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Proiect PROmovarea Guvernanței Serviciilor Ecosistemice Regionale (PROGRESS) 

1st Thematic Seminar, 31 martie 2020 

“Measurement of the costs and benefits of ecosystem services derived from land use”,  

 

Primul seminar tematic PROGRESS a avut loc pe data de 31 martie 2020, în sistem online. Partenerii, 
stakeholderii și invitații au discutat despre cele mai bune exemple de bune practici de măsurare a costurilor 
și beneficiilor legate de serviciile ecosistemice.  

Dl Besnik Mehmeti (ANCI Toscana), coordonatorul proiectului, a început reuniunea prin a reaminti că „noi toți 
trăim în timpuri dificile, dar acum mai mult decât oricând, trebuie să ne perfecționăm cunoștințele despre 
serviciile ecosistemice”. După cum au declarat UNEP (Programul ONU pentru Mediu – 
https://www.unenvironment.org/) și mulți oameni de știință, exploatarea nesustenabilă a habitatelor 
naturale cauzează apariția și răspândirea bolilor. 

De la transport la energie, de la agricultură la progres cultural, politicile și acțiunile pot avea multe consecințe 
nedorite. Furnizarea serviciilor ecosistemice depinde de menținerea biodiversității și funcționarea ecosistemului, 
de la polenizare până la circuitul complet de nutrienți. Deși bunăstarea noastră se bazează pe aceste servicii 
ecosistemice, ele sunt în principal bunuri publice fără piețe și fără prețuri, așa că sunt rareori detectate de sistemul 
nostru economic actual. Într-un astfel de cadru, stimulentele fiscale pot conduce în multe cazuri la distrugerea 
capitalului natural, chiar și atunci când natura oferă un flux sustenabil de servicii în folosul economiei și pentru 
societate. Prin urmare, factorii de decizie/decidenții trebuie să dispună de suficiente fapte, instrumente și 
argumente pentru a lua o decizie diferită și a evita distrugerea habitatului natural. 

Având în vedere acest obiectiv final, participanții au prezentat și discutat diferite exemple de bune practici cu 
privire la măsurarea costurilor și beneficiilor asigurate de serviciile ecosistemice generate prin utilizarea 
terenului. Practicile au fost selectate anterior în fiecare regiune parteneră prin întâlniri locale cu experți din 
grupul de stakeholderi. Unii dintre aceşti experți au participat și la reuniunea online pentru a oferi o 
perspectivă mai exactă și pentru a răspunde la întrebări. 

Printre aceștia, Carles Castell, șeful Biroului de Planificare și Analiză Teritorială al Consiliului Municipal 
Barcelona, a arătat un exemplu excelent despre modul cum informațiile pot să ajute factorii de decizie în 
luarea deciziilor eficiente, prin sistemul de analiză teritorială SITxell: „SITxell a fost aplicat în diferite etape de 
dezvoltare a Planului Metropolitan Barcelona, care finalmente a demonstrat că 70,4% din suprafața regiunii 
reprezintă zone special protejate datorita valorii lor pentru natură și agricultură”. 

Printre multe dintre practicile interesante discutate, menționăm: Proiectul "SOS4LIFE: Guidelines for 
assessing soil ecosystem services in urban environment and their management", prezentat de Fabrizio Ungaro 
(National Council of Research, Institute of Bioeconomy), axat pe serviciile extrem de necesare oferite de 
ecosistemul solului; "All-Ireland Pollinator Plan Framework" prezentat de Owen Douglas (Eastern & Midland 
Regional Assembly), proiect aplicat cu succes și care a reunit un număr impresionant de stakeholderi. 
Universitatea din Craiova a prezentat 2 exemple de bună practică: (1) "Cross-border conservation of 
Phalacrocorax pygmaeus and Aythya nyroca at key sites in Romania and Bulgaria" care a permis realizarea 
planurile naționale de acțiune pentru cormoranul mic și rața roșie; și (2) "Romanian - Bulgarian cross-border 
joint natural and technological hazards assessment in the Danube foodplain", colaborare româno-bulgară 
privind evaluarea comună a riscurilor naturale și tehnologice transfrontaliere în zona inundabilă a Dunării. 

Informații suplimentare despre proiect și exemplele de bune practici se pot găsi pe pagina proiectului 
PROGRESS: https://www.interregeurope.eu/progress/ 
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