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Proiect implementat de Asociația Zarand în parteneriat cu WWF DCP România, 

finanțat printr-un grant acordat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia (SEE 2009-2014) 
 

 
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 

Soluții pentru dezvoltarea infrastructurii cu impact scăzut asupra naturii prin 
platforma GreenWeb care crează un cadru multidisciplinar intersectorial, în 
premieră pentru Europa de Sud-Est.    

 

Făget, județul Timiș. 25-27 octombrie 2017.  
 
La Făget, județ Timiș, în apropierea autostrăzii Lugoj-Deva, o zonă de intersecție a coridoarelor de 
transport cu cele ecologice, a fost lansată platforma GreenWeb ca răspuns la nevoile și tendințele de 
dezvoltare și la necesitatea conservării biodiversității în țările din Sud-Estul Europei. 
 
Platforma GreenWeb este o inițiativă a Asociației Zarand în parteneriat cu WWF-România, Compania de 
autostrăzi Egnatia Odos din Grecia, Universitatea din Salonic și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, 
cu sprijinul IENE - Infra Eco Network Europe. 
 
GreenWeb are ca scop găsirea soluțiilor eficiente de armonizare a infrastructurii de transport cu 
infrastructura verde, în condițiile specifice țărilor din Europa de Sud-Est caracterizate de nevoia dezvoltării 
rapide a infrastructurii și de existența unei biodiversități remarcabile. Pentru aceasta, platforma facilitează 
schimbul de expertiză și bune practici între toți factorii interesați.  
 
Diversitatea actorilor implicați încă de la prima întâlnire de lucru (peste 40 de participanți din 5 țări -   
Grecia, Slovacia, Cehia, Olanda și România - experți, reprezentanți ai companiilor de autostrăzi și căi ferate, 
autorități publice naționale și locale, universități, institute de cercetare, ONG-uri și administratori de arii 
naturale protejate) asigură complementaritatea punctelor de vedere și a tipurilor de expertiză necesare în 
contextul celor două tendințe la nivel internațional, regional și local: creșterea nevoii de infrastructură 
liniară de transport, pe de o parte, și scăderea diversității biologice și, implicit, alterarea ecosistemelor și a 
serviciilor furnizate de acestea, pe de altă parte.  
 
Etapa de inițiere a platformei GreenWeb a fost realizată prin proiectul “Armonizarea infrastructurii “verzi” 
cu cea “gri” în țările SEE pentru beneficiul oamenilor și al naturii” finanţat din Fondul pentru Relaţii 
Bilaterale în cadrul Programului RO02 “Biodiversitate  și servicii ale ecosistemelor”, Mecanismul Financiar 
SEE 2009-2014. Platforma GreenWeb crează totodată oportunitatea identificării de obiective comune și 
realizarea unor parteneriate cu entități din statul donor, Norvegia, în perspectiva implementării de proiecte 
finanțabile în cadrul viitorului exercițiu bugetar al Mecanismului Financiar SEE, 2014 – 2021, pentru care 
Ministerul Mediului din România este Operator de Program. 
 
 
Despre GreenWeb: http://green-web.eu/ 
 
Despre  EEA Grants: http://eeagrants.ro 
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