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1. Descrierea proiectului  
 

Delta Dunării, declarată monument al naturii, este cea mai mare și mai bine conservată dintre 
deltele Europei, iar din anul 1991, a intrat în patrimoniul mondial al UNESCO, ca rezervație a 
biosferei. Delta Dunării este una din cele mai întinse zone umede din lume, care cuprinde 400 de 
lacuri, păduri de stejari și frasin, dune de nisip și plaje sălbatice pe litoralul marin deltaic. La acestea 
se adaugă o imensă zonă de stufăriș ce conferă Deltei o diversitate și o varietate a peisajului 
nemaiîntâlnite în alte zone.  
 
O treime din totalul speciilor de plante existente în România se află în Delta Dunării. 

Rezervație Naturală, Delta Dunării ascunde un ținut exotic cu peste 1.200 de specii de copaci și 
plante, cu cea mai bogata faună ornitologică de pe continent, ce cuprinde mai mult de 300 de specii, 
printre care colonii rare de pelican, dar și ihtiologică, reprezentată de aproximativ 100 de specii 
dintre care heringul de Dunăre și sturionii.  

Aria deține cea mai mare rezervație de ținuturi umede din Europa pentru că acoperă o suprafață de 
2.681 km. 

În Delta Dunării au fost clasificate peste 320 de specii de păsări. Dintre acestea, 170 de specii 
cuibăresc aici, restul doar poposesc în Deltă, în migrație, zece specii fiind ocrotite de lege, unele 
fiind pe cale de dispariție. 

În anul 1993, Parlamentul României a adoptat legea Nr. 82 privind constituirea Rezervației Biosferei 
“Delta Dunării” care stabilește că această rezervație este o zonă de importanță ecologică națională 
și internațională, delimitează teritoriul acesteia și constituie Administrația Rezervației Biosferei 
“Delta Dunării” (“ARBDD”). În cadrul aceleiași legi se fac precizări legate de conducerea ARBDD, 
care va fi realizată de un guvernator cu rang de subsecretar de stat și ale cărui atribuții sunt stabilite 
prin regulamentul de funcționare al Administrației Rezervației. 

Guvernatorul ARBDD este numit și revocat din funcție, în condițiile legii, prin decizie a primului-
ministru, la propunerea conducătorului Ministerului Mediului. În aceste condiții și ca parte a 
protocolului de guvernare, USR PLUS și-a asumat rolul de a numi viitorul Guvernator al ARBDD.   

USR PLUS „propune în premieră un proces transparent și consultativ pentru stabilirea conducerii 
executive a Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD)” iar pentru începerea 
procesului de recrutare, cei doi copreședinți ai Alianței, Dan Barna și Dacian Cioloș, au susținut 
înființarea unui „grup consultativ reprezentativ pentru Delta Dunării din care să facă parte asociații 
și actori relevanți, cu preocupări reale în ceea ce privește destinul Deltei.” Grupul are rolul de a 
creiona mandatul viitorului guvernator, profilul profesional și elementele de competență necesare 
pentru a asigura o bună guvernare a Deltei Dunării.  
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USR PLUS consideră că viitorul guvernator al Deltei Dunării și echipa sa trebuie să regândească 
rolul ARBDD prin armonizarea obiectivelor economice, de mediu, de patrimoniu natural și cultural 
implicând în decizii comunitățile locale și asociațiile civice și prezentând o viziune coerentă pentru 
Deltă. 

„Vreau să scoatem Delta Dunării din circuitul politizării pentru că dezvoltarea durabilă a zonei e un 
obiectiv național și chiar european prin valoarea și mărimea finanțărilor de la UE care pot fi atrase. 
Faptul că implicăm în această alegere a conducerii ARBDD, încă de la început, asociații de pescari, 
asociații care protejează patrimoniul cultural sau actori din turism este pentru că vrem o viziune 
împărtășită pentru viitorul Deltei și o colaborare strânsă între comunitate și administrație“, a subliniat 
Dacian Cioloș, copreședinte USR PLUS, deputat european și președintele Renew Europe. „Am 
foarte mare încredere că, alături de Ivan Patzaichin și cei care iubesc cu adevărat Delta, vom găsi 
un guvernator de ispravă”, a spus Dan Barna, copreședinte USR PLUS și vicepremier al Guvernului 
României. 
 
