
 
CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA  

    

 

UAT Județul Tulcea - Consiliul Județean Tulcea participă în calitate de partener la 

implementarea proiectului „Managementul patrimoniului cultural de coastă” – HERICOAST, în 

parteneriat cu Consiliul Povinciei Vest - Agder, Norvegia (aplicant principal), Autoritatea Regională 

din Castilla y Leon (Spania), Regiunea Molise (Italia), Agenţia de Dezvoltare Leartibai (Spania), 

Consiliul Comitatului Donegal (Irlanda). Parteneri consultativi:  Universitatea Clue+ din 

Amsterdam (Olanda) și ONG Civilscape (Olanda). 

 Proiectul este finanțat în cadrul Programului de Cooperare INTERREG EUROPE 2014-2020 

(primul apel de proiecte) cu o perioadă de implementare de 54 luni. 

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea politicilor regionale de 

gestionare a patrimoniului în regiunile maritime și fluviale prin stimularea dezvoltării unor noi 

modele participative și integrate de management al patrimoniului care vor genera un echilibru 

mai bun între măsurile de exploatare și conservare a zonelor costiere. 

Proiectul permite autorităților publice naționale, regionale și locale și altor actori de 

importanță regională să facă schimb de bune practici și de idei privind realizarea politicilor publice 

și să găsească soluții practice pentru a îmbunătăți strategiile care se adresează cetățenilor. 

Actori locali (stakeholderi) cu rol relevant pentru îndeplinirea scopului proiectului: UAT 

Comuna Jurilovca,  UAT Comuna Sarichioi, UAT Comuna C.A. Rosetti, UAT Comuna Murighiol, UAT 

Comuna Chilia Veche, UAT Comuna Sfântu Gheorghe, UAT Orașul Sulina, UAT Municipiul Tulcea, 

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, Direcția Județeană pentru Cultură 

Tulcea, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Asociația CERAHES. 

 

Site-ul proiectului:    http://www.interregeurope.eu/hericoast/ 

 

 

http://www.interregeurope.eu/hericoast/


 

Denumire 
eveniment: 
 

Comunicat de presă organizare Conferință de lansare a proiectului 

Dată: 
 

11.08.2016 

Imagini eveniment: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                
 

Informații 
eveniment (pe 
scurt): 
 

În data de 11 august 2016, a fost publicat comunicatul de presă, precum și articole 
referitoare la conferința de lansare a proiectului: „Managementul patrimoniului cultural 
de coastă” – HERICOAST. La eveniment au participat 25 de persoane, reprezentanți ai 
Consiliului Județean Tulcea și ai stakeholderilor.  

Informații 
eveniment 
(detaliat): 
 

În data de 11 august 2016, ora 11 00, în Sala de conferințe a Hotelului Delta, va avea loc 
conferința de presă de lansare a proiectului „Managementul patrimoniului cultural de 
coastă” – HERICOAST. 
UAT Județul Tulcea - Consiliul Județean Tulcea participă în calitate de partener la 
implementarea proiectului „Managementul patrimoniului cultural de coastă” – 
HERICOAST, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Vest - Agder, Norvegia (aplicant 
principal), Autoritatea Regională din Castilla y Leon (Spania), Regiunea Molise (Italia), 
Agenţia de Dezvoltare Leartibai (Spania), Consiliul Judeţean Donegal (Irlanda). Parteneri 
consultativi:  Universitatea Clue+ din Amsterdam (Olanda) și ONG Civilscape (Olanda). 
Proiectul este finanțat în cadrul Programului de Cooperare INTERREG EUROPE 2014-
2020 (primul apel de proiecte) cu o perioadă de implementare de 54 luni. 
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea politicilor regionale de 
gestionare a patrimoniului în regiunile maritime și fluviale prin stimularea dezvoltării 
unor noi modele participative și integrate de management al patrimoniului care vor 
genera un echilibru mai bun între măsurile de exploatare și conservare a zonelor 
costiere. 
Proiectul permite autorităților publice naționale, regionale și locale și altor actori de 
importanță regională să facă schimb de bune practici și de idei privind realizarea 
politicilor publice și să găsească soluții practice pentru a îmbunătăți strategiile care se 
adresează cetățenilor. 
Actori locali (stakeholderi) cu rol relevant pentru îndeplinirea scopului proiectului: UAT 
Comuna Jurilovca,  UAT Comuna Sarichioi, UAT Comuna C.A. Rosetti, UAT Comuna 
Murighiol, UAT Comuna Chilia Veche, UAT Comuna Sfântu Gheorghe, UAT Orașul Sulina, 



Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, Direcția Județeană pentru 
Cultură Tulcea, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Asociația CERAHES. 

