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ABREVIERI ŞI ACRONIME 

AAC Alimentare cu apă și sisteme de canalizare 

ARBDD Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării 

ADI - ITI Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară – Investiţii Teritoriale Integrate 

ADR Agricultură şi dezvoltare rurală 

AP Amenajări piscicole 

Buffer Utilizat exclusiv cu înţelesul funcţiei din ArcGis; fără implicaţii din punct de 

vedere al managementului ariilor naturale protejate 

CAF Cazan de apă fierbinte 

CE Comisia Europeană 

CLC Corine Land Cover 

DD Delta Dunării 

EA Evaluare Adecvată 

EEA Agenţia Europeană de Mediu 

EIM Evaluarea impactului asupra mediului 

GES Gaze cu efect de seră 

HG nr. 1076/ 2004 Hotărârea de guvern nr. 1076/ 2004, privind stabilirea procedurii de realizare a 

evaluării de mediu pentru planuri şi programe 

IBA Important Bird Areas 

INCDDD Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Delta Dunării 

ITI Investiţii teritoriale integrate 

ISU Inspectorat pentru Situaţii de Urgenţă 

IUCN International Union for Conservation of Nature 

ÎPT Învăţământ profesional şi tehnic 

MD Managementul deşeurilor 

MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

MIA Managementul integrat al apei 

MRD Managementul riscurilor în caz de dezastre 

MMAP Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 

Ord. nr. 19/ 2010 Ordinul nr. 19/2010, privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale 

planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar 

OUG nr. 57/ 2007 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007, privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 73/ 2015 privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/ 2014 pentru modificarea OUG nr. 
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57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice 

PNMM Parcul Naţional Munţii Măcinului 

POIM Program Operaţional Infrastructură Mare 

POR Program Operaţional Regional 

PP Plan sau proiect 

SC Schimbări climatice 

SCI Sit de importanţă comunitară (componentă a reţelei Natura 2000) 

SIDDDD Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării 

SEA Evaluarea strategică de mediu 

SOR Societatea Ornitologică Română 

SPA Arie de protecţie specială avifaunistică (componentă a reţelei Natura 2000) 

TIC Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor 

UE Uniunea Europeană 

USGS United States Geological Survey 
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1 INFORMAŢII GENERALE 
Acest raport constituie Studiul de Evaluare Adecvată privind efectele potenţiale pe care 

implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă Integrată a Deltei Dunării (SIDDDD, 2030) 

le poate genera asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar din Regiunea Deltei Dunării.  

Conform Deciziei nr. 349/ 19.01.2015 emisă de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), 

Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) se supune procedurii de 

evaluare de mediu, în conformitate cu prevederile HG 1076/ 2004 privind stabilirea procedurii de 

realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, inclusiv procedurii de evaluare adecvată, în 

conformitate cu prevederile OUG nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/ 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 73/ 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/ 

2014 pentru modificarea OUG nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice, precum şi cu Ord. nr. 19/ 2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic 

privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de 

interes comunitar. 

Studiul de evaluare adecvată este elaborat în cadrul procedurii de Evaluare strategică de mediu 

(SEA), ce a fost demarată în februarie 2015, concluziile Studiului de evaluare adecvată urmând a fi 

preluate în Raportul de mediu.  

Studiul de evaluare adecvată este întocmit conform cerinţelor Ghidului Metodologic privind evaluarea 

adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar 

(Ord. nr. 19/ 2010).  

Realizarea Studiului de evaluare adecvată s-a bazat pe informaţii publice cunoscute până în acest 

moment, respectiv: 

 Documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de către titular: Strategia Integrată de Dezvoltare 

Durabilă a Deltei Dunării (2030), august 2016, document integrator ce conţine propunerea ITI 

pentru Delta Dunării (perioada de programare pentru intervalul 2014-2020) şi Planul de acţiune 

(ce include proiectele prioritare de implementare a Strategiei), precum şi Fişele proiectelor 

propuse pentru a beneficia de finanţare prin ITI, octombrie 2015 (a căror corelare cu tipurile de 

intervenţii este prezentată în Anexa nr. II a prezentului studiu) 

(http://www.mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/-9749/-3558). Pe parcursul derulării procedurii 

SEA, lista proiectelor care pot contribui la implementarea Strategiei şi ar putea fi finanţate în 

cadrul ITI Delta Dunării (Tabelul 53: corelarea proiectelor ITI cu tipurile de intervenţii 

prevăzute pentru implementarea Strategiei, din SIDDDD) a suferit diverse modificări, însă 

evaluarea realizată în cadrul prezentului raport, pentru cele 136 tipuri de intervenţii/ proiecte 

(Tabelul 22: tipuri de intervenţii şi proiecte, din SIDDDD) a ţinut cont de corelarea cu ultima 

versiune a listei de proiecte ITI; 

 Informaţiile şi datele colectate şi publicate de către World Bank Group, implicată în elaborarea 

SIDDDD, ce se constituie în 3 rapoarte publicate pe site-ul titularului:  Raportul de diagnostic, 

http://www.mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/-9749/-3558
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Viziunea de dezvoltare a Deltei Dunării şi Raportul de evaluare a nevoilor 

(http://www.mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/-9749/-3558); 

 Informaţiile şi datele relevante colectate din zona de implementare a SIDDDD de la principalele 

părţi interesate (în principal instituţii precum: Consiliul Judeţean Tulcea, Consiliul Judeţean 

Constanţa, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), Institutul Naţional de 

Cercetare - Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD), Agenţiile pentru Protecţia Mediului, Direcţia 

de Sănătate Publică, Direcţia de Statistică etc.);  

 Coordonatele geospaţiale ale tipurilor de intervenţii/ proiectelor propuse spre realizare în cadrul 

SIDDDD, cunoscute la momentul elaborării SIDDDD şi a studiului de evaluare adecvată; 

 Baza de date existentă pe site-ul Agenţiei Europene de Mediu (EEA - 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-5) privind ariile naturale protejate 

incluse în reţeaua ecologică Natura 2000 (SCI şi SPA) desemnate la nivel naţional, inclusiv 

privind componentele protejate din cadrul acestora; 

 Formularele Standard Natura 2000 (actualizate conform Deciziei 2011/484/UE privind 

formularul-tip pentru siturile NATURA 2000 şi publicate pe site-ul MMAP în data de 17 

februarie 2015), http://www.mmediu.ro/articol/natura-2000/435; 

 Limitele siturilor de importanţă comunitară şi ale ariilor de protecţie specială avifaunistică, în 

proiecţie Stereo 70 (actualizare în 2012), disponibile pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor şi 

Pădurilor din 17 februarie 2015 (http://www.mmediu.ro/articol/date-gis/434); 

 Raportările României către Uniunea Europeană în baza Articolului 12 din Directiva Păsări şi 

Articolului 17 din Directiva Habitate, ce vizează cartarea habitatelor şi inventarierea speciilor de 

interes comunitar, disponibile în format shp 

(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_12/reference_portal, 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal); 

 Coordonatele geospaţiale cu privire la categoriile de utilizare a terenurilor la nivel naţional, 

conform Corine Land Cover 2006, disponibile pe site-ul Agenţiei Europene de Mediu 

(http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/corine-land-cover-2006-raster-3); 

 Literatura de specialitate. 

 

  

http://www.mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/-9749/-3558
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_12/reference_portal
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2 INFORMAŢII PRIVIND SIDDDD SUPUSĂ 
APROBĂRII 

2.1 INFORMAŢII GENERALE PRIVIND SIDDDD 
2.1.1 Denumirea, descrierea şi obiectivele SIDDDD 

Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) supusă evaluării şi aprobării este 

promovată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), în calitate de 

titular al strategiei.  

SIDDDD a fost dezvoltată în baza unei analize tehnice sistematice şi a unui proces participativ de 

către World Bank Group, care a fost numită în anul 2013 de către Guvernul României, prin 

intermediul MDRAP, pentru furnizarea serviciilor de consultanţă în vederea elaborării unei strategii 

pentru Delta Dunării şi zonele limitrofe ale acesteia (Regiunea Delta Dunării1), cu orizont 2030, 

precum şi pentru identificarea planurilor de acţiune pentru implementarea unei astfel de strategii. 

SIDDDD reprezintă un pas important în procesul de planificare a intervenţiilor ce vor avea loc în 

zona Deltei Dunării, prezentând teme şi direcţii viitoare de dezvoltare.  

Elaborarea Strategiei pentru zona de studiu (Regiunea Delta Dunării) a început cu realizarea unui 

Raport de diagnostic, care a analizat situaţia, oportunităţile şi constrângerile actuale. Raportul a 

relevat dubla provocare de a proteja atât mijloacele de trai cât şi mediul înconjurător în Delta 

Dunării, şi a inclus rezultatele consultărilor publice iniţiale, care s-au defăşurat în perioada 

septembrie - decembrie 2013, cu privire la problemele şi preocupările comunităţilor locale. Evaluarea 

a fost completată de constatările rezultate în urma consultărilor participative cu locuitorii din zonă şi 

cu părţile interesate, cu privire la „preferinţele” lor legate de modul în care ar arăta viitorul în Delta 

Dunării.  

Ulterior, în urma unor consultări extinse şi a unui proces de diagnosticare a rezultat Viziunea de 

dezvoltare a Deltei Dunării.  

Toate acestea au oferit motivaţia pentru a identifica nevoile de investiţii fizice, reforme politice şi 

legislative, nevoile legate de dezvoltarea instituţională şi asistenţă tehnică, concretizate într-un 

Raport de evaluare a nevoilor. Raportul de evaluare a nevoilor identifică măsuri şi intervenţii 

pentru atingerea obiectivelor Strategiei. Strategia identifică proiecte-cheie în cadrul fiecărui sector pe 

baza unor criterii ce ţin de impactul preconizat pentru îndeplinirea obiectivelor strategice, nivelul de 

                                                 

1 Delta Dunării (DD) este zona la care se face referire ca: Rezervaţia Biosferei Deltei Dunării (RBDD). Aceasta 

acoperă: (i) centrul Deltei (zona cuprinsă între braţele Sf. Gheorghe şi Chilia ale fluviului Dunărea); (ii) complexul 

lagunar Razim-Sinoe – Babadag, cu zonele limitrofe; şi (iii) zona de-a lungul fluviului Dunărea, la vest de oraşul Tulcea, 

spre Galaţi. Zona de studiu - denumită Regiunea Deltei Dunării - acoperă RBDD şi zonele sale limitrofe; zona 

studiată cuprinde municipiul Tulcea, patru oraşe (Babadag, Isaccea, Măcin şi Sulina) şi treizeci şi trei de comune 

(numărul total de comune din judeţul Tulcea este de 46). Patru comune (Corbu, Istria, Mihai Viteazu şi Săcele) care fac 

parte din unitatea administrativ-teritorială a judeţului Constanţa, toate cele patru fiind limitrofe complexului lagunar 

Razim-Sinoe. 
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pregătire, şi viabilitatea financiară şi administrativă, conectându-le pe cele mai multe dintre acestea cu 

resursele financiare alocate prin intermediul fondurilor UE 2014-2020 – instrumentul ITI (Investiţii 

teritoriale integrate). 

