Iniţiativa Regională Ramsar pentru zonele umede costiere ale Mării Negre
Black Sea Coast Wetland Initiative (BlackSeaWet)

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) a organizat în perioada
15-18 februarie 2010, la Tulcea, prima întâlnire a Corpului de Management din cadrul
Iniţiativei Regionale Ramsar pentru zonele umede costiere ale Mării Negre/ Black Sea
Coastal Wetlands Initiative (BlackSeaWet). Au participat reprezentanţi ai ministerelor şi
organizaţiilor neguvernamentale din ţările din jurul Mării Negre (Turcia, Bulgaria, Ucraina,
România), ai organizaţiilor internaţionale: Secretariatul Convenţiei RAMSAR, World
Wildlife Fund (WWF), Birdlife International, Wetlands International, UNESCOProNatura, institute de cercetare: aINCDDD Tulcea şi INCDM „Grigore Antipa"
Constanţa şi alte instituţii de mediu: Administraţia Naţională "Apele Române", Direcţia
Dobrogea- Litoral, etc.
În cadrul acestei întâlniri au fost aprobaţi Termenii de Referinţă şi Planul de Lucru pentru
anul în curs. Cu această ocazie s-a stabilit şi necesitatea constituirii unor Grupuri
Naţionale de Lucru (National Working Groups) pentru fiecare ţară participantă la
Iniţiativă.
Succesul întâlnirii a motivat participanţii să decidă organizarea, în perioada 4-8 Octombrie
2010, a celei de-a doua întâlniri a Corpului de Management al Iniţiativei Ramsar
BlackSeaWet. Şi-au confirmat participarea reprezentanţi ai Secretariatului Ramsar,
ministerelor mediului, ONG-urilor de mediu şi institute de cercetare din Georgia, Turcia,
Bulgaria, Ucraina şi Republica Moldova.
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Agenda întâlnirii va cuprinde propuneri privind structurile de raportare naţionale asupra
stării mediului din zonele umede de importanţă naţională de la Marea Neagră, proiecte
care să implice diferiţi parteneri din jurul Mării Negre, oportunităţi de finanţare a acestor
proiecte, implicarea grupurilor naţionale de lucru în dezvoltarea Iniţiativei precum şi
contribuţia unor reprezentanţi ai MedWet şi Black Sea Commission. Vor fi discutate
planul activităţilor CEPA (conştientizare – educare), website-ul BlackSeaWet şi broşurile
de informare.
Pentru perioada următoare, membrii Corpului de Management vor decide asupra ţării care
va deveni gazda Unităţii de Coordonare a Iniţiativei, vor stabili planul de lucru pentru anul
2011 şi vor aproba data viitoarei întâlniri.
În ultima zi a întâlnirii invitaţii vor face o vizită în Delta Dunării.
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