Link-uri:  http://ziaruldetulcea.ro/consiliul-judetean-tulcea-partener-al-proiectului-hericoast/ 
http://www.ziare.com/tulcea/stiri-actualitate/consiliul-judetean-tulcea-partener-al-
proiectului-hericoast-6284853 
http://presaonline24.ro/tulcea/consiliul-judetean-tulcea-partener-al-proiectului-
hericoast-66798/ 
http://www.orasul-tulcea.ro/stiri/consiliul-judetean-tulcea-partener-al-proiectului-
hericoast.html 
http://stirilocale24.ro/tulcea/consiliul-judetean-tulcea-partener-al-proiectului-hericoast-
128372/ 
 

Denumire 
eveniment: 

Întâlnire cu stakeholderii – Sfântu Gheorghe, Tulcea 

Data: 31.08.2016 

Imagini eveniment: 
 

 

 
 

 
 

Informații 
eveniment (pe 
scurt): 
 

În data de 31.08.2016 a avut loc prima întâlnire a stakeholderilor în cadrul proiectului: 
„Managementul patrimoniului cultural de coastă” – HERICOAST, care s-a desfășurat în 
localitatea Sfântu Gheorghe, județul Tulcea. 

Informații 
eveniment 
(detaliat): 
 

Evenimentul a debutat cu discursul celor doi vicepreședinți ai Consiliului Județean Tulcea 
care au subliniat importanța atât a schimbului de experiență în domeniul 
managementului patrimoniului de coastă, cât mai ales a schimbului permanent de bune 
practici menite să conserve și să pună în valoare zona costieră a județului Tulcea. 
Managerul proiectului a prezentat un material detaliat cu cele mai relevante informații și 
imagini legate de proiect, respectiv: denumire, program de finanțare, parteneri, durată, 
valoare, obiective, activități și rezultate. Ulterior un expert din partea ICEM Tulcea( 
stakeholder) a prezentat Patrimoniul cultural de coastă din județul Tulcea - semnificație, 
cadru legislativ, gestionare, iar reprezentantul ADR SE Brăila (stakeholder) a punctat 
modalitatea de accesare a fondurilor nerambursabile pentru dezvoltarea regională 
integrată a zonei costiere. 
La eveniment au participat 27 de persoane, reprezentanți ai stakeholderilor, ai 

http://ziaruldetulcea.ro/consiliul-judetean-tulcea-partener-al-proiectului-hericoast/


Consiliului Județean Tulcea, precum și primarul UAT Sf. Gheorghe. La finalul 
evenimentului, după secțiunea dedicată întrebărilor și răspunsurilor purtate pe 
marginea structurii Strategiei stakeholderilor ce urmează a fi elaborată, au fost trasate 
concluzii referitoare la conștientizarea patrimoniului de coastă de către comunitatea 
locală, precum și importanța implicării actorilor locali în vederea valorificării și 
promovării acestuia.  
În cadrul evenimentului a avut loc și un study tour, prilej cu care s-a punctat încă o dată 
valoarea naturală și culturală a zonei de coastă promovată prin proiect. 

Link: https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/pages/stiri.aspx?ID=666 

Denumire 
eveniment: 

Întâlnire cu stakeholderii – Sfântu Gheorghe, Tulcea 

Data: 27.10.2016 

Imagini eveniment:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informații 
eveniment (pe 
scurt): 

În data de 27.10.2016 a avut loc a doua întâlnire a stakeholderilor în cadrul proiectului: 
„Managementul patrimoniului cultural de coastă” – HERICOAST, care s-a desfășurat în 
orașul Sulina, județul Tulcea. 