În urma tuturor consultărilor cu toate părţile interesate a fost definită Viziunea pentru Regiunea 

Delta Dunării (2030), care a derivat din următoarele viziuni definite pentru cele două sub-zone ale 

regiunii (rezervaţia biosferei şi zonele limitrofe ale acesteia), ca urmare a caracteristicilor diferite ale 

acestora: 

 Viziunea pentru Delta Dunării (zona Biosferei Delta Dunării): o „Deltă vie” (o zonă în care 

oamenii trăiesc şi muncesc), cu echilibru între mediu şi comunitate; cu o economie locală 

durabilă şi sănătoasă – bazată, în principal, pe natură şi turism cultural; cu un proces de 

planificare bazată pe incluziune (localnici, autorităţi, mediu de afaceri); 

 Viziunea pentru zona limitrofă: o agricultură şi un mediu de afaceri vibrante, cu reţea de centre 

urbane de furnizare de servicii şi cu un sector turistic integrat în atracţiile zonei şi ale Deltei; 

astfel: „O zonă atractivă - cu biodiversitate valoroasă şi mediu de afaceri dinamic, cu activități economice la nivel 

mic/ mediu atât în domeniile tradiționale cât şi în cele moderne – unde oamenii trăiesc în armonie cu natura, 

integrând activități economice în sectoarele turism, agricultură şi pescuit, cu sprijin adecvat asigurat de către centrele 

urbane furnizoare de servicii”. 

SIDDDD are două obiective strategice care derivă din Viziunea pentru Regiunea Delta 

Dunării (2030): 

 Păstrarea valorilor naturale unice printr-un management de mediu ghidat de ştiinţă şi prin consolidarea 

comunităţilor locale în rolul acestora de protectori proactivi ai acestui patrimoniu mondial unic;  

 Dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, pe baza consumului şi protecţiei durabile, eficientă din 

punct de vedere al resurselor, valorificând avantajele comparative ale zonei şi beneficiind de sprijinul unor 

servicii publice îmbunătăţite. 

Aceste două obiective strategice împreună cu Viziunea pentru Regiunea Delta Dunării (2030) au 

reprezentat baza pentru întocmirea Raportului de strategie, fiind fundamentat pe abordarea holistică 

a evaluării nevoilor pe fiecare sector în parte, care au definit nevoile legate de investiţiile fizice, de 

politică şi reforme legislative, de dezvoltare instituţională şi asistenţă tehnică. 

Strategia este structurată pe cinci piloni care se consolidează reciproc şi sunt strâns interconectaţi, şi 

derivă din cele două obiective menţionate anterior (protecţia mediului şi dezvoltarea economică). 

Analizele sectoriale rezultate din evaluările anterioare ale nevoilor au fost grupate sub forma celor 

cinci piloni2 (Figura nr. 2-1): 

 Pilonul I: Protejarea mediului înconjurator şi resurselor naturale; 

 Pilonul II: Îmbunătăţirea economiei; 

 Pilonul III: Îmbunătăţirea conectivităţii; 

                                                 

2 Un al cincilea pilon "Promovarea eficienţei, accesibilităţii şi dezvoltare durabilă" este transversal, şi a fost adoptat ca 

unul dintre principiile directoare pentru dezvoltarea strategiei. 
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 Pilonul IV: Asigurarea serviciilor publice; 

 Pilonul V: Promovarea eficienţei, accesibilităţii şi sustenabilităţii. 

Pilonul I: Protejarea mediului înconjurator şi resurselor naturale 

Acest pilon face referire la durabilitatea protecţiei resurselor naturale şi a mediului, pe termen lung, 

care va depinde de modul în care localnicii joacă un rol activ de protectori şi administratori ai 

bunurilor culturale şi de mediu din Deltă, în parteneriat cu ARBDD. Printre principalele tipuri de 

intervenţii se numără: modelarea hidrologică; decolmatarea; restaurarea ecologică; dragarea; protecţia 

împotriva inundaţiilor; semnalizarea; iniţiative legate de eficienţa energetică; sisteme de montorizare; 

şi consolidarea instituţională etc. 

Pilonul II: Îmbunătăţirea economiei 

Pilonul II se referă la generarea de oportunităţi economice şi locuri de muncă, cu sprijin variind de la 

dezvoltarea abilităţilor şi instruire la locul de muncă, la scheme de granturi mici pentru micro afaceri, 

inclusiv unităţi mici agricole şi de procesare a peştelui, care să sprijine turismul, cu scopul a aborda 

constrângerile legate de accesibilitate. Se doreşte, în principal, conservarea bunurilor mobile şi 

imobile ale patrimoniului cultural al regiunii (tradiţiile, arta, gastronomia locală, siturile şi 

evenimentele culturale), ce pot aduce un plus de valoare poziţionării distincte a zonei. Exemple de 

intervenţii: infrastructură pentru vizitatori; eforturi de cosmetizare; granturi mici; formare turistică; 

organizarea managementului destinaţiei; infrastructura rurală; susţinerea modernizării infrastructurii 

în agricultură; susţinerea acvaculturii, a pescuitului sportiv, şi procesare la scară mică a peştelui 

(conservare, afumare) etc. 

Pilonul III: Îmbunătăţirea conectivităţii 

Asigurarea conectivităţii este necesară pentru a reduce decalajul dintre oraşe şi locaţiile izolate, între 

regiunile nedezvoltate şi cele dezvoltate (de ex. Constanţa, unul dintre polii de creştere ai ţării), 

precum şi în cadrul regiunii (de ex. între Delta Dunării propriu-zisă şi zonele limitrofe), cu scopul de 

a spori circulaţia oamenilor, a bunurilor şi a informaţiior. De asemenea, sunt vizate şi sectoarele de 

sănătate şi educaţie, prin crearea unor posibilităţi pentru oferirea de servicii inovatoare, precum şi 

sectorul turism, prin îmbunătăţirea oportunităţilor de afaceri prin conectarea vânzatorilor cu pieţele 

şi a infrastructurii tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC) şi a circulaţiei. Exemple de 

intervenţii: modernizarea drumurilor (de legătură între Constanţa – Tulcea – Măcin - Brăila; şi 

diferite drumuri judeţene); modernizarea portului şi aeroportului din Tulcea; îmbunătăţirea 

transportului pe căile navigabile; sporirea accesului la internet cu bandă largă etc. 

Pilonul IV: Asigurarea serviciilor publice 

Pilonul IV vizează reducerea decalajului, între regiunile nedezvoltate şi cele dezvoltate, în ceea ce 

priveşte accesul şi calitatea serviciilor urbane de bază (apă, canalizare, eliminarea deşeurilor), la clinici 

medicale şi la educaţie în regiune. Îmbunătăţirea acestor servicii şi soluţionarea decalajelor dintre 

acestea, vor conduce implicit la dezvoltarea turismului, iar îmbunătăţirea acestora parţial prin 

folosirea TIC, va rezulta în îmbunătăţirea sănătăţii şi a mobilităţii sociale. Exemple de acţiune: 

reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă; colectarea şi epurarea apelor reziduale, la costuri mici; 

îmbunătăţirea sistemului de gestionare a deşeurilor, cu susţinerea separării/ selectării deşeurilor; 

îmbunătăţirea gradului de acces şi a capacităţii de răspuns în sectorul sănătăţii; telemedicina; 
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susţinerea educaţiei pe tot parcursul vieţii, crearea legăturilor între şcolile vocaţionale şi pieţele de 

muncă şi a educaţiei şi îngrijirii preşcolare; învăţământul la distanţă etc. 

Pilonul V: Promovarea eficienţei, accesibilităţii şi sustenabilităţii 

Pilonul V face referire la abilitarea autorităţilor locale de a dezvolta şi de a supraveghea furnizarea de 

servicii publice, reprezentând un factor esenţial care ar ajuta la dezvoltarea zonei studiate. Trebuie 

consolidată nu doar capacitatea autorităţilor locale, dar şi capacitatea tuturor instituţiilor de a 

administra tipul şi nivelul proiectelor avute în vedere. Exemple de intervenţii: asistenţă tehnică 

pentru îmbunătăţirea capacităţii administrative, asistenţă tehnică pentru managementul programului, 

crearea subvenţiilor pe gospodării etc. 

Printre cele mai frecvent întâlnite cuvinte în drafturile documentelor disponibile pe site-ul MRDPA 

(http://www.mdrt.ro/dezvoltare-teritoriala/-9749/-3558) sunt: „precar”, „scăzut”, „limitat”, 

„necorespunzător”, ilustrând, din păcate, provocările actuale cu care se confruntă comunităţile locale 

(„condiţii de viaţă precare”, „accesibilitate scăzută şi populaţie cu densitate scăzută”, „acces limitat la 

cunoaştere, inovare şi rezultatele cercetării”, „starea necorespunzătoare a infrastructurii rurale” etc.). 

Prin urmare, este important de subliniat că strategia este în căutarea unui echilibru între protecţia 

valorilor naturale şi culturale unice ale RBDD, venind în întâmpinarea aspiraţiilor locuitorilor din 

regiune de a îmbunătăţi condiţiile de viaţă şi de a identifica oportunităţi economice mai bune. 

SIDDDD deţine premisele de a fi o strategie cu adevărat durabilă cu scopul de a consolida bazele 

unor comunităţi durabile: “capitalul natural care oferă bunuri şi servicii pentru dezvoltarea 

comunităţilor locale”. 

Strategia defineşte tipul-cheie de intervenţii/ proiecte în cadrul fiecărui sector şi modul în care 

acestea se completează şi se pun în valoare ca parte din programul de dezvoltare teritorială. 

Proiectele sunt, de asemenea, legate de resursele financiare alocate de guvern prin instrumente ITI, 

precum şi din alte surse de finanţare. 

Accentul se pune pe oferirea unor direcţii pentru o dezvoltare economică fără a genera un impact 

negativ semnificativ asupra mediului, în special în deltă (ex. crearea unor facilităţi în turism, pescuit şi 

transport naval prin dragare şi alte lucrări, concomitent cu protejarea biodiversităţii în zona umedă; 

reabilitarea drumurilor existente, nu construirea altora noi, pentru îmbunătăţirea accesului pentru 

populaţia din deltă; căutarea şi găsirea unor soluţii accesibile pentru apă şi canalizare, pe care 

autorităţile locale să le opereze şi întreţină, pentru locuitorii cu posibilitate financiară; sprijinirea 

îmbunătăţirii structurilor actuale de cazare, nu construirea unora noi, ca parte a propunerii de 

dezvoltare a unui turism la scară mică, bazat pe natură şi cultură, până când cererea va garanta 

extinderea). Toate zonele regiunii vor fi reprezentate în organizarea/ mecanismul managementului 

destinaţiei pentru dezvoltarea continuă a turismului. 

Însă, orice dezvoltare vine cu anumite modificări certe ale terenului şi, pentru acest motiv, partea cea 

mai provocatoare a unei evaluări strategice de mediu este de a identifica şi a propune alternative cu 

cel mai scăzut impact asupra habitatelor naturale. Asemenea provocări pot apărea pentru proiectele 

de transport, pescuit, agricultură şi chiar turism. 
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Figura nr. 2-1 Structura SIDDDD (2030)

Raport de evaluare a nevoilor Raport de diagnostic 
Viziunea pentru regiunea Delta 

Dunării (2030) 

Obiectivul strategic 1 Obiectivul strategic 2 

Pilonul II Pilonul III Pilonul IV 

SIDDDD (2030) 

 

Pilonul V 

 

Obiective sectoriale: 

Biodiversitatea şi managementul ecosistemelor; 

Eficienţa energetică; 

Schimbările climatice; 

Managementul riscului în caz de dezastre; 

Situaţii de urgenţă cauzate de poluare. 

