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COD SMIS 132756(Contract nr.393/27.012.2020)
”LA PAS, PE MALUL DUNĂRII” 

publicului privind protec
resurselor acvatice vii 

 
 
       LICEUL TEORETIC ”GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI ” MĂCIN anun
activităților  proiectului COD SMIS 132756 
conștientizare și educare a publicului privind 
responsabilă a resurselor acvatice vii din zona Dunărea Veche 
 
       Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate  prin 
Programul operațional pentru Pes
„Creșterea gradului de ocupare a forței de munc
dezvoltare locală a Zonei Pescăre
mediului, valorificarea patrimoniului natural 
pescărească Dunărea Veche- Bra
 
      Liceul Teoretic „Gheorghe Munteanu Murgoci”
de  finanţare nr.393/27.02.2020 cu
Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM
Management. 
 
     Proiectul se va derula în perioada 27.02.2020 
valoarea eligibilă  nerambursabilă a proiectului este de 133,750 lei.
 
     Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Proiectul vizeaza educarea si constientizarea publicului privind protectia mediului si ecologizarea 
unor zone situate pe malul drept al Dunarii 
loc. MACIN, jud. Tulcea. 
 
 
    Pentru detalii suplimentare: 
Dna Bîlea Olguța - Manager de proiect, tel: 0744592588, e
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COMUNICAT DE PRESĂ 
LANSARE PROIECT 

COD SMIS 132756(Contract nr.393/27.012.2020)
”LA PAS, PE MALUL DUNĂRII” – Campanie de conștientizare și educare a 

publicului privind protecția mediului, ecologizarea și exploatarea responsabil
resurselor acvatice vii din zona Dunărea Veche – Bra

LICEUL TEORETIC ”GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI ” MĂCIN anun
ților  proiectului COD SMIS 132756 -  ”LA PAS, PE MALUL DUNĂRII” 

știentizare și educare a publicului privind protecția mediului, ecologizarea și exploatarea 
responsabilă a resurselor acvatice vii din zona Dunărea Veche – Brațul M

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate  prin 
țional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Nr.4: 

șterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale”, Strategia de 
dezvoltare locală a Zonei Pescărești Dunărea Veche- Brațul Măcin / Măsura nr.2: „Protejarea 

ului, valorificarea patrimoniului natural și cultural și creșterea calit
Brațul Măcin. 

Liceul Teoretic „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Măcin, ca beneficiar, a încheiat 
.02.2020 cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin

Autoritatea de Management pentru POPAM în calitate  de Autoritate de 

Proiectul se va derula în perioada 27.02.2020 -27.02.2021 şi nu va fi mai mare
valoarea eligibilă  nerambursabilă a proiectului este de 133,750 lei. 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
Proiectul vizeaza educarea si constientizarea publicului privind protectia mediului si ecologizarea 

zone situate pe malul drept al Dunarii – Bratul Macin , km 0 – km 97, în imediata apropiere a 

Pentru detalii suplimentare:  
Manager de proiect, tel: 0744592588, e-mail: olgutabilea@yahoo.com

 

LICEUL TEORETIC „GHEORGHE  MUNTEANU MURGOCI” MĂCIN 
  

COD SMIS 132756(Contract nr.393/27.012.2020) 
știentizare și educare a 

ția mediului, ecologizarea și exploatarea responsabilă a 
Brațul Măcin 

LICEUL TEORETIC ”GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI ” MĂCIN anunță începerea 
”LA PAS, PE MALUL DUNĂRII” – Campanie de 

ția mediului, ecologizarea și exploatarea 
țul Măcin, 

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate  prin 
2020, Prioritatea Uniunii Nr.4: 

și sporirea coeziunii teritoriale”, Strategia de 
ăcin / Măsura nr.2: „Protejarea 

și cultural și creșterea calității vieții în zona 

ca beneficiar, a încheiat  contractul 
ării Rurale prin Direcția 

în calitate  de Autoritate de 

27.02.2021 şi nu va fi mai mare de 12 luni, iar 

Proiectul vizeaza educarea si constientizarea publicului privind protectia mediului si ecologizarea 
km 97, în imediata apropiere a 

mail: olgutabilea@yahoo.com 

mailto:murgoci.macin@yahoo.com