 
2. Descrierea Mandatului Guvernatorului ARBDD 
 
Atribuții și responsabilități 

• Coordonează întreaga echipă care constituie Administrația Rezervației Biosferei Delta 
Dunării (“ARBDD”) pentru transformarea instituției într-o organizație agilă și eficientă; 

• Reprezintă ARBDD în relația cu autoritatea centrală de protecție a mediului și cu alte 
autorități și instituții publice, cu persoanele juridice și fizice române și străine, precum și în 
justiție; 

• Se consultă cu comunitățile locale și cu organizațiile și asociațiile din Delta Dunării pentru a 
dezvolta programe supuse spre aprobare Consiliului Științific și Colegiului Executiv; 

• Se constituie un leader de opinie și facilitator care coalizează părțile interesate pentru 
îndeplinirea unor obiective care depășesc autoritatea și responsabilitatea ARBDD; 

• Monitorizează gradul de realizare a obiectivelor propuse la nivel de ARBDD; 

• Stabilește obiective profesionale personalizate pentru echipele din subordine, în 
concordanță cu și derivate din obiectivele stabilite la nivel de Administrația Rezervației; 

• Propune modificarea sau îmbunătățirea activității, a statutului de funcții și a structurii de 
personal, numește persoane în funcții de conducere din cadrul Administrației Rezervației; 

• Propune îmbunătățirea dotării ARBDD pentru facilitarea desfășurării activității acesteia în 
condiții optime; 

• Analizează și urmărește activitatea de contractare, finanțare și realizare a lucrărilor, iar 
Guvernatorul ARBDD are rol de ordonator terțiar de credite;  

• Analizează și propune organelor competente modificarea nivelurilor taxelor și tarifelor 
percepute, potrivit legii, de ARBDD; 
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• Stabilește modul de utilizare a mijloacelor de transport; 

• Aprobă reprezentarea Administrației Rezervației în colaborarea în țară și străinătate; 

• Depune toate eforturile și își folosește capacitățile manageriale pentru urmărirea direcțiilor 
fundamentale – așa cum au fost ele identificate de către Platforma “Delta Vie” pentru un 
Viitor Sustenabil și Responsabilitate Colectivă în Delta Dunării – în elaborarea strategiilor și 
a planurilor de management precum și în modificarea legislației în ceea ce privește Delta 
Dunării*.  

 
* Anexat acestei prezentări de mandat al Guvernatorului ARBDD se găsește o prezentare pe 
scurt a Direcțiilor fundamentale, așa cum au fost ele identificate de către Platforma “Delta 
vie” pentru un viitor sustenabil și responsabilitate colectivă în Delta Dunării 

 

3. Raportarea și subordonarea 
 
Guvernatorul ARBDD are rang de subsecretar de stat și are atribuțiile stabilite prin regulamentul de 
organizare și funcționare al Administrației Rezervației. Guvernatorul ARBDD este subordonat și 
raportează conducătorului Ministerului Mediului.  

 

4. Candidatul 
 
Competențe Cheie 

• Leader inspirațional capabil să motiveze și să consilieze oamenii din subordine 

• Capabilitatea de a discuta și negocia cu multiple părți interesate (e.g. autoritățile publice și 
locale, comunitatea locală și organizațiile și asociațiile din Delta Dunării), dovedind un 
management inclusiv și păstrând o atitudine diplomatică și echidistantă în situații sensibile 

• Demonstrează integritate morală și profesională ridicate precum și standarde etice 

• Sensibilitate și respect pentru drepturile omului, egalitate de gen, senzitivitate culturală, 
religioasă, de rasă, naționalitate și vârstă 

