
Viziunea INNOMED 

ANALIZA BILANȚULUI DE APĂ LA NIVELUL ÎNTREGULUI BAZIN: modela-

rea numerică eco-hidrologică pentru determinarea influenței practicilor curente și 

alternative de management a terenului asupra „apei verzi și apei albastre”. 

 

MONITORIZAREA SCHEMELOR ȘI INDICATORILOR: Monitorizarea în 

câmp a aspectelor cheie ce țin de circuitul apei pe teren pentru a adresa provo-

cările modelării. 

 

PRACTICILE DE CONSERVARE A APEI: Experiențe de câmp privind studi-

erea deficitului de irigare și analizele cu folosirea atomilor marcați la copaci pen-

tru determinarea eficacității folosirii apei pe diferite variante de management

 

MODELAREA ECONOMICĂ: Evaluarea economică a resurselor de apă 

verde și albastră la nivel de bazin pentru stabilirea fezabilității diferitor opțiuni 

manageriale. 

  

ORIENTAREA SPRE AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ: Orientarea spre 

agricultură și silvicultură pentru evidențierea rolului lor în formarea resurselor de 

apă

STUDII COLABORATIVE: Colaborare strânsă cu partenerii (beneficiarii) din 

zonele selectate începând cu etapele inițiale ale proiectului  

 

 

 

 

 

 

 

Echipa INNOMED dorește să adreseze mulțumiri pentru susținere financiară Uniunii  
Europene; Agenției de Stat de Cercetări din Spania; Fundației de Promovare a  
Cercetătorilor din Cipru, Agenției Naționale de Cercetare și Oficiului Național de Apă și 
Mediului Acvatic din Franța; Ministerului Educației, Universităților și Cercetărilor din Italia, 
Centrului de Proiecte Internaționale din Moldova; Fundației pentru Știință și Tehnologii din 
Portugalia. 

PARTENERI: 

CUVINTE DE RECUNOȘTINȚĂ:  



DESPRE PROIECT:  

Pricinile provocărilor cu care se confruntă regiunea mediteraneană în folosirea 

resurselor de sol și apă țin de contextul și complexitatea problemelor socio-

culturale, economice și politice. 

INNOMED are ca scop de a dezvolta soluții reziliente de reducere a presiunii 

asupra rezervelor de apă în agricultură și sectorul forestier, ținând cont de pro-

vocările biofizice și socio-economice curente în regiunea Euro-mediteraneană. 

Proiectul va asigura cercetări științifice relevante de o calitate înaltă cu accent 

pe cooperarea internațională în domeniul cercetării apei. 

Sub conducerea Consiliului Superior pentru Investiții Științifice (CSIC) din Spa-

nia, consorțiul interdisciplinar al proiectului include 7 parteneri din 6 țări. Parte-

nerii proiectului dispun de o experiență bogată și de know-how tehnic în dome-

niul lor de activitate.  

Bazinul Peristerone în Cipru cu o suprafață de 110 km2 
este un conglomerat de terenuri arabil și silvice, afectat în 
mare măsură de secetă. În cadrul proiectului INNOMED 
cercetătorii vor coopera cu fermierii și alți beneficiari în 
monitorizarea și îmbunătățirea regimului de irigare în 
zonele de sus și jos ale reliefului. . 

Bazinul experimental Bonis cu o suprafață de 1,39 km2 este 
o localitate în munții Sila Grece din regiunea Calabria din 
sudul Italiei. În cadrul proiectului INNOMED cercetătorii vor 
promova managementul integrat al resurselor de apă în 
vederea optimizării producerii lemnului, ținând cont de 
schimbările climatice în cooperare cu alte agenții responsa-
bile de managementul resurselor naturale.  

STUDIU DE CAZ: ITALIA  

STUDIU DE CAZ: CIPRU  

Terenul din zona de stepă din Moldova se extinde pe 
o suprafață de 1900 ha. Cercetările aplicative se 
realizează pe un lot experimental în vederea stabilirii 
regimului deficitar de irigare și diferitor sisteme de 
fertilizare pentru majorarea nivelului de producție și 
concomitent ameliorarea calității apei și a solului. 

STUDIU DE CAZ: MOLDOVA 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
Îmbunătățirea Managementului Integrat al Resurselor de apă prin o analiză detali-

ată a resurselor de apă prin integrarea apei verzi și albastre, aspectelor ecologice 
și economice 

Dezvoltarea măsurilor pentru o folosire mai rațională a apei la nivel de bazin și o 

evaluare mai bună a impactului apei verzi și albastre împreună cu eficacitatea 
folosirii apei de diferite culturi și practici în silvicultură 

Planificarea măsurilor (politicilor) de folosire rațională a resurselor de sol și apă; 

asigurarea legăturii dintre utilizatorii de apă din partea de sus și jos a bazinului de 
apă și promovarea participării beneficiarilor în designul și implementarea măsuri-
lor adoptate 

Promovarea cercetărilor în domeniul apelor, dezvoltarea infrastructurii inovaționa-

le și instrumentelor pentru o înțelegere mai bună a proceselor cheie hidrologice și 
bilanțului de apă la diferită scară 

Asigurarea folosirii eficiente a resurselor de apă în sectoarele agricol și de silvi-

cultură, inclusiv dezvoltarea practicilor de conservare a apei pe terenurile agricole 
și sub păduri 

De asigurat conexiunea aspectelor ecologice, economice și sociale, integrarea lor 

prin procese de adoptare a deciziilor 

Stabilirea schemelor de valorificare a apei în agricultură și sectorul forestier 

Fortificarea colaborării internaționale și schimbului de cunoștințe dintre țările din 

regiunea Euro-Mediteraneană în Managementul Integrat al Resurselor de Apă  

Zona de studiu este amplasată în apropierea bazinului 
hidrografic Monte Novo, Vigia și Caridade din Degebe, 
unde deficitul de apă este acut. În cadrul proiectului 
INNOMED cercetătorii se vor focusa pe modelarea hidro-
logică și determinarea bilanțului de apă, accesibilității 
apei în condițiile schimbărilor climatice. Viziunea constă 
în folosirea multiplă a apei în contextul managementului 
integrat al resurselor de apă.  

STUDIU DE CAZ: PORTUGALIA  

Sistemul Alto Aragon este cea mai mare suprafață irigată 
în Comunitatea Europeană cu o suprafață de 130.000 ha. 
Partea superioară a bazinului este acoperită cu păduri de 
valoare ecologică și comercială. În colaborare cu asocia-
ția fermierilor, autoritățile responsabile de resursele silvi-
ce și apă, cercetările științifice vor fi orientate spre spori-
rea eficacității folosirii apei și rezilienței culturilor irigate și 
a pădurilor cu menținerea concomitentă a productivității 
culturilor și statutului ecologic a agro-ecosistemelor. 

STUDIU DE CAZ: SPANIA 