Informații 
eveniment 
(detaliat): 

Sulina a fost gazda desfășurării celei de-a doua întâlniri a stakeholderilor în data de 
27.10.2016, activitate derulată în cadrul proiectului: „Managementul patrimoniului 
cultural de coastă” – HERICOAST, implementat de Consiliul Județean Tulcea în calitate 
de partener. 
La eveniment au participat reprezentanții stakeholderilor cu rol relevant pentru 
îndeplinirea scopului proiectului, respectiv: UAT Comuna Jurilovca,  UAT Comuna 
Sarichioi, UAT Comuna C.A. Rosetti, UAT Comuna Murighiol, UAT Orașul Sulina, 
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, Direcția Județeană pentru 
Cultură Tulcea, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Asociația CERAHES.  
Acțiunea a debutat cu discursul vicepreședintelui Consiliului Județean Tulcea, domnul 
Mergeani Dumitru, care a subliniat importanța folosirii resurselor culturale într-un mod 
durabil şi echilibrat, precum și necesitatea participării active a tuturor actorilor implicați 
în vederea restaurării și promovării patrimoniului construit cu valoare culturală din 
orașul Sulina.  
De asemenea, s-a adus în discuție unicitatea acestui spațiu care poartă amprenta 
arhitecturii rurale deltaice și ale cărui structuri specifice de patrimoniu urban sunt 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/pages/stiri.aspx?ID=666


amenințate astăzi cu degradarea, iar salvarea lor este obligatorie. 
Problemele identificate pot fi însă depășite doar prin dezvoltarea unei abordări 
coordonate în privința patrimoniului de coastă, implicând toţi stakeholderii, inclusiv 
folosirea fondurilor disponibile şi a datelor despre patrimoniul cultural din resursele deja 
disponibile pentru o mai bună comunicare cu comunitatea locală. 

Link: https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/pages/stiri.aspx?ID=691 

Denumire 
eveniment: 

WORKSHOP INTERREGIONAL, Sulina, județul Tulcea 

Data: 25-26.10.2016 

Imagini eveniment:  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informații 
eveniment (pe 
scurt): 

În perioada 25-26 octombrie 2016, în orașul  Sulina, s-a desfășurat al doilea workshop 
intterregional, organizat de către echipa de implementare a proiectului: „Managementul 
patrimoniului cultural de coastă” – HERICOAST. 

Informații 
eveniment 
(detaliat): 

În perioada 25-26 octombrie 2016, în orașul  Sulina, s-a desfășurat al doilea workshop 
intterregional, organizat de către echipa de implementare a proiectului: 
„Managementul patrimoniului cultural de coastă” – HERICOAST, finanțat în cadrul 
Programului de Cooperare INTERREG EUROPE 2014-2020 (primul apel de proiecte). 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/pages/stiri.aspx?ID=691


La eveniment au participat reprezentanții tuturor partenerilor implicați în proiect, 
respectiv:  Consiliul Provinciei Vest - Agder, Norvegia (aplicant principal), Autoritatea 
Regională din Castilla y Leon (Spania), Regiunea Molise (Italia), Agenţia de Dezvoltare 
Leartibai (Spania), Consiliul Comitatului Donegal (Irlanda). Parteneri consultativi:  
Universitatea Clue+ din Amsterdam (Olanda) și ONG Civilscape (Olanda). 
Workshopul a fost structurat pe două componente de dezbatere, respectiv: 
- în prima parte a fost analizat modul în care au fost respectate etapele de 
implementare a proiectului în contextul instrumentelor predefinite în cadrul primului 
workshop care s-a desfășurat în iunie a.c. la Ny-Hellesund, Norvegia. Discuția a fost 
moderată de către doamna Linde Egberts, expert pe probleme de patrimoniu, Vrije 
Universiteit Amsterdam, Olanda. 
- în cea de-a doua parte a workshop-ului a avut loc o dezbatere privind căile de 
implicare a actorilor de la nivel local și regional în conservarea patrimoniului, precum și 
modalități de digitizare a patrimoniului cultural construit. 
În cadrul evenimentului a avut loc un study-tour al localității Sulina, prilej cu care a fost 
prezentat patrimoniul cultural și natural al zonei: Muzeul Farul Vechi al Comisiunii 
Europene din Sulina, Palatul Comisiunii Europene a Dunării, Cimitirul Internațional, 
lăcașele de cult, plaja Sulina. 