• Capacitate excelentă de organizare și de comunicare a obiectivelor ARBDD 

• Promovează o atitudine pozitivă și proactivă 

• Încurajează comunicarea onestă și transparentă în cadrul echipei și în relațiile cu terții 

• Familiaritatea cu legislația națională și internațională, care guvernează asupra Rezervației 
Biosferei Delta Dunării, cu structurile guvernamentale, mediile academice și societatea civilă, 
sunt considerate un avantaj 

• Capabilitatea să își asume decizii care să răspundă realității locului și timpului  
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Aptitudini și experiență 
 

• Studii superioare 

• Experiență dovedită într-o poziție de conducere de minim 10 ani, care să necesite implicarea 
tuturor părților interesate pentru implementarea programelor sau acțiunilor. Experiența 
anterioară în a activa sau a administra arii protejate și rezervații naturale constituie un 
avantaj, dar nu este obligatoriu 

• Experiență de lucru în managementul de proiect și cunoștințe de utilizare a instrumentelor 
specifice 

• Activist de mediu cu preocupări reale în prezervarea și protejarea acestuia 

• Spirit de pionierat și inițiativă 

• Viziune de ansamblu și aptitudini de prioritizare 

• Capacitate de planificare strategică și implementare tactică 

• Capacitate extinsă de comunicare 

• Cunoașterea limbii engleze (orice altă limbă străină cunoscută ar reprezenta un avantaj) 

 

 

București, 18 martie 2021 
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Anexă – Direcțiile fundamentale identificate de Platforma Delta Vie pentru un viitor sustenabil 
și responsabilitate colectivă în Delta Dunării  

1. Păstrarea unui echilibru între conservare, utilizarea resurselor naturale și dezvoltare 
 

2. Întărirea capacității ARBDD de a inova și de a găsi soluții bine fundamentate 
 

3. Menținerea și refacerea ecosistemelor naturale și a funcțiilor lor 
 

4. Decizii de management (inclusiv cele care privesc dezvoltarea economică) fundamentate 
științific și susținute cu date și analize de impact 
 

5. Introducerea de regulamente pentru adoptarea soluțiilor de infrastructură “verde” cu impact 
cât mai mic de mediu și cu punerea în valoare a peisajului cultural 
 

6. Plan prioritar pentru resursa pește și politica piscicolă  
 

7. Extinderea sezonului turistic la minim 9 luni, tranziția către turismul lent și creșterea timpului 
de ședere a turiștilor  
 

8. Introducerea unei politici “zero deșeuri” și „zero plastic” în Delta Dunării și Marea Neagră în 
perimetrul RBDD 
 

9. Digitalizarea serviciilor oferite de către ARBDD pentru comunități și turiști precum și 
integrarea digitală cu serviciile administrației locale și centrale 
 

10. Introducerea unor instrumente moderne de monitorizare și culegere de date pe baza cărora 
să se poată lua decizii și să se facă prognoze 
 

11. Asumarea de către ARBDD a unui rol proactiv de a susține, prin politici și mecanisme 
financiare, echilibrarea inegalităților care apar în desfășurarea activităților economice 
adaptate condițiilor din deltă și care să sprijine protecția și refacerea ecosistemelor 
 

12. Crearea unui sistem de consultare publică permanentă cu comunitatea locală, mediul de 
afaceri, administrația locală, societatea civilă 
 

13. Reformarea ARBDD în sensul asigurării unei bune guvernanțe: participativă și diversă, 
orientată spre consens, transparentă, eficace și eficientă, echitabilă și inclusivă, constituită 
legal, strategică și coerentă 
 

14. Reformarea ARBDD pentru a asigura un management agil, orientat pe rezultate, având un 
plan strategic cu obiective măsurabile, un buget multianual, autonomie și responsabilitate 
decizională  
 

15. Implementarea unui plan de mobilitate bazat pe analiza capacității de suport și stimularea 
tranziției la transport ecologic pentru dezvoltare sustenabilă 


