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Notă de presă nr. 3 
Proiect PROmovarea Guvernanței Serviciilor Ecosistemice Regionale (PROGRESS) 

 
International Training Workshop (ITW), 10 iunie 2020 

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

O sesiune de instruire privind bunele practici ale serviciilor ecosistemice pentru toți! 
 
Primul Workshop Internațional s-a desfășurat la Universitatea Tehnică din Riga, în sistem online. 
Experți din Spania, Letonia, Irlanda și Italia au prezentat modul de implementare a unor bune practici 
de succes în măsurarea serviciilor ecosistemice. Au fost prezentate patru exemple de bune practici.  
 
Cuvântul de deschidere a conferinței a aparținut Dlui Dr. Tālis Juhna, Prorector la Universitatea Tehnică 
Riga (Letonia), care a explicat că evaluarea serviciilor ecosistemice este dificilă și multe aspecte trebuie 
luate în considerare. Economia, mediul, patrimoniul cultural, toate acestea trebuie să fie măsurate și 
corect estimate. Serviciile ecosistemice sunt de fapt în centrul conceptului de economie ecologică, 
deoarece acestea sunt în principal bunuri publice fără piețe și fără prețuri, dar cu o valoare inestimabilă 
pentru bunăstarea noastră.  
 
Dna Ilona Mendzina (Ministerul pentru Protecția Mediului și Dezvoltării Regionale din Letonia), a 
prezentat informații despre restaurarea habitatului. Un alt aspect interesant de luat în considerare este 
faptul că serviciile ecosistemice sunt folosite în întreaga lume. Dna Mendzina a salutat abordarea 
proiectului PROGRESS, în care practicile de succes dovedite într-o regiune europeană pot fi transferate 
în altă regiune, pornind de la Marea Mediterană și până în zona pădurii temperate. 
 
Unele din cele mai bune exemple de bune practici de măsurare a costurilor și beneficiilor aduse de 
serviciile ecosistemice au fost prezentate în cadrul workshopului. Practicile au fost selecționate anterior 
în fiecare regiune parteneră prin întâlniri locale cu experți stakeholderi și apoi examinate la nivel 
internațional pentru a lua în considerare pe acelea cu potențial ridicat de transfer. 
 
Carles Castell (Natural Areas Department Provincial Council of Barcelona, Spain) a prezentat un 
exemplu excelent despre modul în care informațiile pot ajuta factorii de decizie în luarea deciziilor 
eficiente, prin sistemul de analiză teritorială SITxell.  
 
Metodologia de evaluare a serviciilor ecosistemice LIFE ("LIFE Ecosystem Services Assessment 
Methodology"), așa cum a fost indicată de dr. Elina Konstantinova (Association “Baltic Coasts”, Latvia), 
ia în considerare nu doar o evaluare economică a serviciilor, ci și scenarii potențiale pentru a compara 
consecințele diferitelor decizii. 
 
Dr. Úna FitzPatrick, coordonatorul proiectului "All-Ireland Pollinator Plan (AIPP) Framework", a 
explicat cum acest proiect a reunit un număr impresionant de stakeholderi ferm angajaţi în salvarea 
polenizatorilor.  
 
Proiectul SOS4LIFE, prezentat de Fabrizio Ungaro (National Council of Research, Institute of 
Bioeconomy, Italy) este axat pe serviciile ecosistemice ale solului, extrem de necesare, dar în mod 
normal neglijate.  
 
Informații suplimentare despre proiect se pot găsi pe pagina proiectului PROGRESS: 
https://www.interregeurope.eu/progress/ 
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