Proiectul ”Delta Dunării – paradisul aproape pierdut! Campanie de informare şi
conştientizare cu privire la protejarea biodiversităţii Rezervaţiei Biosferei Delta
Dunării” sau ”Delta Semper”
În perioada 2011 – 2012, Salvaţi Dunărea şi Delta a implementat proiectul ”Delta Dunării –
paradisul aproape pierdut! Campanie de informare şi conştientizare cu privire la
protejarea biodiversităţii Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării”. Proiectul s-a derulat prin
Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) – Axa prioritară 4 „Implementarea
Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” şi s-a desfăşurat în
parteneriat cu Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD).
Implementarea proiectului a presupus urmărirea a două mari traiectorii:
1. pregătirea și derularea campaniei de informare și conștientizarea principalilor actori:
comunităţile locale, operatorii economici, turiştii, publicul larg precum şi factorii de
decizie la nivel local, regional şi naţional;
2. crearea şi operaţionalizarea unei structuri permanente de consultare a factorilor
interesaţi, structură care să permită viziunea integrată asupra problemelor cu care se
confruntă Rezervația Biosferei Delta Dunării şi propunerea de soluţii sustenabile pentru
viitorul acesteia.
În derularea campaniei de informare și conştientizare au fost utilizate materiale scrise şi
filmate realizate în cadrul proiectului de față: broșuri, pliante, Atlasul RBDD, afișe,
autocolante, panouri informative și de atenționare, un film documentar de 60 de minute,
precum și alte 65 de scurt-metraje despre unele specii emblematice ale RBDD.
O altă activitate care a fost implementată în cadrul proiectului a fost actualizarea şi
îmbogăţirea site-ului ARBDD astfel încât să devină o platformă de comunicare dedicată în
special celor care doresc să se documenteze şi să aibă acces la informaţii cât mai diverse
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Activitatea E.1. Campania de conștientizare și informare „Delta Dunării – paradisul
aproape pierdut!”
Activitatea E.1.1. Materialele suport pentru susţinerea acţiunilor de conștientizare
reprezintă o acţiune cu o dimensiune orizontală în cadrul campaniei, materialele tipărite
fiind necesare pentru toate acţiunile ulterioare ale campaniei, fiind folosite în cadrul
întâlnirilor cu comunităţile locale, cu elevii şi cu agenţii economici ce activează în zona
Deltei.
Această activitate a presupus realizarea următoarelor materiale:

– Broşura Rețete pentru sănătatea Deltei / Recipes for the Delta's health este destinată
populaţiei şi administraţiilor locale din localităţile aflate în interiorul rezervaţiei. Aceasta
cuprinde informaţii privind obiectivele de conservare ale rezervaţiei, caracterul special al
zonei în care locuiesc, oportunităţile şi constrângerile de dezvoltare, problemele
comunităţilor locale generate de includerea în aceste zone, coduri de conduită şi de bune
practici şi soluţiile posibile (poveşti de succes). Au fost fi tipărite un număr de 4.000
exemplare, iar în format electronic broşura este disponibilă pe website în versiunile
română și engleză.
– Leafletul Codul bunelor maniere în Rezervație / Etiquette in the Reserve reuneşte
informaţii relevante de interes pentru vizitatori, cu accent pe dezvoltarea unui
comportament care să nu pericliteze biodiversitatea zonei. Leafletul cuprinde localizarea
(hartă), suprafaţă, speciile amentinţate, habitatele naturale speciale, necesitatea
conservarii lor si ghid de conduita de mediu . Au fost tipărite un număr de 25.000
exemplare, iar în format electronic este disponibil pe website în versiunile română și
engleză.
– Atlasul Delta Dunării este un atlas ce cuprinde fotografii cu speciile (inclusiv plante
acvatice şi palustre) şi habitatele naturale de interes conservativ la nivel comunitar
destinat autorităţilor competente pentru protecţia mediului, şcolilor, consiliilor judeţene,
administraţiilor publice locale, ONG-urilor de mediu. Pe lângă fotografii include şi date
generale despre speciile şi habitatele naturale – siturile în care se află, starea de
conservare în care se află la nivel comunitar şi naţional. S-au tipărit un număr de 1.000
exemplare și este disponibil pe website în versiunile română și engleză.
– Afișele cuprind imagini relevante și mesajele principale ale campaniei, targetate pentru
fiecare grup țintă și suntrealizate într-o manieră concisă, scurtă și șocantă. Au fost
realizate și distribuite un număr de 1.000 exemplare și sunt disponibile pe website
(1, 2, 3, 4).
– Autocolante realizate în număr de 1000, cu diferite imagini si mesaje, vor fi distribuite
actorilor implicati in conservarea biodiversitatii. Exemple: promovarea perioadei de
prohibitie pe cherhanale, poze cu specii periclitate pe barci/pontoane, promovarea
rubricii de sesizari a site-ului si telefoanele ARBDD/Salvati Delta pentru a raporta abateri
de la regulile de buna conduita si de la legislatia ce protezeaza biodiversitatea in Delta
Dunarii, etc. Toate variantele vor fi disponibile pe website.
– Panouri informative si de atentionare în număr de 100 (câte două panouri în fiecare
localitate și pe principalele rute acvatice din Deltă) vor avea ca scop informarea și
atenționarea publicului (localnici și turiști) cu privire la necesitatea protejarii
biodiversitatii, a ariilor strict protejate, pericolelor și implicațiilor legale ale încălcării
reglementarilor privind protecția biodiversității. Realizarea acestora va urmări un stil care
să se integreze peisajului și specificului arhitectural al zonei, folosind materiale
tradiționale. Varianta electronică a panourilor va fi disponibilă pe website.
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Noua versiune a website-ului ARBDD funcţională (integral în limba română și partial în
versiunile engleză, franceză, germană, italiană) încă din prima perioadă de implementare

