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LANSAREA UNUI PROIECT INEDIT PENTRU MOLDOVA, UCRAINA ȘI ROMÂNIA:
eMS BSB 165 "CREAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE TRANSFRONTALIERÂ
INOVATOARE A TRANSFORMĂRILOR ECOSISTEMELOR RÂURILOR DIN BAZINUL MĂRII
NEGRE SUB IMPACTUL DEZVOLTĂRII HIDROENERGETICE ȘI AL SCHIMBĂRII CLIMEI" HydroEcoNex
Institutul de Zoologie anunță lansarea proiectului "Crearea unui sistem de
monitorizare transfrontalieră inovatoare a transformărilor ecosistemelor râurilor din
bazinul Mării Negre sub impactul dezvoltării hidroenergetice și al schimbării climei" HydroEcoNex (cod eMS BSB165) implementat în parteneriat cu Asociația Internațională
a Păstrătorilor Râului "Eco-Tiras", Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați (România),
Centrul Ştiinţific Ucrainean de Ecologie a Mărilor (Ucraina) și Centrul Hidrometeorologic
a Mării Negre şi Azov (Ucraina). Proiectul este focusat pe probleme importante de
gestionare a ecosistemelor acvatice ale râurilor transfrontaliere Nistru și Prut, în
contextul impactului construcțiilor hidroenergetice și cel al schimbărilor climatice.
Proiectul va fi implementat în perioada 21 septembrie 2018 – 20 martie 2021,
fiind finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de
Vecinătate, în cadrul Programului Operaţional Comun “Bazinul Mării Negre 2014-2020”,
Prioritatea 2 – Promovarea coordonării protecţiei mediului şi reducerea în comun a
deşeurilor marine în bazinul Mării Negre, Obiectivul Specific 2.1 – Îmbunătăţirea
monitorizării în comun a mediului. Valoarea totală a proiectului este de 896 865,00
Euro, dintre care 825 115.80 Euro sunt finanțate de Uniunea Europeană, iar 71 849.20
Euro - co-finanțate de instituțiile beneficiare.
Obiectivul general al proiectului este: elaborarea unui sistem unificat inovativ de
monitorizare a mediului în scopul aprovizionării cu date și informații esențiale privind
impactul schimbărilor transfrontaliere asupra ecosistemelor bazinelor râurilor Nistru și
Prut, cauzate de construcțiile hidrotehnice și impactul schimbărilor climatice. Grupurile
ţintă ale proiectului sunt autoritățile publice regionale și naționale, ONG-urile,
instituțiile de învățământ și de cercetare, publicul larg.
Coordonatorii proiectului din Republica Moldova, România și Ucraina, membri ai
echipei de cercetare ai proiectului vor susține o conferință de presă, unde vor fi
prezentate obiectivele, activitățile și rezultatele scontate, precum și beneficiul adus
comunităților din Republica Moldova, Ucraina și România în urma implementării acestui
proiect. Evenimentul va avea loc pe data de 13.11.2018 începând cu orele 11.00, IPN,
Chișinău, Str. A.Pușkin, 22, et. 4.
Persoana de contact: membru cor. AȘM, prof., Manager de proiect Elena Zubcov
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