Proiectul „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii sectorului pontic din
RBDD prin conştientizare, informare, vizitare” (RBDD-CIV)
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a depus la data 25 ianuarie 2010
propunerea de proiect „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii sectorului
pontic din RBDD prin conştientizare, informare, vizitare” (RBDD-CIV), în vederea
finanţării din Programul POS Mediu, Axa prioritară 4, la sesiunea 3.
Prin Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1854 / 01.11.2010, s-a aprobat finanţarea
proiectului, cu o valoare totală de 19.075.883 lei, din care valoarea eligibilă este de 15.383.777
lei, iar suma rămasă de 3.692.106 lei, reprezentând TVA aferent cheltuielilor eligibile.
Perioada de implementare: ianuarie 2011 – decembrie 2013.
Mecanismul de implementare şi finanţare a proiectului face obiectul Contractului de
finanţare nr.100835 / 03.12.2010, încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor, în calitate
de Autoritate de Management, şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în
calitate de Beneficiar, şi avizat de Organismul Intermediar Galaţi.
Obiectivele proiectului sunt:
Obiectivul general (Scopul):
Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii sectorului pontic al Rezervaţiei
Biosferei Delta Dunării, prin crearea unor condiţii optime de informare şi vizitare, care să
satisfacă localnicii şi vizitatorii atât din punct de vedere educativ cât şi recreaţional şi să
contribuie la minimizarea impactului negativ al acestora asupra naturii.
Obiectivele specifice:
O1. Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a localnicilor şi vizitatorilor
despre biodiversitatea sectorului pontic al RBDD.
O2. Întărirea capacităţii instituţionale a ARBDD în vederea informării şi
conştientizării publicului.
Activităţile proiectului:

A. Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de management al
ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor
concrete de investiţii sau conservare)
Activitatea A.1. Realizare proiect tehnic şi detalii de execuţie pentru Centrul de
Vizitare de la Sulina

B. Investiţii în infrastructură pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea
mediului în ariile naturale protejate
Activitatea B.1. Construirea Centrului de Vizitare de la Sulina

Activitatea B.2. Amenajarea spaţiului de vizitare din Centrul de Vizitare de la Sulina
şi a punctelor de informare de la Tulcea şi Crişan (cu realizarea designului, a detaliilor de
execuţie pentru instalarea echipamentelor şi exponatelor din centrul de vizitare şi punctele de
informare).
Activitatea B.3. Amenajarea a patru trasee tematice (contractarea realizării în teren a
potecilor tematice; realizarea şi instalarea panourilor)

E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare
Activitatea E.1. Realizarea ghidului vizitatorului zonei pontice a RBDD, activitate
conexă activităţii B.3
Activitatea E.2. Sesiuni de informare – conştientizare a publicului
Subactivităţi:
Activitatea E.2.1 Seminarii de informare a multiplicatorilor de informatii
Activitatea E.2.2 Realizarea ghidului cu speciile şi habitatele de interes comunitar ale
zonei pontice şi fluvio-marină din RBDD
Activitatea E.2.3. Realizarea a 12 tipuri pliante individuale pentru diferitele specii şi
habitate pontice din RBDD
Activitatea E.2.4. Realizarea unui mic album cu specii şi habitate de interes
comunitar din sectorul pontic al RBDD
Activitatea E.3. Evaluarea impactului activităţilor de informare şi conştientizare
Subactivităţi:
- Contractarea unei firme de specialitate care să facă evaluarea întregului proces de
conştientizare, informare şi promovare din cadrul proiectului;
- Derularea campaniei iniţiale de chestionare;
- Derularea campaniei finale de chestionare;
- Analizarea şi interpretarea datelor, realizarea raportului privind impactul activităţilor de
informare.
Activitatea E4. Publicitatea proiectului
Subactivităţi:
Realizarea conferinţelor de presă (2)
Postarea informaţiilor pe pagina web, tiparire comunicate de presa (6)
Realizarea autocolantelor si a placutelor şi panourilor permanente pentru asigurarea
identităţii vizuale a proiectului

F. Activităţi de instruire şi creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a reţelei
de arii protejate
Activitatea F.1. Instruirea
conştientizării publicului.

personalului

ARBDD în

vederea

informării şi

Activităţi de management al proiectului (MP)
Activitatea MP.1. Activităţi de managementul Proiectului
Subactivităţi: achiziţia bunurilor necesare desfăşurării activităţii UIP (echipamente IT şi
mobilier) şi activităţi de management al proiectului propriu-zise (şedinte, raportări, evaluări
ale stadiului implemntării, etc)
Activitatea MP.2. Auditul financiar al proiectului
Rezultatele aşteptate (cuantificate) ale proiectului:
1.
1 Centru de vizitare construit şi amenajat, conform PT, DE, PUZ, documentaţie
tehnică, caiet de sarcini, care va furniza vizitatorilor o experienţă legată de caracterul natural
şi cultural unic al sectorului pontic al RBDD. Centrul de vizitare va avea săli de expoziţii, va
utiliza materialele naturale locale, va avea consum redus de energie şi va avea un impact
minim asupra mediului.
2.
Două puncte de informare amenajate la sediul ARBDD Tulcea şi în Centrul de
Informare de la Crişan, care vor furniza vizitatorilor o experienţă legată de caracterul natural
şi cultural unic al sectorului pontic al RBDD. Centrele de informare vor fi dotate cu
materiale specifice, preponderent interactive, vor avea un mic spaţiu de expoziţii permanente
şi temporare.
3.
4 trasee tematice amenjate în teren cu 13 panouri de informare, însoţite de un ghid
al vizitatorului, în 10.000 de exemplare română/engleză şi hărţile aferente.
4.
Materiale de informare referitoare la biodiversitatea sectorului pontic al Rezervaţiei
Biosferei Delta Dunării, tipărite (10.000 de exemplare din ghidul cu specii şi habitate de
interes comunitar ale zonei pontice din RBDD în română şi engleză, 12 tipuri de pliante
individuale pentru diferitele specii şi habitate pontice din RBDD în câte 10.000 de exemplare
în română şi în engleză, 20.000 de mini albume cu specii şi habitate de interes comunitar din
sectorul pontic al RBDD).
5.
Două seminarii de informare pentru multiplicatorii de informaţii, cu participarea a
aprox. 40 de persoane
6.
Diseminarea rezultatelor în mass media (2 conferinţe de presă, 6 comunicate de
presă)
7.
Personal instruit în vederea informării şi conştientizării publicului, pe perioada a
două seminarii, aproximativ 60 de persoane instruite.
8.
1.000 de autocolante şi plăcuţe pentru bunuri şi 10 panouri temporare/permanente
pentru asigurarea identităţii vizuale a proiectului, mobilier şi echipamente (2 desktop-uri, 2

laptop-uri, 1 imprimantă pentru inscripţionare CD/DVD, 1 multifuncţional (tel/fax, xerox,
imprimantă), 4 scaune ergonomice, 4 birouri, 4 dulapuri, 1 cuier, 2 switch-uri, 2 UPS,
software licenţiat Office) necesare pentru buna desfăşurare a activtăţii UIP
9.
Minim 6.000 de materiale de informare distribuite pe perioada derulării proiectului
10.
Informaţii referitoare la proiect postate pe pagina web a ARBDD
11.
Un studiu/raport privind evaluarea impactului activităţilor de conştientizareinformare
12.
12 Rapoarte privind progresul implementării proiectului şi atingerea obiectivelor
13.
Raport de audit

