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Comunicat de presă 
 

privind implementarea 
proiectului “Danube Guides Action” - acronim DGA 

 
  

Date generale 
Proiectul “Danube Guides Action” - acronim DGA se concentrează pe educația și 

pregătirea profesională continuă a celor 93 de ghizi dunăreni care au fost instruiți în cadrul unei 
acțiuni pilot a proiectului LENA (2017-2019), finațat în cadrul Programului Transnațional 
Dunărea (DTP). Ghizii Dunăreni sunt specializati în prezentarea și interpretarea naturii și culturii 
din regiunea Dunării, cu scopul de a comunica valorile patrimoniului natural și cultural al acestei 
zone, propunând oferte adecvate diferitelor grupuri țintă (turiști, școlari, populație locală, copii, 
persoane cu dizabilități etc.). Proiectul contribuie la conștientizarea publică și protecția mediului 
în regiune. Sunt prevăzute a se organiza instruiri avansate, mai bine orientate către cererea 
publicului și întâlniri de networking pentru a stimula dezvoltarea eficientă a ofertelor ghizilor 
reinstruiți. De asemenea, se va intensifica și continua cooperarea dintre partenerii de proiect 
(PP) în domeniul educației de mediu, în scopul dezvoltării în viitor a rețelei (regionale și 
transnaționale) Ghizilor Dunăreni, servind ca bază durabilă pentru marca transnațională 
“Danube Guides” creată în cadrul proiectului LENA. 
 

Durata 
Perioada de implementare este de 24 de luni, în intervalul 01.10.2020 – 30.09.2022. Conferința 
de lansare a proiectului a avut loc în 23 – 24 noiembrie 2020, fiind organizată în sitsem online, 
datorită pandemiei de Covid-19. 
 

Obiectivele proiectului 
 Calificarea Ghizilor Dunăreni pentru a dezvolta independent oportunități educaționale 

integrate axate pe probleme de mediu și pentru a le îmbunătăți pe cele deja existente. 
 Dezvoltarea unei cooperări viabile între organizațiile partenere, instructorii Danube Guides 

și Danube Guides la nivel regional și transnațional. 
 Continuarea calificării și profesionalizării Ghizilor Dunăreni prin cursuri de intensificare 

regională pentru creșterea competenței și cunoștințelor (consolidarea capacităților) 
 Sensibilizarea diferitelor grupuri țintă cu privire la necesitatea protejării bazinului Dunării. 
 Sprijinirea economiei locale, în special în zonele izolate aflate de-a lungul Dunării. 

Noile oportunități educaționale ale Ghizilor Dunăreni vor putea oferi la rândul lor, oportunități 
de a crea venituri în aceste regiuni, iar pandemia de corona-virus mărește importanța efortului 
conjugat de a încuraja eco-turismul bazat pe oferte la scară mică, în locul turismului de masă. 

 
Principalele activități  

1. Cooperarea în cadrul rețelei Ghizilor Dunăreni 
 Sunt planificate trei întâlniri transnaționale pentru schimbul de cunoștințe, 

crearea de rețele, învățarea reciprocă 
 Întâlniri bilaterale cu organizații de turism. 

2. Consolidarea capacității și intensificarea specializării profesionale 
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 Ateliere de intensificare și networking pentru Ghizii Dunăreni, cu accent pe 
consolidarea capacității și sprijinul în dezvoltarea produselor. 

 Organizarea de seminarii web pentru schimbul de informații și bune practici și 
realizarea unui transfer suplimentar de cunoștințe specifice și instruirea Ghizilor 
Dunăreni. 

3. Marketing / promovare 
 În contextul «Danube Guides Action», pagina web deja existentă 

(www.danubeguides.net) va fi extinsă și actualizată constant. Pagina de pornire 
va promova ofertele dezvoltate ale ghizilor. 

 Promovarea suplimentară va fi realizată printr-o broșură comună. În plus, 
proiectul va fi promovat la alte evenimente internaționale legate de Dunăre la 
care vor participa partenerii. 

 
Partenerii  
Partenerii implicați în derularea proiectului sunt prezentați mai jos, liderul aplicant fiind 

fiind Danube Office Ulm/Neu-Ulm, din Germania.  
 

Partener Tara de origine 
Danube Office Ulm/Neu-Ulm GERMANIA 
WWF Bulgaria BULGARIA 
Administrația Parcului Natural Comana ROMANIA 
Podunav (NGO) SERBIA 
Business Support Centre, Kranj  SLOVENIA 

 
Finanțare  

 Per total, bugetul proeictului este de  125.816 euro, fiind acoperit în proporție de 75% de 
statul german Baden-Württemberg, restul de 25% reprezentând contribuția proprie a 
partenerilor. Principiul mecanismului de finanțare este acela al rambursării cheltuielilor deja 
efectuate pentru proiect, după verificare. Bugetul disponibil pentru Administrația Parcului Natural 
Comana este de 15.397,4 euro, din care 11.548 euro (75%) reprezintă finanțarea externă, iar 
3.849,4 euro (25%) cofinanțare proprie.  
 

Staff-ul 
Echipa de implementare din partea RNP Romsilva – APN Comana, se constitue integral 

din salariați ai parcului, prin atribuirea de sarcini și responsabiltăți suplimentare celor curente, 
angajaților existenți. 

 
Utilitatea și eficiența 
Din punct de vedere administrativ și instituțional, organizarea cursurilor de ghidaj în 

cadrul proiectului LENA (2018), a permis ca 10 din cei 11 salariați ai administrației parcului să 
participe și să dobândească noi cunoștințe, competențe și abilități în realizarea atribuțiilor de 
serviciu dedicate acestui gen de activitate, aducându-se contribuții la creșterea gradului de 
specializare profesională. Planul de pregătire profesională a fost îmbogățit, vizibilitatea și 
popularizarea ariei protejate au fost îmbunătățite, iar implicarea în îndrumarea și coordonarea 
activității turistice în aria protejată, precum și relația cu publicul și comunitățile locale s-a realizat 
pe noi baze. Acest nou proiect își propune să constituie încă un pas în continuarea drumului 
deja început. 

Din punctul de vedere al conservării ariei protejate, al conștientizării publicului vizitator 
și al sprijinirii dezvoltării locale, contribuțiile urmează a fi conform obiectivelor asumate. 
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Din punct de vedere financiar, proiectul creează venituri Regiei Naționale a Pădurilor – 
ROMSILVA. 
 

Pentru mai multe date despre proiect, se pot consulta adresele de internet: 
https://www.donaubuero.de/danube-guides-action 
https://danube-guides.net/ 
 
 
 
 

 coordonator de proiect din partea APN Comana 
Valentin Grigore 
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