
 În data de 31 martie 2020 a avut loc prima întâlnire online a partenerilor ConnectGREEN (PP) şi 
a Comitetului de Conducere a proiectului (Steering Committee). În contextul schimbărilor provocate de  
pandemia de COVID-19, întâlnirea - care iniţial trebuia să aibă loc la Praga (Republica Cehă) - a fost 
reorganizată sub formă de videoconferință.  
 Această cea de-a patra întâlnire între partenerii proiectului şi-a propus să dezbată situația 
implementării proiectului ConnectGREEN: Restaurarea și gestionarea coridoarelor ecologice în munți, 
reprezentând infrastructura ecologică a bazinului Dunării. Proiectul, co-finanțat prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR) și Instrumentul pentru Asistență de Preaderare (IAP), și la care INCD 
URBAN-INCERC este partener, își propune identificarea coridoarelor ecologice pe baza unei noi 
Metodologii la nivelul întregii zone carpatice, pe baza căreia urmând să se identifice măsurile de reducere a 
conflictului dintre dezvoltarea infrastructurii și conservarea speciilor de animale sălbatice.  
 

 

 
Întâlnirea a reunit online 44 de participanți, 
reprezentanți ai tuturor partenerilor din proiect. 
Din partea institutului INCD URBAN-INCERC 
au participat CS III Drd. ing. Antonio Tache și 
CS III Drd. fiz. Oana Popescu, membri ai 
echipei ConnectGREEN.  Lucrările au fost 
conduse de dl. Cristian Papp, reprezentantul 
Lead Partner (WWF România). 
 

  
 În cadrul întâlnirii  s-a discutat stadiul implementării proiectului pentru pachetele de lucru derulate 
în primele trei etape, activitățile preconizate a se desfășura în continuare și modificările care ar putea 
surveni.  
 

 
       

  
 Întâlnirea a evidenţiat realizările obţinute până în acest moment: metodologia privind identificarea 
coridoarelor ecologice, harta coridoarelor ecologice din Munţii Carpaţi, datele culese pe teren privind 
prezenţa celor trei tipuri de mamifere mari cărora li se adresează proiectul (lup, urs şi linx), o inventariere a 
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barierelor existente în deplasarea acestora, analiza hărţilor privind utilizarea terenurilor în regiunile 
rezultate, şi iniţierea de discuţii cu factorii locali şi decizionali pentru a se discuta  rezultatele obţinute. 
 
 

 
 
 Pe baza acestor materiale obţinute se va elabora un Ghid privind reducerea conflictelor dintre 
dezvoltare şi conservare în zonele în care există astfel de coridoare ecologice identificate. Ghidul va fi 
utilizat ca instrument interactiv  pe platforma online www.CCIBIS.org, sistemul online ce cuprinde 
informaţii integrate privind biodiversitatea în ţările carpatice. 
 În cadrul întâlnirii online a fost prezenta un draft al instrumentului pentru activitatea de e-learning 
privind coridoarele ecologice, instrument ce se va adresa atât specialiştilor în planificarea spaţială cât şi 
ecologiştilor.  
 Pe viitor, adaptarea la noile condiţii cauzate de coronavirus presupune pregătirea unor materiale 
precum postere, prezentări sau materiale de discuţii pentru participarea virtuală la unele conferinţe şi 
congrese pe care partenerii proiectului ConnectGREEN le aveau în vedere. De altfel, unul din paşii imediat 
următori ai proiectului constă în crearea unui plan de lucru pentru adaptarea noilor circumstanţe.  
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