Link: https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/pages/stiri.aspx?ID=689 

Denumire 
eveniment: 

Conferinta de presa raport de progres 

Data: 21.03.2017 

Imagini eveniment:  
 

 
 

 
 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/pages/stiri.aspx?ID=689


 
Informatii 
eveniment (pe 
scurt) 

În data de 21.03.2017 a avut loc conferinta  de presă privind progresul proiectului 
HERICOAST la care a participat conducerea Consiliul Judetean Tulcea si principalii 
stakeholderi. 

Informatii  
eveniment(detaliat) 

Conferinta de presa privind proiectul  HERICOAST organizata pe data de 21.03.2017, a 
fost marcata de prezentarea unei serii de etape de progres atinse si indeplinite. 
A fost subliniata inca o data necesitatea si importanta implementarii acestui gen de 
proiecte, in speta, proiecte care vizeaza folosirea resurselor culturale intr-un mod 
echilibrat care se pliaza pe multiculturalitatea spatiului dobrogean. Au fost reiterate 
mesaje care au vizat necesitatea participarii active a tuturor actorilor implicati atat direct 
dar si indirect in acest domeniu vast, cel al patrimoniului cultural de coasta din judetul 
Tulcea. Au fost prezentate activitatile desfasurate la Sulina in luna octombrie anul trecut, 
si cum au marcat acestea evolutia proiectului pana in prezent. Totodata  au fost 
diseminate informatii generale privind cele doua studii, anume „Strategia regionala a 
stakeholderilor” si „Analiza teritoriala a judetului Tulcea” acestea fiind  rezultate 
concrete elaborate in cadrul proiectului, esentiale in etapele de implementare. Nu in 
ultimul rand invitatii au fost informati de activitatea privind digitizarea obiectivului de 
patrimoniu – Farul Vechi Sulina, actiune ce este in progres, termenul limita de finalizare 
fiind sfarsitul lunii aprilie a.c. 
 De mentionat este faptul ca la conferinta, pe langa echipa de implementare din partea 
UAT Tulcea si principalii stakeholderi implicati in proiect, au luat parte si  multe 
personalitati-factori de decize importanti care s-au declarat interesati de potentialul 
proiectului si impactul pe care implementarea acestuia il are in activitiatile economice 
conexe – turism (ecoturism, turism istoric), activitati de dezvoltare regionala, activitati 
de relansare economica. Presedintele Consiliului Judetean Tulcea a transmis un mesaj de 
sustinere privind dezvoltarea proiectelor similare, punctand faptul ca HERICOAST este un 
exemplu concret in acest sens, mai ales ca inglobeaza elemente complementare, cu 
implicatii atat economice dar si culturale. 

Link: http://www.obiectivtulcea.ro/proiectul-hericoast-o-noua-etapa-de-progres/ 
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/pages/stiri.aspx?ID=754 
http://tulceaonline.com/managementul-patrimoniului-cultural-de-coasta/   

Denumire 
eveniment: 

WORKSHOP INTERREGIONAL,  Valladolid, Castilla y Leon, Spania 

Data: 03.05.2017 – 05.05.2017 

Imagini eveniment:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.obiectivtulcea.ro/proiectul-hericoast-o-noua-etapa-de-progres/
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/pages/stiri.aspx?ID=754
http://tulceaonline.com/managementul-patrimoniului-cultural-de-coasta/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatii 
eveniment (pe 
scurt) 

In conformitate cu programul stabilit in planul de actiune, in intervalul 3-5 mai 2017, a 
avut loc la Valladolid – Regiunea Castilla y Leon, Spania, al 3-lea workshop interregional, 
care a marcat inceputul elaborarii Setului de instrumente si stabilirea echipelor mixte de 
lucru pentru perfectarea cadrului de implementare a exemplelor de buna practica 
speficice fiecarei regiuni partenere. 