Pilonul I 

Obiective sectoriale: 

Turismul; 

Pescuitul şi 

acvacultura; 

Agricultura şi 

dezvoltarea 

rurală. 

Obiective 

sectoriale: 

Transportul; 

TIC. 

Obiective 

sectoriale: 

AAC şi MIA; 

MD; 

Sănătatea; 

Educaţia; 

Incluziunea şi 

protecţia 

socială. 

Obiective 
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Capacitatea 

administrativă 

şi 

managementul 

de program. 

Tipuri de intervenţii/ proiecte 
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2.1.2 Informaţii privind materiile prime şi substanţele sau 
preparatele chimice utilizate 

Estimarea cantităţilor de materii prime, substanţe sau preparate chimice ce vor fi utilizate pentru 

implementarea tuturor tipurilor de intervenţii/ proiectelor propuse de SIDDDD (2030), nu este 

posibilă la acest moment al analizei, având în vedere nivelul de detaliere al Strategiei şi faptul că 

acoperă o gamă variată de investiţii în diverse sectoare (biodiversitate şi managementul 

ecosistemului; eficienţă energetică; schimbări climatice; managementul riscului de dezastre; situaţii de 

urgenţă asociate riscului de poluare; agricultură şi dezvoltare rurală; turism; pescuit şi acvacultură; 

transport; tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; alimentare cu apă şi sisteme de canalizare (AAC) 

şi managementul integrat al apei (MIA); gestionare deşeuri; sănătate; educaţie; incluziune socială şi 

protecţie; capacitate administrativă şi management de program). Aceste informaţii vor fi detaliate 

ulterior, la nivelul fiecărui tip de intervenţie/ proiect în parte, în cadrul procedurilor de mediu (EIM 

şi EA).  

Putem menţiona că, în cazul tipurilor de intervenţii/ proiectelor ce presupun lucrări de construcţie 

vor fi uilizate, în funcţie de specificul fiecăruia, cantităţi importante de pământ, nisip, piatră 

concasată, balast, agregate minerale, beton, mixtură asfaltică, vopseluri, lemn, carburanţi, 

combustibili etc. 

În funcţie de pilonul de dezvoltare, tipurile de intervenţii/ proiectele propuse spre implementare în 

cadrul SIDDDD care presupun lucrări de construţie aparţin, în principiu, următoarelor sectoare: 

 Biodiversitatea şi managementul ecosistemelor; 

 Managementul riscurilor în caz de dezastre; 

 Turismul; 

 Pescuitul şi acvacultura; 

 Agricultura şi dezvoltarea rurală; 

 Transportul; 

 Alimentare cu apă şi sisteme de canalizare (AAC) şi managementul integrat al apei (MIA); 

 Managementul deşeurilor. 

 

2.2 LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ 
SIDDDD (2030) asigură cadrul de dezvoltare pentru o serie de tipuri de intervenţii/ proiecte 

prevăzute la nivelul zonei de studiu, Regiunea Delta Dunării, care ocupă o suprafaţă de aproximativ 

730.461,50 de hectare şi cuprinde Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (RBDD) şi zonele sale 

învecinate.  

Delta Dunării (DD) este zona la care se face referire ca: Rezervaţia Biosferei Deltei Dunării şi 

acoperă: (i) centrul Deltei Dunării  (zona cuprinsă între braţele Sf. Gheorghe şi Chilia ale fluviului 

Dunărea); (ii) complexul lagunar Razim-Sinoe- Babadag cu zonele limitrofe; şi (iii) zona de-a lungul 
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fluviului Dunărea, la vest de oraşul Tulcea, spre Galaţi. Este singura deltă a unui fluviu care este 

cuprinsă în întregime într-o Rezervaţie a Biosferei. 

Regiunea Deltei Dunării, zona studiată, acoperă RBDD şi zonele sale limitrofe, cuprinzând 

municipiul Tulcea, patru oraşe (Babadag, Isaccea, Măcin şi Sulina) şi treizeci şi trei de comune 

(judeţul Tulcea are în total 46 de comune). Patru comune (Corbu, Istria, Mihai Viteazu şi Săcele) fac 

parte din unitatea administrativ-teritorială a judeţului Constanţa, toate cele patru fiind limitrofe 

complexului lagunar Razim-Sinoe. În Tabel nr. 2-1 şi Figura nr. 2-3 sunt prezentate toate cele 38 de 

comune ce constituie zona de studiu. 

Tabel nr. 2-1 Lista unităţilor administrativ-teritoriale vizate de Strategia Integrată de Dezvoltare 

Durabilă a Deltei Dunării 

Nr. crt. Localitate Tip Judeţ 

1 Babadag Oraş Tulcea 

2 Baia Comuna Tulcea 

3 Beştepe Comuna Tulcea 

4 C.A. Rosetti Comuna Tulcea 

5 Ceamurlia De Jos Comuna Tulcea 

6 Ceatalchioi Comuna Tulcea 

7 Chilia Veche Comuna Tulcea 

8 Corbu Comuna Constanţa 

9 Crişan Comuna Tulcea 

10 Frecăţei Comuna Tulcea 

11 Greci Comuna Tulcea 

12 Grindu Comuna Tulcea 

13 I.C.Brătianu Comuna Tulcea 

14 Isaccea Oraş Tulcea 

15 Istria Comuna Constanţa 

16 Jijila Comuna Tulcea 

17 Jurilovca Comuna Tulcea 

18 Luncaviţa Comuna Tulcea 

19 Măcin Oraş Tulcea 

20 Mahmudia Comuna Tulcea 

21 Maliuc Comuna Tulcea 

22 Mihai Bravu Comuna Tulcea 

23 Mihai Viteazu Comuna Constanţa 

24 Mihail Kogălniceanu Comuna Tulcea 

25 Murighiol Comuna Tulcea 

26 Niculiţel Comuna Tulcea 

27 Nufăru Comuna Tulcea 

28 Pardina Comuna Tulcea 

29 Săcele Comuna Constanţa 

30 Sarichioi Comuna Tulcea 

31 Sfântu Gheorghe Comuna Tulcea 

32 Slava Cercheză Comuna Tulcea 

33 Smârdan Comuna Tulcea 
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Nr. crt. Localitate Tip Judeţ 

34 Somova Comuna Tulcea 

35 Sulina Oraş Tulcea 

36 Tulcea Municipiu reşedinţă de judeţ Tulcea 

37 Văcăreni Comuna Tulcea 

38 Valea Nucarilor Comuna Tulcea 

 

Poziţia geografică a RBDD este delimitată de următoarele coordonate3: 

 28º 10’ 50’’ longitudine estică (Cotul Pisicii); 

 29º 42’ 45’’ longitudine estică (Sulina); 

 45º 27’ latitudine nordică (braţul Chilia, km 43);  

 44º 20’ 40’’ latitudine nordică (Capul Midia). 

Prin rezervaţie trece paralela 45º care marchează jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord. 

Din punct de vedere al unităţilor fizico-geografice componente, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 82/ 1993, RBDD, zonă de importanţă ecologică naţională şi internaţională, cuprinde următoarele 

unităţi fizico-geografice: 

 Delta Dunării; 

 Dunărea maritimă până la Cotul Pisicii; 

 Sectorul Isaccea - Tulcea cu zona inundabilă; 

 Sărăturile Murighiol - Plopu; 

 Complexul lagunar Razim- Sinoie; 

 Litoralul Mării Negre de la Braţul Chilia până la Capul Midia; 

 Apele maritime interioare şi marea teritorială, până la izobata de 20 m. 

Clima Deltei Dunării corespunde unui climat temperat-continental cu influenţe pontice, regimul 

termic (temperatura aerului) prezintă valori moderate cu o uşoară creştere de la vest spre est, iar 

cantitatea mare de căldură este dată de durata medie anuală de strălucire a soarelui, care este de 

aprox. 2.300 - 2.500 ore, radiaţia solară globală însumând anual 125 - 135 kcal/ cm2, fiind printre 

cele mai mari din ţară4. 

Dunărea este cel mai mare fluviu care străbate UE şi al doilea mare fluviu al Europei după Volga, 

având o lungime de 2.8405 km, dintre care 2.415 km navigabili, asigurând legătura dintre Europa 

Centrală şi Marea Neagră şi, prin aceasta, de Zona Transcaucaziană şi Asia Centrală6. 

                                                 

3 http://www.ddbra.ro/rezervatia/delta-dunarii/localizare 

4 http://www.ddbra.ro/rezervatia/delta-dunarii/prezentare-generala/clima-a18 

5 http://www.ddbra.ro/dunarea.php 

6 Prima contribuţie naţională la elaborarea Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării 
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Regiunea Dunării prezintă un potenţial de creştere economică încă insuficient exploatat. Dunărea, 

fiind declarată parte a Coridorului Pan-european de transport VII al UE, reprezintă o cale navigabilă 

importantă, ce face legătura, prin canalul Rin – Main – Dunăre, între portul Constanţa, centrele 

industriale din vestul Europei şi portul Rotterdam.  

Pe teritoriul României, Dunărea are o lungime de peste 1075 km şi cuprinde 4 sectoare distincte, cu 

următoarele caracteristici7: 

 Sectorul Baziaş – Porţile de Fier II: 212 km lungime; 

 Sectorul Porţile de Fier II – Călăraşi: 488 km lungime; 

 Sectorul Călăraşi – Brăila: 200 km lungime; 

 Sectorul Brăila – Marea Neagră, pe canalul Sulina: 175 km lungime. 

Legătura dintre fluviul Dunărea şi Marea Neagră se realizează prin două canale navigabile: 

 Canalul Dunăre – Marea Neagră – situat între Portul Constanţa – Sud – Agigea, la km 0 al 

canalului, şi Dunăre în zona km 293, km 64,410 al canalului; 

 Canalul Poarta Albă – Midia – Năvodari – are o lungime de 27,5 km, fiind situate între 

portul Midia, km 0 al canalului, şi confluenţa cu Canalul Dunăre – Marea Neagră, la km 29 + 

41 al acestuia, inclusiv bifurcaţia în lungime de 5,5 km, parte integrantă a Canalului Poarta 

Albă – Midia – Năvodari, care de la km 3 al acestuia face legătura cu portul Luminiţa. 

Zona de studiu, Regiunea Deltei Dunării, este localizată în partea de sud-est a teritoriului naţional, 

fiind formată din RBDD şi zonele sale limitrofe (Figura nr. 2-2). 

Din punctul de vedere al localizării în raport cu unităţile majore de relief, zona de studiu este situată 

în partea de nord-est a Podişului Dobrogei şi pe toată suprafaţa Deltei Dunării (Figura nr. 2-4), iar în 

raport cu regiunile de dezvoltare, zona studiată se găseşte în regiunea de sud-est (Figura nr. 2-5). 

 

                                                 

7 Prima contribuţie naţională la elaborarea Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării 
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Figura nr. 2-2 Localizarea zonei de studiu - Regiunea Delta Dunării - în cadrul teritoriului naţional 

 
Figura nr. 2-3 Unităţi administrativ-teritoriale vizate de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a 

Deltei Dunării 



MDRAP Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030)  

 Studiu EA_SIDDDD_Rev06  

 

30 
  

 

 

 
Figura nr. 2-4 Localizarea regiunii Delta Dunării în raport cu unităţile majore de relief 

 
Figura nr. 2-5 Localizarea regiunii Delta Dunării în raport cu regiunile de dezvoltare  
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2.3 MODIFICĂRILE FIZICE CARE DECURG ÎN URMA 
IMPLEMENTĂRII SIDDDD 

Modificările fizice ce ar putea decurge ca urmare a implementării SIDDDD sunt cele legate de 

procesul de implementare al tipurilor de intervenţii/ proiectelor prevăzute pentru fiecare sector de 

dezvoltare abordat de strategie. Natura tipurilor de intervenţii/ proiectelor SIDDDD este foarte 

diversificată, aparţinând unor sectoare diferite în funcţie de pilonul de dezvoltare (a se vedea 

secţiunea 2.1.1). 

