Proiectul LIFE for Danube Sturgeons (LIFE15 GIE/AT/001004)
Conservarea sustenabilă a sturionilor din Dunăre prin prevenirea și reducerea braconajului și
comerțului ilegal cu produse din sturion

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a participat, în perioada iulie
2012 - septembrie 2015, la o serie de activități în cadrul proiectului „Acțiuni comune pentru creșterea
gradului de conștientizare privind supraexploatarea sturionilor din Dunăre în România și Bulgaria”,
finanţat prin Programul LIFE şi implementat de către WWF Austria, WWF Bulgaria şi WWF
România. Proiectul a avut ca scop abordarea pescuitului excesiv, cea mai importantă ameninţare
directă la supravieţuirea sturionilor din Dunăre şi a adus o contribuţie majoră la protejarea
biodiversităţii Europei, la stoparea pe termen lung a pescuitul excesiv al sturionilor din Dunăre în
Bulgaria şi România şi la asigurarea supravieţuirii pe termen lung a acestor specii cu valoare
economică şi naturală ridicată.
Pentru asigurarea sustenabilităţii şi a rezultatelor activităţilor începute în cadrul acestui
proiect, s-a decis continuarea lui printr-un nou proiect, LIFE for Danube Sturgeons (LIFE15
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GIE/AT/001004), finanțat prin instrumentul financiar LIFE 2015. Partenerul lider al proiectul este
WWF Austria, iar în România proiectul va fi implementat de WWF România şi ARBDD, ca partener
cu drepturi depline.
Perioada de implementare a proiectului este 01.10.2016 – 31.12.2020, având o durată de 51 de
luni.
În cadrul acestui proiect, “Conservarea sustenabilă a sturionilor din Dunăre prin prevenirea și
reducerea braconajului și comerțului ilegal cu produse din sturion”, ARBDD va fi responsabilă pentru
revizuirea procedurilor curente de control, cadrul legal, responsabilităţile, etc. ale agenţiilor de
aplicare a legii (în domeniul pescuitului, acvaculturii şi comerţului) şi identificarea inadvertenţelor,
lipsurilor sau suprapunerilor în toate cele 4 ţări (România, Bulgaria, Serbia şi Ucraina) ca bază pentru
formularea de recomandări pentru elaborarea de norme şi proceduri mai eficiente de aplicare a legii.
În acest scop vor fi realizate consultări cu autorităţile şi vizite la faţa locului pentru a înţelege care
sunt protocoalele, normele şi procedurile, cadrul legal pentru controale şi investigaţii, pentru a
identifica şi defini eventualele lipsuri sau suprapuneri; colectarea feedback-ului de la grupurile
implicate (ce cred pescarii, producătorii din acvacultură, comercianţii, etc. despre procedurile curente;
unde văd aceştia problemele; ce sugestii au pentru a îmbunătăţi procedurile); analizarea legislaţiei
secundare acolo unde este necesar; colectarea de exemple efective privind procedurile operaţionale şi
principalele probleme descoperite, crearea şi actualizarea organigramelor cu funcţii ale instituţiilor
din domeniu, inclusiv detalii generale de contact (pentru a încuraja cooperarea între agenții,
transparența și responsabilitatea).
Bugetul total al proiectului este de 1,851,678 Euro, bugetul eligibil este 1,846,328 Euro, din
care contribuţia Uniunii Europene va fi 1,107,794 Euro (= 60.00% din totalul bugetului eligibil al
proiectului).
Bugetul ARBDD este de 77.305 Euro, din care contribuţia proprie este 30.922 Euro (40%).
Coordonatorul proiectului din partea ARBDD este dl. Ion Munteanu.
Mai multe informații pot fi găsite la adresa:
http://www.wwf.ro/ce_facem/specii/sturionii/
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