Consolidarea rețelei de arii naturale protejate pentru protecția biodiversității și
dezvoltare durabilă în Delta Dunării (DD) și regiunea Prutul de Jos (RPJ) - PAN Nature
Program Operațional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013 MIS
ETC 1716
(prezentarea proiectului: română / engleză)
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun
România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013.
Obiective generale:
Reducerea pierderilor de biodiversitate și îmbunătățirea nivelul de trai al populației locale
prin introducerea unei abordări integrate a managementului resurselor naturale în zona
transfrontalieră a DD și RPJ, și consolidarea implicării comunitare în regiune.
Obiective specifice:
1. Îmbunătățirea cadrului instituțional pentru managementul transfrontalier al ariilor
protejate din regiune prin promovarea activităților Comisiei Trilaterale Comune (CTC);
2. Asistarea MD în înfiinţarea unei Rezervaţii a Biosferei în zona Prutului de Jos;
3. Extinderea ariilor protejate din partea ucraineană a DD și realizarea unei reabilitări pilot a ecosistemelor din zonele umede degradate;
4. Consolidarea cooperării în managementul Rezervației Transfrontaliere a Biosferei "DD "
(RO/UA);
5. Stabilirea unui sistem comun de prevenire și avertizare în caz de incendiu în Rezervația
Transfrontalieră a Biosferei “DD” (RO/UA).
Grupuri țintă:
1) 220 de oameni de știință și specialişti din cele trei rezervaţii (RBDD, RBD, RPJ);
2) 18 membri ai CTC din cele 3 țări;
3) Factori locali interesaţi: 2.000 de pescari profesioniști, 3.000 de recoltatori de stuf,
2.000 de vânători;
4) Aproximativ 250.000 de turiști care vizitează zonele protejate în fiecare an;
5) Companiile care furnizează servicii de navigație și de transport maritim în zona DD (8);
6) Autoritățile de management al situaţiilor de urgență care operează în zona țintă;
7) Aproximativ 15 ONG-uri locale din zona țintă, implicate în protecția mediului în zona
proiectului.
Beneficiarii finali:
1) 3 rezervaţii (RBDD, RBD, RPJ);
2) Autoritățile regionale de protecție a mediului din RO și UA și Ministerul Mediului din MD;
3) 3 autorități de management al apei în zona țintă;

4) RO, UA, MD și comunitatea științifică internațională
5) Sectoare economice: pescuit, vânătoare, turism, transport și navigație, recoltarea
stufului;
6)
Comisia
Internațională
pentru
Protecția
Fluviului
Dunărea
(ICPDR).
Rezultate:
1) Un mai bun management al biodiversității și resurselor naturale din regiune, inclusiv
activităţi regulate ale CTC și un centru comun de comunicare și instruire;
2) Activităţile de bază pentru înfiinţarea unei Rezervaţii a Biosferei în zona Prutului de Jos
(MD) sunt finalizate incluzând un birou echipat, personal instruit și documentaţia
pregătită;
3) Ecosistemele zonelor umede degradate din partea UA a zonei de proiect sunt
reabilitate;
4) Sistemul comun de prevenire și avertizare de incendiu este creat;
5) O îmbunătățire a sensibilizării opiniei publice cu privire la importanţa conservării
biodiversității și utilizarea rațională a resurselor naturale pentru o mai bună calitate a
vieții;
6) Reducerea pierderilor de biodiversitate.

