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Rezumat 

 

      Un sistem de management integrat implică o abordare  managerială logică și sistematică ce 

permite să fie luate decizii strategice și operaționale, decizii care iau în considerare toate problemele 

cheie în materie de mediu. Într-un astfel de sistem orașele și regiunile trebuie să integreze aspectele 

legate de dezvoltare durabilă în planurile și practicile de management. 

Lucrarea sintetizează aspecte teoretice ale sistemelor lagunare din punct de vedere al bio-geo-

conservării, bio-geo-diversității, geoeducației, geoturismului și sistemelor lagunare și detaliază 

elaborarea unui Plan de management adecvat, specific sistemelor lagunare protejate, în scopul evitării 

degradării caracteristicilor stării naturale ale acestora. 

Complexitatea și particularitățile Sistemul Lagunar Razelm-Sinoe au fost punctul de plecare 

pentru definirea Planului de management integrat, document care  a cuprins o analiză complexă a 

situației actuale a zonei, identificarea principalelor amenințări, constrângerilor, dar și a oportunităților 

pentru conservarea și dezvoltarea durabilă a zonei. 

Implementarea corespunzătoare a principiilor de management ce țin de refacerea sistemului 

lagunar cât mai apropiat de starea naturală,  conservarea și promovarea bio-geo-diversității, vor oferi 

comunității locale o bună dezvoltare din punct de vedere economic și social prin valorificarea 

potențialului natural.  

Sistemul Lagunar-Razelm Sinoe reprezintă un ecosistem vulnerabil în fața schimbărilor 

climatice, urbanizării crescânde și industrializării, motiv pentru care realizarea unui Plan de 

management adecvat este un factor determinant pentru asigurarea unei dezvoltări durabile și creșterea 

nivelului de trai al locuitorilor.  

Realizarea Planului de management integrat pentru Sistemul Lagunar Razelm Sinoe s-a 

concentrat pe dezvoltarea metodologiilor participative, aplicarea  funcțiilor de management și a 

principiilor de management pentru sistemele lagunare,  în colaborare cu factorii de decizie, autoritățile 

locale și părțile interesate.  

Permanenta corelare, adaptare și perfecționare a Planului de management la situația existentă 

și la contextul socio-economic în care își desfășoară activitățile comunitățile locale asigură 

concordanța dintre parametrii sistemului lagunar și nu în ultimul rând o eficientă implementare a 

acestuia cu beneficii pentru locuitori. 
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