Proiectele care ar putea genera modificări fizice sunt, în general, cele care presupun lucrări de 

construcţie, iar informaţii mai detaliate în legătură cu tipurile de lucrări efectuate pot fi exemplificate 

în cazul sectorului de transport (mai exact transportul rutier), din cadrul pilonului III de dezvoltare, 

şi anume „Îmbunătăţirea conectivităţii”. Astfel, pentru construcţia unui km de autostradă/ drum 

expres (2x2 benzi relief şes) şi pentru reabilitarea unui km de drum naţional, de regulă, principalele 

categorii de lucrări necesare, care pot genera modificări fizice, sunt: terasamente; decopertări, 

săpături, umpluturi; suprastructură drum; pentru scurgerea apelor; pentru siguranţa circulaţiei; lucrări 

de consolidare; lucrări hidrotehnice; lucrări de protecţia mediului etc. 

Având în vedere diversitatea tipurilor de intervenţii/ proiectelor prevăzute prin cei cinci piloni de 

dezvoltare ai SIDDDD, precum şi nivelul actual de detaliere al acestora, la acest moment al analizei 

nu poate fi realizată o descriere detaliată a modificărilor fizice ce vor surveni ca urmare a 

implementării tuturor acestor tipuri de intervenţii/ proiecte. Acestea urmează a fi detaliate ulterior în 

cadrul procedurilor de mediu (EIM/ EA) pentru fiecare tip de intervenţie/ proiect. 

Principalele tipuri de modificări fizice ce pot fi generate de tipurile de intervenţii/ proiectele 

prevăzute în SIDDDD, care includ lucrări de construcţie, sunt deopotrivă modificări reversibile şi 

ireversibile, pe termen scurt sau lung, şi care pot afecta direct sau indirect mediul fizic 

(hidrogeomorfologic) precum şi pe cel biologic. În cadrul prezentei evaluări, pentru a avea relevanţă, 

toate modificările fizice au fost grupate în funcţie de principalele forme de impact analizate, astfel: 

 Pierderea habitatelor: orice activităţi care pot conduce la modificări pe termen lung sau 

ireversibil ale habitatelor Natura 2000 şi ale habitatelor speciilor de importanţă comunitară 

(în principal suprafeţe ocupate cu construcţii); 

 Alterarea habitatelor: toate activităţile care pot afecta pe termen scurt sau mediu, reversibil, 

parametrii populaţionali ai unei specii de importanţă comunitară sau condiţiile optime ale 

biotopurilor acestora; 

 Perturbarea activităţii/ proceselor naturale – deranjarea animalelor în urma activităţilor 

desfăşurate (prezenţă umană, zgomot) sau alterarea proceselor naturale care asigură 

integritatea habitatelor. 

Detalii suplimentare privind modificările fizice luate în calcul în cadrul prezentului studiu de evaluare 

adecvată se regăsesc în cadrul secţiunii 4.3.3. 
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2.4 RESURSELE NATURALE NECESARE IMPLEMENTĂRII 
SIDDDD 

Implementarea tipurilor de intervenţii/ proiectelor ce vor fi promovate de SIDDDD va presupune 

utilizarea unor resurse naturale (preluare de apă, resurse regenerabile, resurse neregenerabile etc.) în 

funcţie de natura fiecarui tip de intervenţie/ proiect în parte. La acest moment al analizei, resursele 

naturale necesare implementării tipurilor de intervenţii/ proiectelor propuse prin SIDDDD nu pot fi 

estimate, şi nici cantităţile acestora, dar cunoscând sectoarele de dezvoltare, putem enumera unele 

dintre resursele posibil a fi utilizate în cazul tipurilor de intervenţii/ proiectelor ce presupun lucrări 

de construcţii: nisip, agregate minerale, soluri, apă, piatră concasată, lemn etc. Informaţii detaliate 

vor fi furnizate în cadrul procedurilor de mediu (EIM şi EA) la nivel de proiect, privind tipul 

resurselor naturale ce vor fi utilizate, precum şi cantităţile necesare, întrucât acestea pot varia 

semnificativ de la un tip de proiect la altul. 

Este important de menţionat însă că în cadrul SIDDDD vor exista şi tipuri de intervenţii/ proiecte 

care au ca scop protejarea resurselor naturale, inclusiv a resurselor din cadrul ariilor naturale 

protejate de interes comunitar, precum şi proiecte de refacere a ecosistemelor care nu sunt situate în 

arii naturale protejate. 

 

2.5 RESURSELE NATURALE CE VOR FI EXPLOATATE DIN 
CADRUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE INTERES 
COMUNITAR PENTRU A FI UTILIZATE LA 
IMPLEMENTAREA SIDDDD 

În ceea ce priveşte resursele naturale care vor fi utilizate pentru implementarea tipurilor de 

intervenţii/ proiectelor propuse de SIDDDD, din cadrul ariilor naturale protejate incluse în reţeaua 

ecologică Natura 2000, principala resursă este reprezentată de suprafeţele de sol, care vor fi ocupate 

temporar în cadrul activităţilor de amenajare şi construcţie (de ex.: ocuparea terenului prin 

amenajarea organizării de şantier, a depozitelor pentru materialele de lucru şi utilaje etc.) sau definitiv 

ca urmare a construcţiei unor elemente de infrastructură nouă (edificii, obiective energetice etc.). 

Este recomandabil ca organizările de şantier, gropile de împrumut, depozitele de materiale etc., să fie 

amplasate în afara siturilor Natura 2000, pentru reducerea la minim a suprafeţelor afectate în timpul 

lucrărilor de construcţii. 
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2.6 EMISII ŞI DEŞEURI GENERATE DE SIDDDD ŞI 
MODALITATEA DE ELIMINARE A ACESTORA 

Viziunea SIDDDD pentru Regiunea Delta Dunării (2030) are ca termen ţintă anul 2030, oferind un 

cadru pentru implementarea propunerilor ITI şi Planului de Acţiuni (ce va conţine inclusiv 

intervenţii ce nu sunt eligibile pe finanţarea ITI), ale căror efecte (în funcţie de specificul fiecărui tip 

de intervenţie/ proiect) începând cu perioada de operare, se vor răsfrânge pe durate extinse de timp. 

Tipurile de intervenţii/ proiectele prevăzute vizează o gamă variată de sectoare (prezentate în 

secţiunea 2.1.2) şi vor consta atât în investiţii ce presupun efectuarea unor lucrări de constucţie, în 

urma cărora vor exista diverse emisii şi deşeuri generate în apă, aer, pe sol (ex. dragarea marilor lacuri 

pentru a restabili adâncimea apei; reabilitarea şi modernizarea DN 22 Constanţa - Tulcea - Măcin – 

Brăila, inclusiv construirea unui pod peste Dunăre la Brăila; modernizarea porturilor Tulcea, Sulina, 

Mãcin, Isaccea, Mahmudia şi Chilia; dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii aeroportului din 

Tulcea, comuna Mihail Kogălniceanu; reabilitarea drumurilor judeţene etc.), cât şi investiţii cu rol 

benefic asupra mediului natural, cu impact supra sănătăţii umane şi a calităţii ambientale (ex. 

reîmpădurirea zonelor unde vegetaţia naturală a dispărut sau s-a degradat; dezvoltarea şi 

implementarea unor măsuri pentru reducerea deversării deşeurilor în zonele naturale; investiţii 

pentru a susţine acţiunile locale pentru a reduce poluarea cu nitraţi a canalelor navigabile în 

agricultură sau activitatea de creştere a animalelor; protejarea şi îmbunătăţirea resurselor naturale 

(sol, apă); sprijin pentru activităţi agricole ecologice în cadrul zonelor Natura 2000; tipuri de 

investiţii/ proiecte ce vizează alimentarea cu apă şi sisteme de canalizare (AAC) şi managementul 

integrat al apei; tipuri de investiţii/ proiecte ce vizează gestionarea deşeurilor etc.). 

2.6.1 Emisii 

Principalele tipuri de emisii care ar putea fi generate ca urmare a implementării tipurilor de 

intervenţii/ proiectelor propuse de SIDDDD, sunt următoarele: 

 Emisii în corpurile de apă; 

 Emisii atmosferice; 

 Emisii pe sol. 

Emisii în corpurile de apă 

Sursa principală de poluare a apelor de suprafaţă şi subterane din Regiunea Delta Dunării este 

reprezentată de apele uzate neepurate sau epurate necorespunzător din aglomerările umane 

(municipiu, oraşe şi sate - zonele locuite cele mai concentrate), iar principalele deficienţe ale 

sistemului de colectare şi epurare a apelor uzate sunt8: 

 existenţa unui număr important de canale subdimensionate, cu depuneri, deteriorări/ surpări 

ale construcţiei canalului, cu infiltraţii şi exfiltraţii importante; 

 conducte neetanşe în zona de racord la cămine, din cauza cărora apar scurgeri de ape uzate; 

                                                 

8 Raport anual privind starea mediului în jud. Tulcea, 2013, http://www.anpm.ro/web/apm-tulcea/rapoarte-anuale1 
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 lipsa staţiei de epurare a apelor uzate municipale; 

 resurse umane şi materiale insuficiente pentru asigurarea unei funcţionări corespunzătoare; 

 probleme datorate imposibilităţii evacuarii rapide şi complete a apelor meteorice, în condiţiile 

viiturilor generate de ploile care depaşesc debitul de dimensionare al reţelelor, lucru care 

conduce la staţionarea apei pe străzi şi spaţiile adiacente, precum şi starea avansată de 

degradare a staţiilor de pompare ape meteorice. 

Conform Raportului anual privind starea mediului în jud. Tulcea, 2013, impactul cel mai mare asupra 

apelor de suprafaţă, în special în ceea ce priveşte poluarea cu substanţe organice şi nutrienţi (azot şi 

fosfor), care provin de regulă din apele uzate gospodăreşti şi agricultură, îl au cele 4 societăţi de 

captare, tratare, distribuţie apă din oraşele Isaccea, Măcin, Babadag şi din Municipiul Tulcea, precum 

şi alte trei tipuri de activităţi economice din Municipiul Tulcea: construcţii si reparaţii nave, 

producere aluminiu, respectiv creşterea porcilor. Astfel, se observă că, conform sursei menţionate, 

activitatea care prezintă cea mai mare pondere în producerea apelor uzate evacuate epurate 

necorespunzător sau neepurate, revine activităţii de captare, tratare şi distribuţie apă.  

Conform Raportului de evaluare a nevoilor, necesităţile de aprovizionare a apei, canalizării şi epurării 

apelor uzate ale populaţiei din zona de studiu, Regiunea Delta Dunării, sunt numeroase, putând fi 

împărţite în următoarele domenii: 

 Staţii noi de tratare a apei cu reţea de transport şi distribuţie pentru comunităţile care nu au 

apă potabilă; 

 Îmbunătăţirea sursei de apă/ a echipamentului folosit în staţiile de tratare a apei pentru a 

îmbunătăţi calitatea apei potabile furnizate; 

 Îmbunătăţirea reţelei de distribuţie a apei prin înlocuirea conductelor vechi pentru a reduce 

scurgerile şi întreruperile în serviciul de furnizare a apei; 

 Colectarea şi epurarea apelor uzate pentru comunităţile mai mari de 2.000 de locuitori; 

 Soluţii locale privind colectarea şi epurarea apelor uzate în comunităţile mai mici. 

