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Monitorizare comună pentru protecția mediului

în țãrile BSB

Patru parteneri din 4 țări diferite își unesc resursele și cunoștințele pentru

implementarea proiectului BSB Eco Monitoring, finanțat de Uniunea Europeană

prin programul de cooperare transfrontalieră ENI CBC Bazinul Mării Negre 2014 

- 2020.



Două training-uri au avut loc la Dilijan (Armenia) în data de 11 noiembrie 2020 și

15-16 decembrie 2020. Expertul în monitorizare inteligentă, domnul Armen Asryan și-

a prezentat cursul de formare pe tema „Tehnologie pentru observarea mediului cu

drone”. Cercetătorul în domeniul calității apei, Dna Armine Hayrapetyan a prezentat

cursul de pregătire introductivă pentru evaluarea calității apei: „Curs de instruire

privind Tehnologia pentru monitorizarea la distanță a calității apei râurilor”.

Cercetatorul în domeniul calității aerului, domnul Martiros Tsarukyan, a prezentat

„Cursul de instruire privind Tehnologia pentru măsurarea și monitorizarea de la

distanță a particulelor din aer”. Trainingurile au fost urmate de discuții publice.

Cursurile sunt încărcate în platforma online DIPSEIL.

Training-uri



Instruirea „Cum să ne ocupăm eficient de

speciile invazive” a fost efectuată pe

9 iunie la Ahtopol, Bulgaria. Training-ul

a fost organizat de AKTORPUS în cadrul

proiectului BSB 884 - Monitorizare comună

pentru protecția mediului în țãrile BSB ,

finanțat de UE.

Training-ul, inaugurat oficial de către

coordonatorul proiectului prof. Nevena

Mileva, a fost structurat în trei module

diferite:

- Monitorizarea speciilor și habitatelor

- Specii de animale invazive pe teritoriul Parcului Național Strandja

- Cum se monitorizează impactul.

Lectorii sesiunii de instruire au fost

experți în domeniul ecologiei și

conservării mediului: Assoc. Prof. DSc

Dilyan Georgiev si Assoc. Prof. Dr. Gana

Gechev

24 de participanti au luat parte la

instruire, printre care reprezentanți ai

AKTORPUS, local

administrații, Direcția Parcului Natural

Strandja, Biodiversitatea Bulgariei

Fundația, Silvicultură de stat din Tsarevo,

Silvicultură de stat Malko Tarnovo,

Silvicultură de stat Novo Panicharevo etc.



Proiectul „Monitorizarea comună pentru protecția mediului în țările BSB”,

Ministerul Mediului al Republicii Armenia, Centrul Regional de Mediu pentru

Caucaz Filiala Armenia și ONG-ul de mediu Green Age au desfășurat training

pentru Parcul Național Dilijan, Padurea Ijevan pe tema „Metodologia și

instrumentele de monitorizare ecologică a parcurilor naturale”.

Formarea experților a vizat dezvoltarea cunoștințelor și capacității profesionale

privind monitorizarea ecologică a pădurilor și a parcurilor naționale, starea

prezentă a pădurilor din Armenia, monitorizarea acestora, impactul asupra

climei, impactul deșeurilor.

Pe parcursul instruirii, s-au discutat aspecte cu privire la plante și animale din

Carte roșie a Republicii Armenia, specii invazive, subiecte de conservare a

biodiversității, cercetarea mediului cu tehnologii precum vehicule aeriene fără

pilot.
S-a desfășurat o instruire în

problematica managementului

dronelor cu prezentarea

principiilor de bază ale

managementului dronelor,

dronele și monitorizarea

mediului, dezvoltarea, analiza

și cartografierea.

Cursurile de experți vor fi

continue și vor avea ca scop

dezvoltarea abilităților

profesionale ale experților

naționali în monitorizare

ecologică.



Trei parteneri din Armenia, Georgia și România au susținut câte o conferință

de lansare cu presa națională și regională din țările lor. Întâlnirea a reunit

participanți din partea instituțiilor de cercetare, cadre universitare, ONG-uri,

autorități locale, mass-media și alți actori instituționali cheie.

Din cauza reglementărilor Covid - 19, conferințele de lansare în România și

Georgia au avut loc online.

Conferință in Kolkheti National Park, Georgia

Conferințe de presă și întâlniri de lansare proiect



Scopul conferințelor de lansare a fost de a prezenta principalele obiective și

scopuri ale proiectului BSB-884 - Monitorizare comună pentru protecția mediului

în țările BSB, finanțat de UE și să demonstreze potențiala utilizare și aplicarea

celor mai bune practici de creare a unui Sistem de monitorizare (OMS) online:

platformă inteligentă pentru colectarea, procesarea și analiza datelor de mediu

prin serviciul cloud bazat pe web pentru colectarea automată a datelor.

Conferință de presă de lansare în Armenia



Centrul Transfrontalier

Lucrările de construcție și reparații ale Centrului Transfrontalier de

monitorizare comună a mediului din BSB continuă. Centrul va fi amplasat în

orașul Ahtopol, într-o clădire existentă, care este deținută de Universitatea

Plovdiv „Paisii Hilendarski” și este pusă la dispoziție Asociației pentru Cultură,

Tehnologie, Educație și Dezvoltare - Universitatea din Plovdiv - Strandzha

(ACTORPUS ).

