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Abstract. In order to accomplish the diverse teaching and research activities concerning the

plants conservation process in Romania, a very specific effort was focused in the last years, on

designing and developing on appropriate institutional infrastructure. In this way the TEMPUS

Phare project 14030/1999-2001 "European policies and plant conservation" which was

developed in Romania at the University of Bucharest offered the opportunity and the financial

support to realize some important steps:

- retraining the Romanian botanical garden managerial staff (90%) and the other botanical

garden working staff (more as 80%);

- establish the national network of botanical gardens (nine representative botanical gardens from

Romania) under the name of the Association of the Romanian Botanical Gardens, an NGO

already connected with other three ecological network from Europe (Planta Europa, BEN,

AIGBA);

- reform the structure of the Romanian botanical gardens according to the European botanical

garden's standards;

- disseminate the information about the European and global strategy of biodiversity

conservation not only for the Romanian botanical garden's staff but also for students, for local

administration staff, for all the botanical garden's visitors;

- develop the international collaboration with 8 institutions from E.U. (Conservatoire Botanique

National Méditerranéen de Porquerolles, University of Vienna, Botanical Garden of Vienna, The

Swedish University of Agriculture Sciences from Uppsala, University of Bern. Vrije University

from Brüssel, University from Torino, Tridentino Museum of Natural Sciences from Torino);

- start two international research projects (The Multifunctional Integrated Study Danube

Corridors and Catchment funded by the Austrian Ministry of Education, Science and Arts &

Grassland Inventory in Romania, funded by the Royal Society for Nature Conservation from

Netherlands).

The topic of this project was well received by E.U. institutions. In this respect 8 institutions from

E.U. have an exceptional contribution not only by developing teaching activities, hosting

Romanian trainees for case study and Romanian teachers for updating knowledges but also in

the decision process concerning the organization and the management of the whole project.

All this activities which in fact connected peoples, offered the access to information,

communication and collaboration represented for the Romanian botanical gardens a necessary

step to become able to joint the European and global programmes on biodiversity conservation.

a requirement for the Romanian pre-accession strategy concerning the environmental problems.
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PROJECT TEMPUS Phare 14030

EUROPEAN POLICIES AND PLANT CONSERVATION

(1999-2001)

TIP: CONSTRUCŢIE INSTITUŢIONALĂ PRIN TEMPUS

COMISIA EUROPEANĂ - Direcţia Generală XXII

pentru Educaţie, învăţământ şi Tineret

Este un proiect din categoria proiectelor TEMPUS 11, dezvoltat sub genericul

"Construcţie instituţională prin TEMPUS", în care universităţile se pot implica în mod direct în

reforma sectoarelor neuniversitare, prin perfecţionarea continuă a resursei umane direct

implicată în atingerea obiectivelor cerute de aderarea României la Comunitatea Europeană.

Conservarea fitodiversităţii ca parte componentă a Capitalului Natural este în acest sens o

problemă prioritară iar rolul pe care îl joacă grădinile botanice în conservarea cx situş'i in situ,

în mediatizarea procesului şi în educaţia noilor generaţii este unanim recunoscut şi promovat

la nivel European.

Având în vedere poziţia defavorizată a grădinilor botanice din România, care le-a

limitat integrarea în structurile şi programele Europene, proiectul şi-a propus înlăturarea

acestor inabilităţi prin implementarea conceptelor şi standardelor internaţionale privind

misiunea, organizarea, finanţarea acestor instituţii, prin facilitarea accesului la informaţie,

schimb de experienţă cu instituţii similare din E.U., dotare cu echipamente de comunicare,

fond de carte şi prin înfiinţarea unei reţele naţionale de grădini botanice.

OBIECTIVELE PROIECTULUI AU VIZAT DOUĂ ASPECTE PRIORITARE PENTRU

GRĂDINILE BOTANICE ROMÂNEŞTI:

- Perfecţionarea personalului de decizie din structura Grădinilor Botanice din

România în scopul asimilării şi implementării strategiilor şi standardelor Europene

privind misiunea, organizarea şi managementul acestora

- înfiinţarea Reţelei Naţionale de Grădini Botanice, partener egal în Reţeaua
Europeană

De ce este necesară o Reţea Europeană de Grădini Botanice?