Prioritizarea tipurilor de intervenţii/ proiectelor s-a realizat în funţie de mai multe criterii ce ţin cont 

de gradul de aprovizionare cu apă potabilă al comunităţilor, stadiul existent al staţiilor de tratare a 

apei, gradul de pregătire pentru lansarea investiţiei, precum şi economia locală şi potenţialul turistic 

al zonei. Pe baza acestor criterii, a fost calculat un scor, comunităţile fiind împărţite ierarhic în două 

clase: i) comunităţi cu o populaţie mai mare de 2.000 de locuitori (pentru a fi finanţante de „POIM” 

UE) şi ii) comunităţi cu o populaţie mai mică de 2.000 de locuitori (pentru a fi finanţate de „PO de 

Dezvoltare Rurală” UE). 

Numeroase alte tipuri de tipuri de intervenţii/ proiecte propuse prin SIDDDD includ componente 

de generare şi gestionare a apelor uzate, precum apele meteorice colectate la nivelul infrastructurii de 

transport sau apele meteorice (levigat) colectate în sistemele de gestionare a deşeurilor; investiţii 

pentru a sustine acţiunile locale pentru a reduce poluarea cu nitraţi a canalelor navigabile în 

agricultură sau activitatea de creştere a animalelor etc. Pentru toate acestea au fost prevăzute, atât în 

SIDDDD cât şi în Raportul de mediu, măsuri privind gestionarea conformă. 
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În concluzie, SIDDDD prezintă per ansamblu o contribuţie pozitivă semnificativă la reducerea 

emisiilor de poluanţi în corpurile de apă din Regiunea Delta Dunării. 

Emisii atmosferice 

Principalele sectoare din cadrul celor propuse spre dezvoltare de SIDDDD care reprezintă cele mai 

semnificative surse de generare a poluanţilor în atmosferă (particule în suspensie – PM10 şi PM2,5, 

oxizi de azot - NOx, dioxid de sulf - SO2, monoxid de carbon - CO, amoniac – NH3, compuşi 

organici volatili, benzen şi alte hidrocarburi nearse), precum şi a emisiilor de gaze cu efect de seră –

GES (dioxid de carbon - CO2, metan - CH4, protoxid de azot - N2O, hidrofluorocarburi - HFC, 

perfluorocarburi - PFC, hexafluorura de sulf - SF6, aerosoli, ozon - O3, vapori de apă etc.), sunt: 

sectorul de transport, agricultură şi dezvoltare rurală, respectiv managementul deşeurilor. 

Conform Raportului anual privind starea mediului în jud. Tulcea, 2013, în judeţul Tulcea în anul 2013, în 

conformitate cu inventarul emisiilor, ponderea substanţelor acidifiante emise în atmosferă este 

următoarea: SO2 – 0,67 %, NH3 – 37,96 % şi NOx – 61,37 % (Figura nr. 2-6). 

 
Figura nr. 2-6 Contribuţia poluanţilor acidifianţi în judeţul Tulcea – 2013 (sursa: Raportul anual 

privind starea mediului în jud. Tulcea, 2013) 

Dioxidul de sulf este un gaz deosebit de toxic, ce poate avea efecte negative directe asupra 

biodiversităţii, sănătăţii umane (ex. poate conduce la acidifierea solului, degradarea construcţiilor 

etc.). În anul 2013, în judeţul Tulcea, principalele sectoare de activitate care au contribuit la emisiile 

de SO2 în atmosferă precum şi ponderea cu care a contribuit fiecare dintre acestea, sunt prezentate 

în Figura nr. 2-7. Se observă că sectorul care a avut contribuţia cea mai ridicată în ceea ce priveşte 

emisiile de SO2 aparţine instalaţiilor de ardere neindustriale9. 

                                                 

9 Raport anual privind starea mediului în jud. Tulcea, 2013, http://www.anpm.ro/web/apm-tulcea/rapoarte-anuale1 
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Figura nr. 2-7 Ponderea emisiilor de SO2 pe sectoare de activitate 

În ceea ce priveşte evoluţia emisiilor de SO2, în judeţul Tulcea, în perioada 2005 – 2013, se remarcă 

o scădere evidentă începând cu anul 2007, scădere datorată în principal utilizării gazului natural în 

locul combustibililor lichizi (Figura nr. 2-8). 

 
Figura nr. 2-8 Evoluţia emisiilor de SO2 în judeţul Tulcea 

Amoniacul produce efecte negative ce se traduc prin acidifierea şi eutrofizarea ecosistemelor naturale. 

Contribuţia majoră în anul 2013, în judeţul Tulcea, o are sectorul de zootehnie (în special 

managementul dejecţiilor) care reprezintă aprox. 68 % din emisiile totale de NH3, urmată de 

activitatea de tratare şi depozitare a deşeurilor cu o pondere de 32 %10 (Figura nr. 2-9). 

                                                 

10 Raport anual privind starea mediului în jud. Tulcea, 2013, http://www.anpm.ro/web/apm-tulcea/rapoarte-anuale1 
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Figura nr. 2-9 Ponderea emisiilor de NH3 pe sectoare de activitate 

În ceea ce priveşte evoluţia emisiilor NH3, în judeţul Tulcea, în perioada 2005 – 2013, se remarcă 

faptul că emisiile de NH3 fluctueză de la an la an, în funcţie de cantităţile de dejecţii animale produse 

şi cu cantităţile de fertilizatori utilizate, adică depinde de evoluţia sectorului agricol (Figura nr. 2-10). 

 
Figura nr. 2-10 Evoluţia emisiilor de NH3 în judeţul Tulcea 

Oxizii de azot se formează ca urmare a utilizării carburanţilor convenţionali, substanţa de bază care 

contribuie la formarea carburanţilor fiind azotul (ce se gaseşte în aerul atmosferic în cantităţi mari), 

temperaturile ridicate din timpul arderii stimulând reacţia de formare a oxidului, respectiv a 

dioxidului de azot. În anul 2013, în judeţul Tulcea, principalele sectoare de activitate care au 

contribuit la emisiile de NOx în atmosferă precum şi ponderea cu care a contribuit fiecare dintre 

acestea, sunt prezentate în Figura nr. 2-11. Se observă că sectorul care a avut contribuţia cea mai 
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ridicată în ceea ce priveşte emisiile de NOx aparţine transportului rutier, urmat îndeaproape de 

sectorul instalaţiilor de ardere neindustriale11. 

 
Figura nr. 2-11 Ponderea emisiilor de NOx pe sectoare de activitate 

În ceea ce priveşte evoluţia emisiilor de NOx, în judeţul Tulcea, în perioada 2005 – 2013, se remarcă 

o scădere evidentă începând cu anul 2007, în anul 2013 scăderea emisiilor de NOx fiind cu 3,3 % 

mai mică faţă de anul anterior. O cauză a acestei scăderi este utilizarea arzătoarelor cu NOx redus la 

CAF-ul de la SC Energoterm SA Tulcea (Figura nr. 2-12). 

 

Figura nr. 2-12 Evoluţia emisiilor de NOx în judeţul Tulcea 

 

Din cele prezentate mai sus deducem faptul că, în judeţul Tulcea, printre cei mai frecvenţi poluanţi 

emişi în atmosferă se numără oxizii de azot, iar principalul sector ce contribuie la emisia acestora este 

sectorul de transport rutier. De asemenea, se constată că evoluţia cantităţilor de NH3 a crescut 

considerabil în ultimii ani, ca urmare a dezvoltării sectorului agricol (creşterea cantităţilor de dejecţii 

animale produse şi creşterea cantităţile de fertilizatori utilizate). 

                                                 

11 Raport anual privind starea mediului în jud. Tulcea, 2013, http://www.anpm.ro/web/apm-tulcea/rapoarte-anuale1 
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În ceea ce priveşte emisiile GES în judeţul Tulcea, în anul 2013, ponderea emisiile GES în 

atmosferă este următoarea:  CO2 – 99,37 %, CH4 – 0,57 % şi N2O – 0,06 %12. 

 
Figura nr. 2-13 Contribuţia GES în judeţul Tulcea – 2013 (sursa: Raportul anual privind starea 

mediului în jud. Tulcea, 2013) 

Principalele surse generatoare de GES în atmosferă sunt: 

 Arderile în procesele industriale; 

 Producerea energiei termice în centrale termice de zonă; 

 Producerea energiei termice în centralele termice aferente activităţilor comerciale, 

instituţionale şi rezidenţiale; 

 Creşterea animalelor; 

 Depozitarea deşeurilor. 

În Figura nr. 2-14 este prezentată evoluţia emisiilor anuale de GES, exprimate în mii tone CO2 Eq, la 

nivelul judeţului Tulcea, perioada 2005 - 2013. Emisiile totale anuale de GES reprezintă un indicator 

care arată tendinţele emisiilor antropogene de GES exprimate în echivalent CO2, transformare 

realizată pe baza coeficienţilor de încălzire globală. 

                                                 

12 Raport anual privind starea mediului în jud. Tulcea, 2013, http://www.anpm.ro/web/apm-tulcea/rapoarte-anuale1 
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Figura nr. 2-14 Emisii totale anuale de GES în judeţul Tulcea (exprimate în mii tone CO2 echivalent) 

Referitor la emisiile anuale de GES (mii tone CO2 Eq) pe cap de locuitor, adică raportul dintre 

emisiile totale anuale de GES, exprimate în echivalent CO2, şi populaţia totală a judeţului Tulcea, în 

perioada 2005 – 2013, acestea sunt prezentate în Figura nr. 2-15. 

 
Figura nr. 2-15 Emisii totale de GES pe cap de locuitor în judeţul Tulcea (exprimate în tone CO2 

Eq/ cap locuitor) 

Din cele prezentate mai sus cu privire la GES, constatăm faptul că gazul cu efect de seră care 

prezintă o contribuţie majoră la producerea efectului de seră este CO2-ul. Aproximativ 75 % din 

emisiile antropogene de CO2 în atmosferă, din ultimii 20 de ani, sunt cauzate de arderea 

carburanţilor fosili. Principalele măsuri identificate în Raportul anual privind starea mediului în jud. Tulcea, 

2013, pentru diminuarea emisiilor de CO2 sunt: 

 creşterea eficienţei instalaţiilor energetice; 

 dezvoltarea formelor alternative de generare a energiei; 
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 modernizarea punctelor termice; 

 modernizarea şi reabilitarea reţelelor termice secundare; 

 modernizarea şi reabilitarea reţelei de transport a apei calde; 

 îmbunătaţirea izolaţiei termice; 

 controlul şi măsurarea căldurii livrate; 

 schimbări structurale (reducerea ponderii industriilor intensiv consumatoare de energie); 

 modernizarea şi reabilitarea tehnologiilor existente; 

 îmbunătaţirea managementului energiei; 

 creşterea eficienţei maşinilor agricole; 

 modernizarea fermelor de animale; 

 schimbarea politicii forestiere prin împiedicarea despăduririi şi extinderea spaţiilor verzi; 

 creşterea performanţelor vehiculelor rutiere; 

 dezvoltarea transportului public urban şi interurban; 

 folosirea combustibililor alternativi. 