Clădirea este în reparație în cadrul proiectului BSB ECO MONITORING -

Monitorizare comună pentru protecția mediului în țările BSB, finanțat de

Uniunea Europeană prin programul ENI CBC Black Sea Basin Cross Border

Cooperation 2014 -2020.

Centrul va sta la baza cooperării dintre oameni de știință, cercetători,

instituții locale, comunități de mediu și experți din cele patru țări ale

proiectului. Fondurile proiectului vor fi utilizate pentru dotarea centrului cu

toate facilitățile moderne necesare, infrastructura și sistemele informaționale

care furnizează date despre starea ecologică a ecosistemelor naturale din

ariile protejate vizate. Centrul va avea laboratoare de cercetare-dezvoltare,

săli de instruire și o sală pentru evenimente publice (conferințe de presă,

întâlniri de lucru pentru comunitățile locale și grupuri țintă, ateliere ale

experților, întâlniri cu partenerii de proiect etc.).

Lucrările de construcție și reparații au început în 2020 și durata lor planificată

este de 12 luni.



Starea clădirilor Centrului transfrontalier in iunie 2020

Starea clădirilor Centrului transfrontalier in iunie 2021



Research

Pe parcursul anului trecut, eforturile comune ale cercetătorilor și experților

BSB Eco Monitoring au condus la elaborarea a trei documente importante:

• Tehnologie pentru observarea mediului cu drone;

• Tehnologie pentru măsurarea și monitorizarea calității apelor și a

particulelor din aer la distanță -

• Metodologie de monitorizare comună a habitatelor naturale și a speciilor

invazive

„Tehnologia pentru observarea mediului cu drone” acoperă toate aspectele

pentru observarea mediului cu drone, inclusiv drone mici și observarea

mediului, tipuri de topografie cu drone, tipuri de livrabile care pot fi așteptate

în cercetarea cu drone, diferite tipuri de camere pentru drone și proceduri

pentru monitorizarea mediului folosind drone.

Documentul „Tehnologie pentru măsurarea și monitorizarea calității apei și a

particulelor din aer la distanță” acoperă toate aspectele pentru utilizarea

rețelelor de senzori fără fir pentru a studia calitatea apelor dulci și calitatea

aerului, inclusiv rețelele de senzori fără fir, monitorizarea calității aerului cu

platforme de senzori fără fir, detectarea particulelor pentru măsurarea

calității aerului, măsurarea calității apei, parametri și tehnicile de măsurare a

calității apei, monitorizarea apelor dulci. Cu ajutorul acestei tehnologii se va

produce conținut video care va duce la noi cunoștințe despre schimbările

climatice și impactul acestora asupra mediului, monitorizarea vegetației,

pădurilor, mamiferelor și păsărilor din zone greu accesibile.

Cercetarea



Al treilea document „Metodologie de monitorizare comună a habitatelor

naturale și a speciilor invazive” conține o listă a unităților de monitorizare

(specii și habitate). Au fost selectate șaizeci și nouă de unități. Selecția

unităților de monitorizare sa bazat pe starea lor de conservare, conform

legislației naționale și internaționale (Convenția de la Berna, Lista Roșie a

Speciilor Amenințate IUCN, Cartea Roșie a Republicii Bulgaria și Republica

Armenia, Lista Roșie a plantelor vasculare din Bulgaria și România. , etc.). În

plus, au fost enumerate și speciile invazive, recunoscute ca o amenințare

pentru diversitatea biologică. În cadrul teritoriilor protejate de proiect vor fi

monitorizate șase habitate: 3 tipuri de habitat Natura 2000 în Delta Dunării și

3 habitate în Parcul Național Dilijan; toate de mare importanță pentru

conservare.

Ne place să vorbim despre munca noastră! Interacționați 

cu noi prin Facebook sau site-ul nostru web.

CONECTEAZĂ-TE CU NOI:

website: https://bsbecomonitoring.net/
facebook: https://m.facebook.com/EU-funded-BSB-884-Eco-Monitoring-

Project-100677948740069/

https://bsbecomonitoring.net/
https://m.facebook.com/EU-funded-BSB-884-Eco-Monitoring-Project-100677948740069/


Asociația pentru Cultură, Tehnologie, Educație și Dezvoltare - Universitatea
Plovdiv - Strandzha (AKTORPUS), Bulgaria
Prof. Nevena Mileva
tel. +359-888-650653, tel. +359-32-261400
e-mail: nevena.mileva@gmail.com

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ”Delta Dunării (DDNI), Romania
Silviu Covaliov

tel. +40751179189

e-mail: silviu.covaliov@ddni.ro

Centrul Regional de Mediu pentru Caucaz Sucursala Armenia (Rec Caucaz), 
Armenia
Nune Harutyunyan

tel. +374 11 574743

e-mail: nune.harutyunyan@rec-caucasus.org

Societatea pentru Conservarea Naturii - SABUKO, Georgia
Natia Javakishvili

tel. +995 577 960 559

e-mail: natia.javakhishvili@sabuko.ge

Persoanele de contact ale partenerilor proiectului
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Asociația pentru Cultură, Tehnologie, Educație și Dezvoltare –
Universitatea Plovdiv - Strandzha (AKTORPUS), Bulgaria

16 Patriarch Evtimiy str., Ahtopol, Bulgaria tel. +359 888650653 

e-mail: aktorpus@gmail.com website: https://aktorpus.eu

PERSOANĂ de CONTACT 
Prof. Nevena Mileva

tel. +359-888-650653, tel. +359-32-261400
e-mail: nevena.mileva@gmail.com
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