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A treia Întâlnire a Comisiei Comune Trilaterale şi a Grupurilor de lucru
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, lider al Proiectului PAN Nature, a participat la a treia Întâlnire a Comisiei
Comune Trilaterale (JTC) şi a Grupurilor de lucru organizată de Centrul pentru Studii Regionale şi Rezervaţia Biosferei
Dunărea la Vîlkovo, Ucraina, în perioada 27- 29 mai 2015. Activitatea Comisiei Trilaterale Comune s-a axat pe evaluarea
progresului implementării proiectului, soluționarea problemelor de implementare, iar activitatea grupurilor de lucru a
dezbătut obiectivele planului de management comun transfrontalier, analiza comparativă a legislației de mediu din
România, Republica Moldova, Ucraina şi procedura necesară pentru declararea Rezervaţiei Naturale Prutul de Jos din
Moldova ca rezervaţie a biosferei. Dintre principalele teme analizate menţionăm: reconstrucţia ecologică a zonelor
umede, evaluarea stării biodiversităţii din fiecare arie protejată (specii protejate de floră, faună, gradul de utilizare a
resurselor naturale, măsuri de conservare), instalarea sistemului integrat de monitoring şi de avertizare.
La întâlnire au participat reprezentanţii tuturor partenerilor proiectului, respectiv Rezervaţia Biosferei Dunărea a
Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei (UA), Rezervaţia Naturală Prutul de Jos (MD), Departamentul de Management
al Bazinului Dunării (UA), Ministerul Mediului (MD), Consiliul Raional Cahul (MD), Agenţia Moldsilva (MD), Departamentul
de Stat pentru Protecţia Mediului a Regiunii Odessa (UA) şi Centrul pentru Studii Regionale (UA), precum şi reprezentanţi
ai autorităţilor/instituţiilor de mediu şi grupuri interesate de rezultatele proiectului.
Obiectivul general al proiectului „Consolidarea reţelei de arii naturale protejate pentru protecţia biodiversităţii şi dezvoltare
durabilă în Delta Dunării (DD) şi regiunea Prutul de Jos (RPJ) - PAN Nature” îl reprezintă reducerea pierderilor de
biodiversitate şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei locale prin introducerea unei abordări integrate a
managementului resurselor naturale în zona transfrontalieră a Deltei Dunării şi Regiunii Prutul de Jos.
Proiectul este susţinut de Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova
2007-2013, cu o finanţare nerambursabilă de 2.020.033,43 Euro, respectiv 8.961.070,30 Lei, reprezentând 89,39% din
bugetul total al proiectului de 2.259.798 Euro, respectiv 10.024.689,91 Lei.
Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin
intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.
Persoană de contact: Viorica BÎSCĂ, Manager General Proiect, tel. 0240/518945, e-mail: arbdd@ddbra.ro.
Pentru mai multe detalii despre Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 vizitaţi
www.ro-ua-md.net.
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Uniunea Europeană este constituită din 28 state membre care au decis
să-şi unească treptat cunoştinţele, resursele şi destinele. Pe parcursul a
50 de ani de extindere teritorială au construit împreună o zonă de
stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, păstrând totodată
diversitatea culturală şi libertăţile individuale.
Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtăşire a realizărilor şi
valorilor cu statele din afara graniţelor sale.
Comisia Europeană este organul executiv al UE.