De asemenea, principalele măsuri propuse pentru diminuarea emisiilor de N2O sunt: 

 extinderea suprafeţelor împădurite; 

 înfiinţarea pădurilor tinere, cu viteză mai mare de creştere, care absorb cantităţi mai mari de 

emisii în comparaţie cu pădurile îmbătrânite;  

 utilizarea biomasei ca sursă de energie regenerabilă. 

Conform aceluiaşi raport, politicile şi măsurile pentru reducerea emisiilor de GES trasate pentru 

România, trebuie să se implementeze şi la nivel local: 

 Promovarea producţiei de energie din surse regenerabile; 

 Promovarea eficienţei energetice la utilizatorii finali de energie; 

 Promovarea sistemelor de cogenerare şi a eficienţei energetice în sistemele de încălzire 

centrală; 

 Gestionarea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din transport;  

 Utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor şi silvicultură. 

Printre acţiunile care au ca efect reducerea emisiilor de GES, aplicate până în prezent în  judeţul 

Tulcea, menţionăm13: 

                                                 

13 Raport anual privind starea mediului în jud. Tulcea, 2013, http://www.anpm.ro/web/apm-tulcea/rapoarte-anuale1 
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 până la finalul anului 2013 au fost autorizate 21 de centrale eoliene în vederea obţinerii 

energiei electrice, folosind ca sursă regenerabilă vântul, de care dispune judeţul Tulcea 

datorită condiţiilor climaterice; 

 combustibilii fosili bogaţi în carbon (pacură, CLU) au fost schimbaţi cu combustibil mai 

sărac în carbon, respectiv gazul natural, la centralele termice din municipiul Tulcea 

aparţinând operatorilor economici: SC ENERGOTERM SA, SC ALUM SA şi SC DALKIA 

SA, dar şi la o parte importantă a consumatorilor casnici din municipiul Tulcea; 

 în cursul anului 2013 au fost realizat împăduriri şi reîmpăduriri pe o suprafaţă de 231 ha şi 

regenerări naturale pe o suprafaţă de 634 ha. 

 modernizarea parcului auto deţinut de SC TRANSPORT PUBLIC SA prin înlocuirea 

autobuzelor poluatoare, fapt ce a condus în primul rând la reducerea poluării şi la un 

transport public mai atractiv pentru cetăţeni, care pot astfel renunţa la utilizarea maşinii 

personale.  

Tipurile de intervenţii/ proiecte propuse de SIDDDD vizează o serie de acţiuni ce contribuie 

direct sau indirect la reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă, respectiv de GES, acestea 

aparţinând în principal următoarelor sectoare de dezvoltare abordate de SIDDDD: biodiversitate 

şi managementul ecosistemului; eficienţă energetică; schimbări climatice; managementul riscului 

de dezastre; situaţii de urgenţă asociate riscului de poluare; agricultură şi dezvoltare rurală; 

alimentare cu apă şi sisteme de canalizare (AAC) şi managementul integrat al apei (MIA); 

gestionare deşeuri; sănătate. O parte din aceste activităţi ce aparţin tipurilor de intervenţii/ 

proiectelor propuse de SIDDDD coincid cu măsurile identificate în Raportul anual privind starea 

mediului în jud. Tulcea, 2013, cu privire la diminuarea emisiilor de CO2. 

Emisii pe sol 

Conform Raportului anual privind starea mediului în jud. Tulcea, 2013, principalele tipuri de presiuni 

asupra stării de calitate a solurilor identificate în judeţul Tulcea sunt:  

 aplicarea îngrăşămintelor fără a ţine cont de natura solurilor, condiţiile meteorologice 

concrete şi necesităţile plantelor, fapt ce poate provoca dereglarea echilibrului ecologic 

(în special prin acumularea nitraţilor); 

 aplicarea produselor pentru protecţia plantelor (fitosanitare); 

 situaţia precară a amenajãrilor de îmbunătăţiri funciare/ agricole; 

 procesele naturale care determină zone critice ale terenurilor sub aspectul deteriorării 

solurilor (alunecări de teren, salinizare); 

 poluările accidentale/ accidentele majore de mediu. 

În ceea ce priveşte starea pădurilor, principalele acţiuni antropice cu efect nociv asupra habitatelor 

forestiere la nivelul judeţului Tulcea sunt reprezentate de: construcţii, tăieri ilegale, turism 

dezorganizat,  depozitări necontrolate de deşeuri şi incendii provocate. La nivelul anului 2013 a fost 
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înregistrată o cantitate de 1.323 mc de material lemnos sustras, iar 1363 ha de pădure au fost afectate 

de secetă şi inundaţii, pagubele neputând fi estimate14. 

Tipurile de intervenţii/ proiectele propuse de SIDDDD vizează o serie de acţiuni ce contribuie la 

reducerea impactului asupra solului, aparţinând următoarelor sectoare de dezvoltare: biodiversitate şi 

managementul ecosistemului; schimbări climatice; managementul riscului de dezastre; situaţii de 

urgenţă asociate riscului de poluare; turism; agricultură şi dezvoltare rurală; gestionare deşeuri. 

Câteva exemple de astfel de tipuri de intervenţii/ proiecte: 

 reîmpădurirea zonelor unde vegetaţia naturală a dispărut sau s-a degradat; 

 dezvoltarea şi implementarea unor măsuri pentru reducerea deversării deşurilor în zonele 

naturale; 

 lucrări pentru protecţia împotriva inundaţiilor în Babadag, Ceatalchioi, Bestepe, Greci, 

Vulturu, Ilganii de Jos, Nufaru, Ilganii de Sus, Luncavita, Sulina, Sarichioi, Pardina, Sacele, 

Sf. Gheorghe; 

 implementarea unui mecanism de susţinere pentru sprijinirea turismului durabil, natural şi 

inovativ prin crearea Intreprinderilor Micro, mici şi mijlocii şi turismul social; 

 protejarea şi îmbunătăţirea resurselor naturale (sol, apă); 

 finalizarea restituirii terenurilor şi înregistrarea în cartea funciară pentru consolidarea 

terenului/ fermelor; 

 sprijin pentru activităţi agricole ecologice în cadrul zonelor Natura 2000; 

 investiţii în Sistemele MD privind tratarea separată a deşeurilor (separarea deşeurilor la sursă, 

colectarea, modalităţi de sortare şi transportare); 

 containere de compost pentru gospodăriile din mediul rural pentru procesarea deşeurilor 

biodegradabile; 

 colectarea deşeurilor care plutesc de pe canalele râurilor; 

 investiţii în metodele de tratare şi eliminare a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări; 

 educaţia publică şi programul de sensibilizare privind management-ul deşeurilor. 

Pe de altă parte, menţionăm că există şi alte tipuri de intervenţii/ proiecte propuse de SIDDDD care 

prin natura lor pot genera o serie de emisii pe sol, şi anume cele care presupun efectuarea unor 

lucrări de construcţie, sau în cazul apariţiei unor poluări accidentale. Precizăm însă că acestea pot fi 

evitate prin respectarea Planurilor interne de gestionare a deşeurilor/ emisiilor, respectiv a Planurilor 

de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale. 

                                                 

14 Raport anual privind starea mediului în jud. Tulcea, 2013, http://www.anpm.ro/web/apm-tulcea/rapoarte-anuale1 



MDRAP Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030)  

 Studiu EA_SIDDDD_Rev06  

 

44 
  

 

 

2.6.2 Deşeuri 

Ca urmare a implementării SIDDDD, ar putea fi generate deşeuri (în apă, în aer, pe suprafaţa unde 

sunt depozitate deşeurile) în urma implementării, în special, a tipurilor de intervenţii/ proiectelor ce 

presupun realizarea unor lucrări de construcţie (aferente sectoarelor menţionate în secţiunea 2.1.2). 

Cantităţile şi tipurile de deşeuri generate ca urmare a implementării tipurilor de intervenţii/ 

proiectelor prevăzute de SIDDDD nu pot fi estimate la acest moment al evaluării, cunoscând nivelul 

actual de detaliere al SIDDDD (2030) şi faptul că acoperă o gamă variată de investiţii în diverse 

sectoare (a se vedea secţiunea 2.1.2). Aceste informaţii vor fi detaliate ulterior, la nivelul fiecărui tip 

de intervenţie/ proiect în parte, în cadrul procedurilor de mediu (EIM şi EA). 

Menţionăm însă că SIDDDD prevede o serie de tipuri de intervenţii/ proiecte în sectorul gestionării 

deşeurilor ce vor conduce la îmbunătăţirea situaţiei actuale de gestionare a deşeurilor de la nivelul 

regiunii Deltei Dunării, şi anume: 

 Investiţii în sisteme de management al deşeurilor pentru manevrarea deşeurilor separate 

(infrastructură pentru separare deşeurilor la sursă, colectare, sortare şi transport); 

 Containere de compost pentru gospodăriile rurale în vederea procesării deşeurilor 

biodegradabile; 

 Colectarea deşeurilor care plutesc din canalele fluviului; 

 Investiţii în unităţi pentru tratarea şi eliminarea deşeurilor rezultate din construcţii şi 

demolări; 

 Program de educaţie publică şi conştientizare cu privire la gestionarea deşeurilor; 

 Valorificarea deşeurilor colectate de la populaţie şi agenţi economici. 

Obiectivele sectoriale stabilite pentru acest sector sunt: 

 Îmbunătăţirea ratei de reciclare, astfel încât să se atingă obiectivul corespunzător al UE de 50 

% la care România s-a angajat; 

 Aplicarea eficientă a reducerii deşeurilor, reutilizarea şi reciclarea deşeurilor în comunităţile 

locale asigurând o gestionare eficientă şi durabilă, economisirea resurselor, protecţia mediului 

şi dezvoltarea destinaţiilor turistice; 

 Gestionarea deşeurilor care plutesc. 

Prin îndeplinirea acestor obiective strategice, pentru Regiunea Delta Dunării, se preconizează: 

 îmbunătăţirea semnificativă a ratei de colectare, cu precădere în zonele rurale prin furnizarea 

de servicii de colectare şi transportare eficiente în următorul ciclu bugetar;  

 sporirea procesului de separare a deşeurilor la sursă, prin sensibilizare publică şi schimbări ale 

comportamentului localnicilor şi al turiştilor; 

 scăderea volumului de deşeuri aruncate la groapa de gunoi, prin promovarea reciclării 

acestora precum şi prin alte metode de tratare. 
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2.6.3 Zgomot 

Zgomotul reprezintă un factor important de stres la adresa speciilor de animale sălbatice.  

Prin implementarea tipurilor de intervenţii/ proiectelor propuse prin SIDDDD, zgomotul poate fi 

generat atât în fazele de execuţie, cât şi în perioadele de operare ale diferitelor tipuri de intervenţii/ 

proiecte. Având în vedere diversitatea acestora cât şi nivelul actual de detaliere al SIDDDD, 

precizăm că la acest moment al evaluării nu este posibilă estimarea nivelului de zgomot pentru 

fiecare tip de intervenţie/ proiect propus a fi realizat. Această analiză va fi însă realizată în cadrul 

studiilor de mediu (EA şi EIM) la nivel de proiect individual. 