Conform Planului de Acţiune al grădinilor botanice din Uniunea Europeană şi
Convenţiei asupra Conservării Biodiversităţii, Grădinile Botanice sunt şi trebuie să se

dezvolte ca puncte cheie implicate activ şi eficient în:

1. Conservarea Biodiversităţii

2. Cercetare ştiinţifică, învăţământ şi cultură

3. Educaţie ecologică şi informarea publicului, ca premize ale formării conştiinţei
ecologice a oamenilor.
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în acest context dezvoltarea reţelei Europene de grădini botanice prin extindere spre

Centrul şi Estul Europei are cel puţin două cerinţe de bază:

- alinierea acestora la standardele şi strategiile Europene privind misiunea,

organizarea şi managementul lor;

- înfiinţarea reţelelor naţionale capabile să se integreze eficient în Reţeaua Grădinilor

Botanice din Europa.

Pentru Grădinile Botanice din România, practic neafectate de reformă după revoluţie,
asimilarea acquis-ului comunitar în această direcţie devenise o necesitate.

în acest sens proiectul TEMPUS (tip construcţie instituţională prin TEMPUS) care

s-a derulat în România în perioada 1999-2001 sub genericul "Strategia Europeană de

conservare a plantelor" a fost de o importanţă excepţională:
- a permis perfecţionarea personalului de decizie din Grădinile Botanice Româneşti

(100%);
- a permis înfiinţarea Reţelei Naţionale de Grădini Botanice - AGBR - ce include în

momentul de faţă 9 instituţii reprezentative.

Proiectul TEMPUS a oferit imputul vital de care aveau nevoie Grădinile Botanice din

România pentru a deveni structuri competitive, viitori parteneri egali în Reţeaua Europeană

de Grădini Botanice (Fig. 1). A facilitat totodată înfiinţarea organizaţiei naţionale a grădinilor

botanice (AGBR) şi clarificarea sarcinilor ce revin acestor instituţii în procesul global de

conservare a diversităţii biologice (Fig. 2, Fig. 3).

Ştim foarte bine că experienţa comunitară acoperă domenii multiple, iar asistenţa

oferită prin programul TEMPUS ţărilor preaderante, cum este şi România, reprezintă o

investiţie cu efect pe termen lung. Suportul oferit în acest sens Grădinilor Botanice din

România de către programul TEMPUS a reprezentat:

1. premiza alinierii la standardele Europene;
2. un prim pas spre integrarea lor Europeană;

3. o deschidere la nivel naţional şi internaţional bazată pe circulaţia informaţiei şi pe

colaborare;

4. utilizarea eficientă a potenţialului de care dispun, pentru conservarea biodiversităţii

şi formarea conştiinţei ecologice.

Acestea sunt probleme majore, care necesită o abordare globală, în care şi Reţeaua

Grădinilor Botanice joacă un rol esenţial.

Ca reprezentant al Asociaţiei Grădinilor Botanice din România doresc să exprim cu

această ocazie gratitudinea tuturor membrilor săi pentru asistenţa care ne-a fost acordată

prin programul TEMPUS, pentru calitatea acesteia, pentru oportunitatea de a porni pe un

drum nou.

Succesul programului TEMPUS în România a fost asigurat atât de colaborarea

deosebită cu parteneri de marcă din Uniunea Europeană (Universitatea din Viena & Grădina

Botanică, Austria; Universitatea de Agricultură, Uppsala & Centrul de specii ameninţate,

Suedia; Universitatea Vrije, Brüssel, Belgia; Universitatea din Torino, Italia; Muzeul de Ştiinţe

ale Naturii Tridentino, Italia; Conservatorul Botanic Naţional Mediteranean, Porquerolles,

Franţa) cât şi cu Comisia Europeană - Centrul de Educaţie de la Brüssel, cu fundaţia

Europeană pentru formare - Centrul de la Torino şi nu în ultimul rând cu Oficiul TEMPUS din

Bucureşti, structuri care au întregit alura Europeană de care s-a bucurat programul TEMPUS

în România si au contribuit în mod substantial la reuşita sa.
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Asociaţia Grădinilor Botanice din România: instituţii fondatoare, distribuţie

teritorială, profil.

Fig. 2
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Fig. 3 Sarcinile AGBR în procesul global de conservare a diversităţii biologice.


