In

Întâlnirea partenerilor din cadrul WP T4 al Proiectului MEASURES

La data de 28 ianuarie 2021 a avut loc o nouă întâlnire online a partenerilor din cadrul
pachetului de lucru WP T4 al Proiectului „Managementul și refacerea coridoarelor ecologice
acvatice pentru speciile de pești migratori din Dunăre” (MEASURES).

Această reuniune a avut ca scop principal discutarea stadiului actual al pregătirii Strategiei
privind conservarea coridorului ecologic în bazinul hidrografic al fluviului Dunărea,
elaborată în cadrul proiectului MEASURES și identificarea riscurilor și amenințărilor legate de
elaborarea/implementarea acestui proiect de strategie/document, prezentarea succintă a
rezultatelor după cea de-a treia rundă de workshopuri naționale la nivelul partenerilor din
cadrul proiectului, precum și clarificarea aspectelor legate de stabilirea și organizarea rețelelor
naționale de stakeholderi din cadrul proiectului.

De asemenea, în cadrul acestei reuniuni s-a stabilit prin consens atragerea sprijinului
reprezentanților cu putere de decizie din cadrul Comisiei Internaționale pentru Protecția
Fluviului Dunărea Împotriva Poluării (ICPDR) în vederea implementării cu succes a măsurilor
care sunt prevăzute în proiectul Strategiei privind conservarea coridorului ecologic în
bazinul hidrografic al fluviului Dunărea, în mod integrat la nivelul întregului bazin al Dunării.
Reprezentanții MMAP împreună cu partenerii români ai acestui pachet de lucru (WP T4) au
susținut această inițiativă comună.

Un alt subiect de interes pe agenda acestei întâlniri a partenerilor proiectului MEASURES, a fost
diseminarea experienței partenerilor în urma organizării celui de al treilea workshop național
și modul de valorificare a informațiilor culese din partea factorilor interesați relevanți în
domeniul apelor, agriculturii, pisciculturii și domeniilor conexe, la nivelul autorităților publice
centrale, autorități publice locale, reprezentanți din domeniul educației și cercetării,
organizații non-guvernamentale și profesionale și părți interesate în domeniul protecției și
asigurării coridoarelor pentru migrarea peștilor în bazinul fluviului Dunărea.

Liderul de proiect, Universitatea de Resurse Naturale și Științele Vieții - Viena (BOKU), a
apreciat rezultatele pozitive obținute din partea factorilor interesați la nivelul bazinului
internațional al fluviului Dunării în urma acestor întâlniri naționale și a precizat că rezultatele
acestor întâlniri vor fi valorificate prin colectarea feedback-ului/reacțiilor factorilor interesați
din bazin în cadrul unor chestionare care vor fi concepute/distribuite de liderul proiectului.