Toate activităţile care implică existenţa unor surse de zgomot amplasate în interiorul sau vecinătatea 

siturilor Natura 2000 pot genera impact negativ asupra speciilor de faună. Tipurile de intervenţii/ 

proiectele propuse de SIDDDD care ar putea reprezenta cea mai semnificativă sursă de zgomot 

aparţin sectorului de transport, ale căror efecte negative se pot resimţi pe distanţe de până la 700 m 

(ex. afectarea zonelor de reproducere şi cuibărire ale speciilor de păsări). 

În literatura de specialitate există destul de puţine informaţii cu privire la efectele zgomotului asupra 

speciilor de importanţă comunitară, şi în general în privinţa siturilor Natura 2000 din România, însă 

în ultimii ani au apărut informaţii utile privind monitorizarea zgomotului urban din principalele 

aglomerări, precum şi privind unele surse importante de zgomot precum sectorul rutier şi cel 

feroviar. Aceste informaţii au fost preluate şi utilizate în cadrul studiului de faţă. 

Printre principalele efecte care pot apărea la nivelul speciilor de faună ca urmare a unui nivel ridicat 

de zgomot, menţionăm: 

 creşterea nivelului de zgomot (comparativ cu zgomotul de fond natural) cu 3 până la 10 

dB(A) poate genera o diminuare a distanţelor de alertare ale animalelor sălbatice cu 30 până 

la 90 %15; 

 declinul păsărilor care trăiesc în pajişti apare la depăşiri ale nivelului de 48 dB(A), iar pentru 

speciile de pădure la peste 42 dB(A)16; 

 modificarea comportamentului de emitere a sunetelor de împerechere la amfibieni şi, în 

unele cazuri, întreruperea completă a vocalizării; 

 perturbări asupra speciilor de reptile prin afectarea tiparelor de activitate zilnică şi a 

reproducerii. 

Majoritatea datelor care stau la baza celor menţionate mai sus provin din investigarea zgomotului 

generat de arterele rutiere, fiind mai puţin cunoscute efectele generate de zgomote cu caracter 

intermitent desfăşurate pe perioade scurte de timp sau generate de funcţionarea propriu-zisă a unor 

obiective energetice, staţii de epurare etc. În general, distanţele recomandate pentru a evita astfel de 

perturbări sunt de 200 de metri pentru activităţile cu impact mediu şi pot ajunge până la 500 m în 

                                                 

15 The costs of chronic noise exposure for terrestrial organisms, 2010 

16 Roads and their major ecological effects, 1998 
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cazul activităţilor cu impact ridicat17. Se recomandă ca aceleaşi distanţe să fie menţinute şi faţă de 

hibernacule. 

Sursele generatoare de zgomot sunt adesea şi generatoare de vibraţii. De altfel, aproape toate 

activităţile care implică prezenţa umană în teren sunt generatoare de vibraţii, cea mai mare parte 

dintre acestea putând fi resimţite şi de animale, în funcţie de specie şi de distanţa faţă de sursa 

generatoare. 

La momentul de faţă, confom EEA18 (Agenţia Europeană de Mediu), la nivelul siturilor de interes 

comunitar  din cadrul regiunii Delta Dunării, principalele presiuni/ ameninţări existente (în interior 

sau imediata vecinătate), generatoare de zgomot sunt: 

 coridoare de transport: drumuri, autostrăzi; 

 zone industriale sau comerciale; 

 zone portuare; 

 zone urbanizate, prezenţa umană; 

 alte zone industriale/ comerciale; 

 locuri de campare şi zone de parcare pentru rulote; 

 sporturi în aer liber şi activităţi de recreere,  activităţi recreaţionale; 

 structuri pentru sport şi recreere. 

SIDDDD propune o serie de tipuri de intervenţii/ proiecte ce aparţin sectorului de turism, ce au ca 

principal scop dezvoltarea Regiunii Delta Dunării drept o destinaţie integrată de turism, cu un 

portofoliu bogat de produse şi servicii durabile, pe baza atracţiilor naturale şi culturale, împreună cu 

activităţi relevante de marketing. De asemenea, se propune instituţionalizarea unei Organizaţii de 

Management al Destinaţiei (OMD) în Delta Dunării, al cărui rol principal va fi acela de a coordona 

relaţiile cu alte entităţi publice, private şi non-guvernamentale ce operează în domenii socio-

economice importante.  

 

2.7 CERINŢELE LEGATE DE UTILIZAREA TERENULUI, 
NECESARE PENTRU IMPLEMENTAREA SIDDDD 

SIDDDD vizează implementarea unor proiecte/ tipuri de intervenţii propuse a se desfăşura la 

nivelul întregului teritoriu al RBDD şi al zonei înconjurătoare, acestea având rolul de a aborda, 

gestiona şi soluţiona problemele identificate la nivelul mai multor sectoare de activitate. 

Utilizarea terenului în zona studiată conform Corine Land Cover 2006 este prezentată în Figura nr. 

2-16. 

                                                 

17 Canadian Wildlife Service, 2009 

18 http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-5 
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Figura nr. 2-16 Utilizare terenului în zona studiată conform Corine Land Cover 2006 
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În tabelul următor sunt prezentate suprafeţele de teren ce vor fi ocupate permanent şi temporar de 

către proiectele/ tipurile de intervenţii propuse spre implementare, în funcţie de codul şi categoria de 

utilizare a terenului respectiv, conform Corine Land Cover 2006. Metodologia prin care au fost 

calculate suprafeţele ocupate, permanent şi temporar, de proiectele propuse, este prezentată în 

secţiunea 4.3.3.1. 

 
Tabel nr. 2-2 Suprafeţele de teren ocupate, permanent sau temporar, în funcţie de codul şi categoria 
de utilizare a terenului 

Codul şi categoria de utilizare a terenului 
Suprafaţa de teren ocupată 

permanent (ha) 
Suprafaţa de teren 

ocupată temporar (ha) 

112 - Localităţi - Spaţii construite discontinue 0,04 1446,86 

121 - Zone industriale sau comerciale 3,84 608,50 

123 - Porturi - 206,15 

131 - Exploatări minerale 0,02 1,56 

132 - Rampe de deşeuri - 21,49 

133 - Zone în construcţie - - 

141 - Spaţii verzi - 0,38 

142 - Facilităţi de agerement şi sport - 37,16 

211 - Zone arabile neirigate 509,43 470,72 

221 - Vii 18,34 17,38 

222 - Livezi 16,45 9,87 

231 - Păşuni 27,47 89,70 

242 - Tipare complexe de cultivare 8,87 38,96 

243 - Zone ocupate în mare parte de 
agricultură cu suprafeţe semnificative de 
vegetaţie naturală 

15,15 10,32 

311 - Păduri de foioase 39,06 96,85 

321 - Păşuni naturale 30,45 36,49 

324 - Zone de tranziţie dintre pădure şi arbuşti 8,31 10,65 

331 - Plaje - 9,64 

411 - Mlaştini 9,11 96,21 

421 - Mlaştini sărate - 1,71 

511 - Râuri - 184,37 

512 - Lacuri 1,67 30,90 

523 - Mare, Ocean - 0,03 

Total 688,21 3425,88 
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2.8 SERVICIILE SUPLIMENTARE SOLICITATE DE 
IMPLEMENTAREA SIDDDD 

Implementarea tipurilor de intervenţii/ proiectelor aferente SIDDDD poate presupune realizarea 

unor servicii suplimentare, ceea ce necesită identificarea modalităţilor în care accesarea acestor 

servicii suplimentare ar putea afecta integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar, în 

cazul în care acestea se suprapun sau se găsesc în imediata lor vecinătate. 

Posibile servicii suplimentare sunt cele de tipul: dezafectare/ reamplasare a unor conducte, obiective, 

linii de înaltă tensiune, mijloacele de construcţie necesare, construcţia/ dezvoltarea unor facilităţi 

conexe, ocuparea suplimentară a unor suprafeţe de teren mai mari decât cele necesare investiţiei etc., 

şi pot apărea în principal în cazul acelor tipuri de intervenţii/ proiecte care presupun construcţii (vezi 

secţiunea 2.1.2). 

Având în vedere diversitatea şi gradul actual de detaliere al tipurilor de intervenţii/ proiectelor care 

sunt propuse de SIDDDD, estimarea serviciilor suplimentare solicitate de implementarea tuturor 

acestor tipuri de intervenţii/ proiecte este dificil de realizat la acest moment al evaluării. Aceste 

servicii suplimentare ar putea apărea în cadrul acelor tipuri de intervenţii/ proiecte care presupun 

reabilitarea/ extinderea lucrărilor de infrastructură rutieră, extinderea capacităţii de operare a unor 

porturi, construirea unor terminale de pasageri în cadrul aeroporturilor existente, modernizarea sau 

realizarea lucrărilor la reţelele de apă şi canalizare, unde ar putea fi necesară dezafectarea unor 

construcţii existente, construirea unor linii electrice aeriene etc. Considerăm că acest aspect ar trebui 

analizat la nivel de tip de intervenţie/  proiect, de la caz la caz, în cadrul procedurilor de mediu (EA 

sau EIM). 

În ceea ce priveşte potenţialul impact asupra reţelei Natura 2000 considerăm că este necesar ca 

pentru oricare activităţi suplimentare ce derivă din implementarea tipurilor de intervenţii/ 

proiectelor propuse, să fie riguros analizată oportunitatea amplasării în interiorul sau imediata 

vecinătate a ariilor naturale protejate de interes comunitar. Este de preferat ca toate posibilele servicii 

suplimentare necesare pentru realizarea tipurilor de intervenţii/ proiectelor să nu fie amplasate/ 

localizate în interiorul sau imediata vecinătate a ariilor naturale protejate de interes comunitar. 

 

2.9 DURATA CONSTRUCŢIEI, FUNCŢIONĂRII ŞI EŞALONAREA 
PERIOADEI DE IMPLEMENTARE A SIDDDD 

Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) are la bază 5 piloni şi vizează 

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi zonele limitrofe ale acesteia (în total 38 de unitaţi administrativ-

teritoriale). Viziunea de dezvoltare pentru Regiunea Deltei Dunării şi SIDDDD, ce au ca termen ţintă anul 

2030, oferă un cadru pentru propunerea ITI şi Planul de Acţiune până în anul 2020 (posibil până în 

2022, dacă CE va acorda o extensie similară celei acordate în perioada anterioară de programare)19, 

însă nu toate nevoile identificate în Raportul de evaluare a nevoilor pot fi rezolvate până în anul 2020. 

Astfel, în timp ce Viziunea de dezvoltare pentru Regiunea Deltei Dunării şi SIDDDD conturată au ca 

                                                 

19 Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării (2030), Raport 2.2 
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orizont de timp anul 2030, acesta va fi folosit, iniţial, ca rezultat pentru un program propus de 

investiţii incluse în ITI pentru orizontul de timp 2020 şi un Plan de Acţiuni şi mai amplu până în 

2030. Planul de acţiuni complet cuprinde inclusiv intervenţii ce nu sunt eligibile pentru finanţarea 

prin ITI. 

Pentru a putea fi valorificată, rolul SIDDDD este acela de a oferi soluţii implementabile pentru 

problemele şi cerinţele identificate în Raportul de evaluare a nevoilor. Orizontul proiectelor propuse spre 

implementare în cadrul SIDDDD este de 15 ani. 

