Proiectul “Marcarea, crearea de facilităţi pe rutele turistice și amenajarea unei reţele de
observatoare (în special pentru birdwatching)”
Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării este beneficiarul unei finanțări
nerambursabile din Fondul European pentru Pescuit – Programul Operațional pentru Pescuit,
pentru implementarea Proiectului “Marcarea, crearea de facilităţi pe rutele turistice și
amenajarea unei reţele de observatoare (în special pentru birdwatching)“, în perioada 21
ianuarie 2015 – 30 septembrie 2015.
Mecanismul de implementare a proiectului face obiectul Contractului de finanțare nr.
441/21.01.2015, încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de
Autoritate de Management, și Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, în calitate de
Beneficiar, și avizat de Compartimentul regional al Programul Operațional pentru Pescuit
Tulcea.
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, arie protejată de interes naţional în conformitate cu
prevederile Legii nr. 82 /1993, lege privind constituirea RBDD, are recunoaştere conform
legislaţiei comunitare/naţionale, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
şi anume Sit Natura 2000 în conformitate cu prevederile Hotărârii GUvernului nr. 1284 /2007
privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică şi Ordinului nr. 1964 /2007 privind
instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. Codurile siturilor Natura
2000 din RBDD sunt: ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoe, ROSPA0076
Marea Neagră, ROSCI0065 Delta Dunării şi ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină.
În aceste condiţii, activitatea de turism în RBDD trebuie să respecte cerinţele de protecţie şi
conservare a patrimoniului natural privind habitatele naturale şi speciile sălbatice de floră şi
faună de importanţă comunitară din această arie.
Obiectivul principal al proiectului:
Promovarea ecoturismului în RBDD şi dezvoltarea infrastructurii si serviciilor legate de turism.
Obiectivele specifice:
1. Crearea de facilităţi în desfăşurarea activităţilor tipice de ecoturism în RBDD prin
construirea şi instalatea de panouri informative care să marcheze traseele turistice.
2. Amenajarea unei retele de observatoare, în special pentru păsări.
3. Crearea de noi locuri de muncă.
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Activitățile proiectului:
Activitatea 1. Elaborarea proiectului de execuţie “Marcarea, crearea de facilităţi pe rutele
turistice si amenajarea unei reţele de observatoare (in special pentru birdwatching) “ şi a
„Aplicaţiei Harta digitală a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării” - documentaţiile tehnice şi
financiare pe baza cărora se execută lucrările de construcţii şi montare a 8 foişoare de
observaţie (în special pentru păsăsri) şi a 100 panouri de semnalizare şi informare privind
traseele turistice în RBDD, propuse în proiect.
Activitatea 2. Executarea lucrărilor de construcţii-montaj pentru foişoarele de observaţie şi
panouri de semnalizare - informare privind traseele turistice în zonele FLAG Delta Dunării.
Activitatea 3. Audit financiar independent al proiectului ce se va realiza la sfârşitul
proiectului de către un auditor independent atestat.
Activitatea 4. Informare şi publicitate privind proiectul şi rezultatele acestuia.
 Publicarea a două comunicate de presă, într-un ziar local cu tiraj ridicat, pentru
informarea privind obiectivele, activităţile, rezultatele aşteptate şi realizările proiectului.
 Pentru evidenţierea asistenţei financiare nerambursabile acordate de Uniunea
Europeană prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, vor fi realizate şi
montate, în zona proiectului, 6 panouri – 3 panouri pentru afişare
temporară/permanentă, în zona comunei Pardina, în C.A.Rosetti şi înSulina, într-o zonă
cu o vizibilitate ridicată.
 Realizare a unei pagini web a proiectului, în cadrul website-ulu ARBDD, care să
cupindă informaţiile generale referitoare la proiect şi la evenimentele şi realizările din
cursul derulării acestuia vor fi postate pe această pagină web şi reactualizate pe tot
parcursul derulării proiectului.
Activitatea 5. Managementul proiectului, care va fi realizat de către echipa de implementare
a proiectului, a ARBDD Tulcea, coordonată de managerul proiectului și constituită din:
managerul proiectului, responsabilul contabil şi expertul în implementarea proiectelor finanţate
din fonduri europene nerambursabile, proiecte care prevăd investiţii de construcţii-montaj.
În vederea implementării proiectului, această echipă va beneficia de asistenţă tehnică din
partea proiectantului şi a Dirigintelui de şantier. Monitorizarea activităţilor proiectului se va
realiza de către această echipă şi echipa de monitorizare a FLAG Delta.

Amplasarea proiectului:
Judeţul: Tulcea
Comună/Oraş : Pardina-C.A.Rosetti-Crişan-Murighiol-Sulina
Sat/Sector : Pardina-C.A.Rosetti-Crişan-Murighiol-Sulina
Valoarea proiectului (lei):
Valoarea totală estimată a proiectului : 4.033.761,12 lei
Valoarea eligibilă estimată:
3.263.220,00 lei
Valoarea neeligibilă estimată :
770.541,12 lei
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