 
Informatii   
eveniment(detaliat) 

 
In intervalul 2-5 mai 2017, la Valladolid, cea mai mare asezare urbana din Regiunea 
Castilla y Leon, Spania, a avut loc cel de-al 3-lea workshop interregional, care a marcat 
inceputul elaborarii Setului de instrumente si stabilirea echipelor mixte de lucru pentru 
perfectarea cadrului de implementare a exemplelor de buna practica speficice fiecarei 
regiuni partenere.  
La eveniment au participat reprezentanții tuturor partenerilor implicați în proiect, 
respectiv:  Consiliul Provinciei Vest - Agder, Norvegia (aplicant principal), Autoritatea 
Regională din Castilla y Leon (Spania), Regiunea Molise (Italia), Agenţia de Dezvoltare 
Leartibai (Spania), Consiliul Comitatului Donegal (Irlanda). Parteneri consultativi:  
Universitatea Clue+ din Amsterdam (Olanda) și ONG Civilscape (Olanda). 
Workshop-ul a debutat cu discutii in cadrul grupului de Steering commitee, unde 
membrii participanti au punctat dificultatile intampinate pana la acel punct. In partea a 
doua au fost alcatuite echipe mixte care au avut ca scop principal structurarea unui draft 
aferent cate unui capitol din Setul de Instrumente. In cea de-a doua zi, participantii au 
putut vizita obiective de patrimoniu apartinand regiunii si felul cum partenerii din 
Castilla y Leon au abordat provocarile privind conservarea si includerea elementelor de 
patrimoniu in activitatile zonei (turistice dar si economice). La aceste study-tour-uri a 
fost invitat oficial de catre conducearea Directiei de Cultura a Provinciei Castilla y Leon si 
d-l Dumitru Mergeani, vicepresedintele Consiliului Judetean Tulcea.  Punctul culminant l-



a constituit vizita canalelor navigabile din provincia Palencia si Fromista, folosite in trecut 
pentru transportul de grâne din teritoriile continentale spre Marea Cantabrica, fiind in 
prezent incluse intr-o retea de parcuri atipice – canalele din Castilla sunt prevazute cu un 
sistem de ecluze functional, bine conservate si consolidate, incluse ca punct de vizita 
pentru turistii pasionati de istorie, accesibile atat pe apa, dar si de pe uscat. Numarul de 
turisti este in continua crestere, indeosebi datorita  faptului ca aceste canale sunt 
tangete cu alte atractii tipice zonei – din categoria turismului religios, un exemplu fiind 
Camino de Santiago – drumul pelerinilor pe urmele Sf.Iacob. 

Link: https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/pages/stiri.aspx?ID=794 

Denumire 
eveniment 

Intalnire Stakeholderi – Chilia Veche, jud.Tulcea 

Data eveniment  23.08.2017 

Imagini eveniment 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Informatii 
eveniment (pe 
scurt) 

          Proiectul HERICOAST – “Managementul patrimoniului cultural de coasta” derulat 

prin Programul Interreg Europe 2014-2020, in cadrul caruia Consiliul Judetean Tulcea 

este partener, continua sa marcheze pasi importanti, antrenand stakeholderii implicati la 

dezbateri ce vizeaza probleme din diverse domenii adiacente patrimoniului cultural. 

Informatii 
eveniment (detaliat) 

      Proiectul HERICOAST – “Managementul patrimoniului cultural de coasta” derulat prin 
Programul Interreg Europe 2014-2020, in cadrul caruia Consiliul Judetean Tulcea este 
partener, continua sa marcheze pasi importanti, antrenand stakeholderii implicati la 
dezbateri ce vizeaza probleme din diverse domenii adiacente patrimoniului cultural. 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/pages/stiri.aspx?ID=794


 In data de 23.08 a.c. la Chilia Veche a avut loc o noua intalnire tematica in 
contextul parcurgerii noii etape de implementare privind imbunatatirea politicilor de 
accesare a fondurilor europene pentru reabilitarea cladirilor de patrimoniu din judet. La 
intalnire au participat vicepresedintii Consiliului Judetean Tulcea, d-l Dumitru Mergeani 
si d-l George Luchici dar si invitati din alte domenii conexe conservarii patrimoniului 
cultural. 
 Participarea activa la dezbatere a demonstrat o dorinta de implicare si cooperare 
a stakeholderilor, fapt ce constituie un aspect pozitiv in ceea ce priveste imbunatatirea 
politicii de accesare POR 2014-2020 prin implementarea proiectelor in cadrul Axei 
prioritare 5 – Prioritatea de investitii 5.1 “Conservarea, protejarea, promovarea si 
dezvoltarea patrimoniului natural si cultural”. 
 

