tematica proiectului IDES şi au discutat în amănunt 
viziunea lor despre interacţiunile dintre serviciile 
ecosistemice identificate. Într-o primă etapă, echipa 
IDES a dezvoltat o reţea / hartă complexă ce va fi 
ulterior aplicată stakeholderilor în vederea identificării 
viziiunii acestora asupra presiunilor şi măsurilor 
selectate. 

 

 

Mai multe informaţii despre proiectul IDES pot fi găsite pe: 
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ides 
https://rcses.unibuc.ro/projects/  


