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2040: dezvoltare durabilă, bunăstare și legi care protejează mediul! 

O comunitate puternică poate face toate schimbările necesare pentru a asigura bunăstarea 

membrilor ei! Este cea mai importantă concluzie a seminariilor cu privire la viitorul zonei Niraj  - Târnava 

Mică în următoarele decenii. Exercițiile de imaginație au avut loc la  Sângeorgiu de Pădure și au reunit 30 

de reprezentanți din toate sectoarele sociale și economice, în cadrul proiectului „Cartarea și evaluarea 

serviciilor de ecosistem din regiunea Niraj – Târnava Mică”.  

Scenariul de lucru propus pentru anul 2040: E mai cald, vremea este imprevizibilă, cu bruște și 

dese schimbări (de ex.: furtuni puternice), toamna e mai caldă, iar zăpada abia dacă mai cade. Seceta e 

mai lungă, precipitații din ce în ce mai rare, schimbările climatice afectează drastic viața oamenilor! Lumea 

este globalizată, materia primă, marfa și informațiile circulă liber între continente. Tehnologia s-a 

schimbat radical, însă e accesibilă doar celor care și-o permit.  

Împărțiți în patru grupe de lucru și contexte diferite de interpretare a viitorului zonei în care 

locuiesc, participanții au elaborat scenarii în funcție de următoarele contexte: (1) o comunitate puternică 

cu o legislație favorabilă ecosistemelor naturale, (2) legi proaste într-o societate puternică, (3) o 

comunitate slăbită fără spirit civic dar cu legi proaste și (4) o societate în derivă cu un cadru legislativ 

pozitiv și încurajator.  

Fiecare grupă, un scenariu, un context. 

Grupele de lucru au reliefat puternic faptul că în pofida legislației proaste, indiferent de nivelul de 

implementare (național sau la nivel UE), o comunitate puternică poate face față majorității problemelor 

viitorului, inclusiv cele legate de schimbările climatice prefigurate, problemele legate de managementul 

apei, a modului de procurare a hranei sau dezvoltarea turismului ca factor zonal de dezvoltare economică.  

Toate aceste concluzii vor fi prezentate în cadrul întâlnirii factorilor interesați din zonă 

(proprietarilor de pensiuni, composesoratelor, oamenilor de afaceri, IMM-urilor) pentru a contura 

acțiunile precise necesare pentru dezvoltare economică în regiune. 
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Kelemen Katalin, managerul proiectului este de părere că: „Pentru ca viziunea de viitor a 

comunităților să fie îndeplinită este necesară implicarea tuturor sectoarelor economice și sociale. Trebuie 

să ne asigurăm că vor exista legi în favoarea mediului, dar în același timp trebuie să ne gândim și la modul 

de asigurare a resurselor financiare pentru aplicarea lor. Pentru acesta avem  nevoie de fonduri europene 

corespunzătoare, dar și de utilizarea rațională a acestora la nivel local. Noi, Grupul Milvus, vom formula 

propuneri în acest sens și ne vom implica în acțiuni de lobby în ambele direcții.”  

Asociaţia „Grupul Milvus” din Tîrgu Mureş derulează acest proiect prin Granturi SEE în cadrul 

programului RO02 „Biodiversitate și Servicii ale Ecosistemelor”, în colaborare cu Academia Maghiară de 

Științe şi CEEweb for Biodiversity (o coaliţie europeană de organizații de mediu). Operatorul de program 

este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.  

Mai multe detalii despre proiectul „Cartografierea și evaluarea serviciilor de ecosisteme în siturile 

Natura 2000 din regiunea Niraj - Târnava Mică” găsiți pe http://www.milvus.ro/ecoservices. 
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