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COMUNICAT DE PRESĂ

Armonia Om – Natură, cel mai important reper structural al Strategiei de
Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării

Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării a organizat marți -04
decembrie 2018, Conferința cu tema „SIDD DD – Armonia Om – Natură. Provocare
în protejarea și dezvoltarea Deltei Dunării”.
Obiectivul principal al acțiunii l-a constituit informarea publicului larg, dar și a
factorilor decidenți asupra beneficiilor implementării unei strategii de dezvoltare
pentru o zonă cu specific teritorial unic, așa cum este Delta Dunării.
„Vorbim de armonia om-natură, de relația dintre om și natură. O relație care în ultima
perioadă a degenerat. Din păcate, traversăm și în prezent o etapă în care agresiunea
omului față de natură este fantastic de mare.Toată acestă agresiune s-a întâmplat în
momentul industrializării, în momentul în care omenirea a intrat într-o epocă a
consumului, atunci când practic omul a început să modifice mediul înconjurător
pentru a-și rezolva problemele.
Toate aceste lucruri au făcut ca în 1972 la Conferința ONU de la Stockholm să se
pună problema schimbărilor climatice. Semnalul de alarmă a fost acela că mediul a
început să riposteze. Vedem cu toții fenomenele extreme care se întâmplă astăzi.
S-a pus atunci problema cum reușim să stabilizăm această situație conflictuală iar de
aici a fost dezvoltat termenul de eco-dezvoltare. Termenul de eco-dezvoltare, cel care
apare în 1972 și ulterior în 1997 prin Raportul Brundtland (care este inclus în tratatul
de la Maastricht) a trasat caracteristicile noului concept de dezvoltare durabilă.

ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ITI DELTA DUNĂRII
Tulcea, str. Păcii, nr. 20, office@itideltadunarii.com, www.itideltadunarii.com,
Tel: 0372.684.790, Fax: 0372.684.817 www.facebook.com/itideltadunarii

Dezvoltare Durabilă care apare și în Strategia noastră (Strategia Integrată de
Dezvoltare Durabilă) care stă la baza funcținării mecanismului financiar ITI Delta
Dunării.
Dezvoltare Durabilă înseamnă acea direcție de dezvoltare care rezolvă nevoile actuale
fără a periclita posibilitatatea generațiilor următoare de a-și alege calea în folosirea
resurselor din teritoriul în care locuiesc.
Practic toate proiectele implementate în momentul de față prin SIDD DD se supun
rigorilor protecției mediului tocmai în ideea de a susține o relație armonioasă cu
natura”, a declarat Ilie Petre, președintele Asociației pentru Dezvoltare
Intercomunitară ITI Delta Dunării.
Mediul este cel mai important reper structural al Strategiei Integrate de Dezvoltare
Durabilă a Deltei Dunării, a subliniat în cadrul reuniunii, președintele Consiliului
Județean Tulcea, Horia Teodorescu.
În acest context, Teodorescu a reiterat nevoia de continuitate a Instrumentului
Teritorial de Investiții.
„ Este foarte important, din punctul meu de vedere, să avem această continuitate și
mi-aș dori din tot sufletul ca pentru Delta Dunării, zona Munților Măcinului și nu
numai, să avem proiecte care să se implementeze, cât mai multe.
Știu că lucrurile nu merg atât de bine cum ne-am fi dorit noi, dar poate în perioada
următoare vom reuși să îmbunătățim situația. Repet, cred că va trebui să avem o
continuitate pe finanțarea viitoare, în mod special pentru aceste două areale foarte
importante pentru județul Tulcea din punct de vedere al mediului. Cred că vom reuși,
cu echipa care s-a format la ITI, cu personalul care zic eu că a căpătat destulă
competență și cu ajutorul oamenilor care ne-au fost, de-a lungul timpului, aproape.
Sper ca, acum, din fondurile alocate să fim în stare să avem o absorbție a fondurilor
de 100%“, a declarat cu acest prilej președintele Horia Teodorescu.
La rândul său, Coordonatorul ADI ITI Delta Dunării, Doina Surcel, care a și moderat
reuniunea, a evidențiat faptul că: „Un target al acestui eveniment interactiv este și
coagularea mediului științific și administrativ într-un efort comun cu un scop comun
– dezvoltarea unui teritoriu unic așa cum este Delta Dunării, în deplină armonie cu
natura”.

ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ITI DELTA DUNĂRII
Tulcea, str. Păcii, nr. 20, office@itideltadunarii.com, www.itideltadunarii.com,
Tel: 0372.684.790, Fax: 0372.684.817 www.facebook.com/itideltadunarii

La eveniment a fost prezent și copreședintele Comitetului Consultativ al ADI ITI
Delta Dunării, multiplul campion olimpic Ivan Patzaichin.
„Când eram copil, în Delta Dunării, oamenii locului știau foarte bine ce înseamnă
respectul pentru natură. Era ceva nativ.
Este important ca toată lumea să înțeleagă că nevoia de dezvoltare a comunităților
trebuie să răspundă principiilor de mediu”, a declarat Ivan Patzaichin, un susținător al
valorilor tradiționale ale Deltei.
La conferință au participat alături de reprezentanți ai mediului științific și oficiali ai
administrației locale, Ioana Maria Ciocoiu, director al Direcției Analiză și
Programare, Ministerul Fondurilor Europene, Ciceronis Cumpănășoiu – director
general POPAM, Bogdan Chițescu – director general adjunct Direcția Generală
Programe Europene, Infrastructură Mare din cadrul MFE.
În cadrul evenimentului au fost prezentate elemente definitorii ale componentei
Mediu în ecuația dezvoltării durabile ITI. Intervențiile au vizat, printre altele,
reconstrucția ecologică, regulamentul de urbanism și transportul naval în Delta
Dunării, conservarea biodiversității din Parcul Național Munții Măcinului.
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