s-a dovedit a fi un instrument de informare pentru toţi factorii care acţionează în
domeniul mediului. Website-ul cuprinde toate secţiunile obligatorii prevăzute în ghidul
solicitantului, inclusiv o secţiune dedicată implementării proiectului, precum şi secţiuni
pentru galerii foto şi video în care sunt postate filmele şi fotografiile realizate,
publicaţiile, prezentările, materialele promoţionale, evenimente.
Activitatea E.3. Realizare filme și editare DVD-uri
Activitatea E.3.1. Realizare de filme documentare privind Rezervația Biosferei Delta
Dunării
Au fost realizate:

‒ un documentar de 60 de minute care prezintă caracteristicile generale ale Rezervației
și obiceiurile locale privite prin prisma necesității conservării biodiversității și dezvoltării
durabile. Filmările în teren s-au desfășura pe parcursul a 12 luni pentru a putea surprinde
imagini reprezentative din toate cele patru anotimpuri. Acest lucru este important atât
pentru surprinderea diverselor faze din ciclul de viață al anumitor specii, cât și pentru
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– 65 filme de scurt metraj (tip reclamă - 2 minute) care prezintă principalele specii
periclitate, cauzele care le-au adus în acest stadiu și necesitatea schimbării de atitudine
pentru a preîntâmplina pierderea de biodiversitate.
Activitatea E4. Crearea și promovarea unei structuri permanente de consultare a
factorilor interesați
Activitatea E.4.2. Simpozion național pentru dezbaterea problematicii Deltei Dunării și
promovarea structurii de consultare
Desfășurat în octombrie 2012, Simpozionul a reunit reprezentanți ai structurii formale de
consultare, reprezentanți ai Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, cercetători
științifici, reprezentanți ai administrației locale și regionale, reprezentanți ai ONGurilor,
reprezentanți ai comunităților locale și a operatorilor economici din regiune. Simpoziomul
și-a propus si punerea în discuție a principalelor documente strategice pentru
administrarea Rezervației Biosferei Delta Dunării și definirea modului de funcționare a
structurii de consultare, constituite prin proiect. În cadrul simpoziomului au fost
promovate, de asemenea, și platformele de comunicare ale structurii de consultare pentru
Delta Dunării, precum și implicarea activă în guvernanța Deltei. Structura de consultare
are ca misiune acoperirea cât mai largă a consultării privind Delta, monitorizarea
impactului asupra conservării biodiversității, a diferitelor activități derulate în perimetrul
Deltei și susținerea deciziei pentru administrarea Deltei Dunării. În cadrul simpozionului,
reprezentanți Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării și ai Ministerului Mediului,
membrii ai Consiliului științific și reprezentanți ai structurii de consultare au susținut
alocuțiuni.