Link: https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/pages/stiri.aspx?ID=882 

Denumire 
eveniment 
 

WORKSHOP INTERREGIONAL,  Termoli, Molise, Italia 

Data: 
 

 
17.10.2017- 20.10.2017 

Imagini eveniment: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
   

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/pages/stiri.aspx?ID=882


Informatii 
eveniment (pe 
scurt) :  

       Intre 17 si 20 Octombrie 2017, in orasul istoric Termoli din Regiunea Molise-Italia, a 
avut loc cel de-al IV-lea Workshop Interregional al proiectului HERICOAST, in care 
Consiliul Judetean Tulcea are calitatea de partener. 

Informatii 
eveniment 
(detaliat): 

       Intr-o atmosfera incarcata de semnificatii istorice, asezat pe tarmul Marii Adriatice, 
orasul Termoli, cea mai importanta asezare urbana din regiunea Molise, a reprezentat 
locul de desfasurare al celui de-al IV-lea Workshop Interregional, din cadrul proiectului 
HERICOAST, Programul Interreg Europe. 
Workshopul a cuprins atat sesiuni de lucru comune, pe subiecte ce au vizat Planul de 
Actiune si Setul de instrumente care se elaboreaza prin proiect (cu partenerii si 
stakeholderii invitati) dar si steering committee pentru clarificari logistice. Ulterior, in 
zilele urmatoare organizatorii au stabilit trasee pentru Study Tour la obiectivele de 
patrimoniu specifice din zona. Contextul a fost favorabil pentru a compara abordarea 
partenerilor din Molise privind patrimoniul costier, cu exemplele de buna practica din 
judetul Tulcea, ce provocari au intampinat si care sunt particularitatile zonei referitor la 
integrarea elementelor de patrimoniu de coasta in viata urbana. 
     Fiind o regiune ce abunda de obiective istorice, study tour-ul s-a evidentiat prin  
faptul ca elementele de patrimoniu costier coexista intr-un tablou tipic regiunii cu 
elemente istorice din sec. XVI-lea; castele, alei pietonale, strazi vechi, piatete si cladiri cu 
valoare istorica intregesc esential un cadru in care conceptul de patrimoniu este asimilat 
de comunitate intr-un mod viu si inedit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 



Cu prilejul Study tour-ului au avut loc vizite la:  
- Centrul de informare turistica, Life Maestrale din Campomarino, care 

functioneaza ca punct de informare si diseminare a informatiilor turistice privind 
biodiveristatea si particularitatile faunistice a zonei; 

- Costa dei Delfini din Petacciato – “coasta delfinilor” denumita in acest fel 
datorita delfinilor care indraznesc sa inoate alaturi de barcile pescarilor, este 
specifica prin dunele de nisip protejate de autoritati, areal ales de o specie rara 
de lilieci care-si plaseaza cuiburile in tufisurile de pe plaja. 

- Locatiile Albergo Diffuso din Termoli, care reprezinta resedinte vechi nobiliare, 
reabilitate si reconditionate pastrand notele arhitecturale originale, 
transformate in hoteluri pitoresti, plasate in centrul vechi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denumire 
eveniment 
 

Conferinta de presa, raport de progres 

Data 19.02.2018 
 
 

  



Imagini eveniment  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatii 
eveniment (pe 
scurt) 

         Consiliul Judetean Tulcea, in calitate de partener in cadrul proiectului HERICOAST – 

“Managementul patrimoniului cultural de coasta” a organizat in data de 19.02.2018 o 

conferinta de presa in care au fost prezentate progresele proiectului din perioada de 

implementare aferenta semestrelor 3 si 4, respectiv martie 2017 - februarie 2018. 

Informatii 
eveniment (detaliat) 

         In prima parte a panel-ului au luat cuvantul vicepresedintii Consiliului Judetean, D-l  

Dumitru Mergeani si D-l George Luchici, urmati de D-na Vrinceanu Gheorghita – 

Manager de proiect, care a continuat cu o prezentare demonstrativa a importantei 

acestui proiect in spatiul geografic dobrogean. 

    In panel-ul secund au fost vizionate turul virtual/filmul de promovare a Farului 

Vechi din Sulina – componenta pivotala a proiectului HERICOAST, precum si clipul de 

promovare a bunelor practici din judetul Tulcea, obiectiv distinct atins in etapa de 

implementare.  

Numarul mare de participanti la aceasta conferinta, proveniti din diverse zone 

adiacente patrimoniului cultural dobrogean, a demonstrat ca exista un trend ascendent 

in ceea ce priveste interesul fata de actiunile ce vizeaza promovarea si conservarea 

obiectivelor de patrimoniu din zona de coasta a judetului Tulcea. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Link https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/pages/stiri.aspx?ID=996 

Denumire 
eveniment 

Intalnire de lucru a stakeholderilor, zona Jurilovca-Sarichioi 

Data eveniment 28.02.2018 

Imagini eveniment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatii 
eveniment (pe 
scurt) 

        Pe 28 februarie 2018,  echipa managerială a proiectului HERICOAST din 

cadrul Consiliului Județean Tulcea, a organizat o noua întalnire de lucru axată 

pe diseminarea evoluției implementării proiectului de la primele etape și pana 

în prezent. Evenimentul a avut loc într-o locație specifică zonei lacustre 

Jurilovca-Sarichioi. 

 

Informatii 
eveniment (detaliat) 

       La eveniment au dat curs invitației, atât membrii ai conducerii Consiliului 

Județean cât și reprezentanți ai UAT-urilor implicate în acest proiect, cu acest 

prilej având loc discuții multilaterale ce au vizat subiecte precum necesitatea 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/pages/stiri.aspx?ID=996


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

atragerii de finanțări europene în proiecte orientate pe conservare patrimonială 

sau importanța multiplicării bunelor practici invățate și în alte regiuni unde 

acestea s-ar impune. Exemple notabile de bune practici au provenit de la 

partenerii din Norvegia(Vest-Agder), Spania(Castilla y Leon si Leartibai), Irlanda 

(Comitatul Donegal) sau Italia(Regiunea Molise). 

         Managerul de proiect, d-na Gheorghița Vrinceanu a reiterat faptul că 

proiectul HERICOAST reprezintă o alternativă sustenabilă în ceea ce privește 

restaurarea și conservarea obiectivelor de patrimoniu și includerea acestora 

într-un plan de regenerare zonală. În acest sens, Consiliul Județean Tulcea, prin 

eforturi instituționale constante, a obținut dreptul de proprietate a Farului 

Vechi Sulina, etapă urmată la scurt timp de elaborarea Documentației tehnice 

necesară reabilitării acestui obiectiv. Prin aceste demersuri, în conformitate cu 

obiectivul proiectului, Consiliul Județean Tulcea și-a propus să îmbunătățească 

politicile de accesare a fondurilor nerambursabile din programele Uniunii 

Europene, care vizează valorificarea și conservarea patrimoniului cultural de 

coastă.  

        După prezentarea succintă a etapelor HERICOST desfasurate pana in 

prezent, a urmat vizionarea filmului de promovare “Farul Vechi Sulina”, al carui 

concept si elaborare a reprezentat un obiectiv major în etapa de implementare. 

         Participanții la întâlnire au conchis că implementarea proiectului se face 

urmând un model nou de lucru, bazat pe înțelegerea bunelor 15ee ace15 

identificate la partenerii implicați, iar acest aspect generează coeziune în 15ee 

ace privește validarea soluțiilor comune privind conservarea obiectivelor 

patrimoniale din zona costieră. 

 

Link https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/pages/stiri.aspx?ID=1003 

http://www.ziaruldelta.ro/2018/03/01/intalnire-de-lucru-stakeholderilor/ 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/pages/stiri.aspx?ID=1003
http://www.ziaruldelta.ro/2018/03/01/intalnire-de-lucru-stakeholderilor/


H A R T A 
Localizarea partenerilor: Consiliul Povinciei Vest - Agder,(Norvegia), Autoritatea Regională din 

Castilla y Leon (Spania), Regiunea Molise (Italia), Agenţia de Dezvoltare Leartibai (Spania), 
Consiliul Comitatului Donegal (Irlanda), UAT Județul TULCEA (România) 
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Sulina, octombrie 2016 