La momentul actual nu sunt cunoscute cu certitudine toate tipurile de intervenţii/ proiectele ce 

urmează a fi implementate prin SIDDDD până în anul 2030, şi nici modalitatea de implementare a 

acestora, localizarea exactă sau calendarul de implementare. Planul de acţiuni aferent Strategiei 

descrie viitoarele tipuri de intervenţii/ proiecte prioritizate (detalii la nivel de proiecte prioritare, cu 

finanţare dedicată din PO-uri) şi va ajuta la operaţionalizarea implementării acestora, împreună cu 

alte specificaţii cu privire la ordinea lor, pregătiri pentru implementare şi sisteme de monitorizare şi 

evaluare. În cadrul Planului de acţiuni este prezentat un calendar de implementare pentru 

principalele intervenţii/ proiecte menţionate în SIDDDD, pentru orizontul de timp 2016 – 2020. 

Menţionăm că în absenţa unui calendar detaliat de implementare al tuturor tipurilor de intervenţii/ 

proiectelor propuse de SIDDDD, în prezentul studiu nu s-a putut ţine cont de dinamica temporală a 

formelor de impact. 

 

2.10 ACTIVITĂŢI CARE VOR FI GENERATE CA REZULTAT AL 
IMPLEMENTĂRII SIDDDD 

SIDDDD (2030) este structurată pe 5 piloni şi se adresează mai multor sectoare de activitate pentru 

care propune o serie de tipuri de investiţii/ proiecte. 

Tipurile de activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării tipurilor de investiţii/ 

proiectelor propuse de SIDDDD, pot fi foarte diferite, în funcţie de sectorul de dezvoltare. În Tabel 

nr. 2-3 sunt prezentate posibile tipuri de activităţi care pot fi generate ca urmare a implementării 

tipurilor de investiţii/ proiectelor propuse, structurate în funcţie de sectorul cărora se adresează 

precum şi de pilonul de dezvoltare de care aparţine fiecare sector. 
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Tabel nr. 2-3 Tipuri de activităţi posibile care vor fi generate ca rezultat al implementării tipurilor de intervenţii/ proiectelor propuse de SIDDDD 

(2030) 

Tipuri de intervenţii/ proiecte 
Posibile activităţi rezultate ca urmare a implementării tipurilor de intervenţii/ 

proiectelor propuse 

Pilon I - Protejarea mediului şi resurselor naturale 

Biodiversitatea şi Managementul Ecosistemelor 

 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor pentru reducerea cantităţii de deşeuri 
din zonele naturale; 

 Marcarea şi semnalizarea zonelor strict protejate şi a zonelor tampon, a zonelor 
de pescuit sportiv, a canalelor şi lacurilor, a zonelor de campare şi parcare etc. 

şi implementarea unui sistem de monitorizare și informare, inclusiv tehnologie, 
cum ar fi camere activate la mişcare, turnuri de observaţie etc.;   

 Îmbunătăţirea managementului pe bază de dovezi prin dezvoltarea şi 
implementarea unui sistem de monitorizare modern/ eficient şi a unui model 
predictiv pentru dinamica sedimentării în Delta Dunării; 

 O analiză instituţională detaliată (revizuirea funcţionării) a ARBDD şi a 
reformelor administrative aferente, cu scopul de a îmbunătăţi performanţele 
sale manageriale şi cadrul legislativ care guvernează managementul zonei 
RBDD, pentru a permite locuitorilor să devină participanţi activi în protejarea şi 
gestionarea resurselor naturale. Măsuri de consolidare a capacităţii pentru 
comunităţi şi ARBDD; 

 Lucrări pentru refacerea și optimizarea regimului hidrologic din Delta Dunării 
inclusiv echipamente şi costuri operaţionale pentru intervenţiile fizice în 
vederea refacerii circulaţiei naturale a apei şi a zonelor cu habitate importante; 

 Refacerea sistemelor ecologice şi a habitatului natural în cadrul reţelei Natura 
2000 inclusiv în lacurile din complexele lacustre naturale, afectate de procese de 

aluvionare cauzată de intervenții antropice, prin lucrări de decolmatare și 

reconstrucție ecologică, pentru speciile care fac obiectul preocupărilor legate de 
conservare, împreună cu dezvoltarea unui sistem de monitorizare integrat care 
să acopere întreaga zonă DD (inclusiv zonele transfrontaliere), susţinerea luării 
deciziilor pe bază de dovezi şi participarea comunităţii;  

 Studii şi Asistenţă Tehnică pentru conservarea biodiversităţii şi refacerea 
ecosistemelor şi a habitatelor naturale în cadrul reţelei Natura 2000 afectate de 
impacturile antropice; 

 activităţi de decontaminare şi refacere generală ecologică a pământului degradat sau 
abandonat, cu accent pe acele suprafeţe care se situează în apropierea zonelor 
protejate; 

 stabilirea unor centre de colectare selectivă şi a infrastructurii necesare pentru 
reciclarea deşeurilor; 

 activităţi de semnalizare a zonelor strict protejate; 

 activităţi de monitorizare a accesului în zonele strict protejate, ca urmare a 
implementării sistemului de semnalizare; 

 activităţi de monitorizare şi previzionare a procesului de sedimentare dinamică din 
Delta Dunării; 

 activităţi de informare şi promovare a importanţei protejării şi gestionării resurselor 
naturale; 

 lucrări de mentenanţă a canalelor (dragări/ decolmatări); 

 activităţi de cartare a habitatelor şi inventariere a speciilor Natura 2000; 

 activităţi de inventariere a animalelor domestice de pe teritoriul regiunii Deltei 
Dunării; 

 activităţi de monitorizare şi evaluare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor 
din cadrul reţelei Natura 2000; 

 lucrări de reconstrucţie ecologică; 

 activităţi de cercetare ştiinţifică şi monitorizare a proceselor aferente sistemelor 
fluviu-deltă-mare; 

 activităţi de gestionare a dăunătorilor; 

 activităţi de recoltare a stufului. 
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Tipuri de intervenţii/ proiecte 
Posibile activităţi rezultate ca urmare a implementării tipurilor de intervenţii/ 

proiectelor propuse 

 Identificarea polderelor suplimentare, eligibile pentru refacerea ecologică. 
Acestea vor include studii de fezabilitate şi proiecte tehnice pentru restaurarea 
habitatelor naturale afectate de activităţile non - ecologice din polderele 
agricole, pescăreşti şi forestiere - lucrări de restaurare ecologică integrală sau 
parţială; 

 Studii de capitalizare a capitalului natural pentru stabilirea celor mai valoroase 
utilizărilor ale terenului şi resurselor naturale în vederea unui management 
optim; 

 Reîmpădurirea suprafeţelor în care vegetaţia forestieră naturală a dispărut sau 
s-a degradat; 

 Investiţii pentru susţinerea acţiunii locale de reducere a poluării cu nitraţi a 
căilor navigabile, poluare provenită din activităţile agricole şi de creştere a 
animalelor; 

 Înfiinţarea Centrului Internaţional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluviu-
Mare DANUBIUS-RI; 

 Managementul integrat al dăunătorilor - dezvoltarea şi implementarea unei 
strategii integrate pentru controlul ţânţarilor; 

 Strategie integrată pentru managementul stufului. 

Eficienţa energetică 

 Promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă. Investiţii în proiecte pilot 
care promovează utilizarea surselor de energie regenerabilă (vânt, energie 
solară, pompe de căldură, biomasă, micro - hidro etc.) şi a tehnologiilor 
nepoluante, inclusiv dezvoltarea şi implementarea sistemelor de propulsie 
ecologice în Deltă; 

 Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor publice (şcoli, spitale, clădiri 
administrative etc.); 

 Extinderea şi îmbunătăţirea eficienţei energetice a iluminatului public; 
 Susţinerea îmbunătăţirii eficienţei energetice a gospodăriilor. 

 activităţi de monitorizare a  proiectelor ce vizează utilizarea surselor de energie 
regenerabilă; 

 activităţi de reparaţii a clădirilor publice;  

 activităţi de mentenanţă a unor echipamente; 

 lucrări de mentenanţă a LEA şi LES. 

Schimbările climatice 

 Crearea unei platforme de parteneriat SC, inclusiv un fond pentru adaptare 
climatică impulsionat de comunitate, dedicat familiilor cu venituri reduse, 
micro - granturi sau un mecanism de împrumut pentru susţinerea IMM -urilor 

 activităţi de monitorizare a funcţionării adecvate a platformei de parteneriat privind 
SC; 

 activităţi de instruire a personalului din administraţiile locale, dar şi din sectorul 
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Tipuri de intervenţii/ proiecte 
Posibile activităţi rezultate ca urmare a implementării tipurilor de intervenţii/ 

proiectelor propuse 

şi o facilitate de parteneriat pentru promovarea colaborării publice - private 
pentru măsurile inovatoare privind schimbările climatice; 

 Înfiinţarea unei unităţi cu mandat clar care să se adreseze problemelor legate de 
schimbările climatice, cu un număr mic de angajaţi dedicaţi şi informaţi şi 
capabilă să funcţioneze trans - sectorial; 

 Elaborarea unor ghiduri de bune practici cu instrucțiuni locale clare și ușoare 
privind implementarea politicilor de combatere a  schimbărilor climatice. 

privat cu privire la utilizarea platformelor de parteneriat privind SC. 

Managementul riscurilor în caz de dezastre 

 Furnizarea unor utilaje şi echipamente speciale pentru intervenţii ale ISU şi 
SMURD în situaţii de dezastru; 

 Lucrări pentru protecţia împotriva inundaţiilor în paisprezece oraşe/ comune; 
 Modernizarea, reabilitarea şi construirea elementelor de infrastructură ale 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Delta" al județului Tulcea în 
Tulcea + Măcin +Crişan + Babadag + Topolog; 

 Crearea şi menţinerea unei baze de date interinstituţionale cu factorii de risc . 

 activităţi de instruire a personalului ISU şi SMURD cu privire la utilizarea conformă 
a  utilajelor şi echipamentelor speciale pentru intervenţii; 

 activităţi de mentenanţă a echipamentelor şi vehiculelor speciale utilizate; 

 lucrări de regularizare a albiei, reprofilare a pârâului, consolidări de mal, protecţie 
zid etc.;  

 activităţi de monitorizare în vederea asigurării succesului măsurilor implementate. 

Situaţiile de urgenţă cauzate de poluare 

 Planuri complete, coerente şi cuprinzătoare pentru prevenirea şi răspunsul la 
situaţiile de urgenţă în caz de poluare, care să acopere atât apa şi uscatul, cât şi 
sursele de poluare mobile şi fixe; 

 Crearea unei echipe interinstituţionale pentru răspuns la situaţiile de urgenţă în 
caz de poluare; 

 Achiziţionarea de echipamente pentru ca echipa de primă intervenţie să aibă 
acces rapid în localităţile din centrul Deltei unde are loc incidentul de poluare; 

 Crearea şi menţinerea unei baze de date interinstituţionale cu răspunderea 
pentru mediu, pentru schimbul de date şi o mai bună  coordonare între agenţii. 

 activităţi de instruire a personalului specializat cu privire la prevenirea şi răspunsul la 
situaţiile de urgenţă în caz de poluare; 

 activităţi de mentenanţă a echipamentelor şi vehiculelor speciale utilizate; 

 activităţi de monitorizare în vederea asigurării succesului măsurilor implementate. 

Pilonul II - Îmbunătăţirea economiei 

Turismul 
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Tipuri de intervenţii/ proiecte 
Posibile activităţi rezultate ca urmare a implementării tipurilor de intervenţii/ 

proiectelor propuse 

 Dezvoltarea şi construirea instalarea infrastructurii turistice; 
 Instituţionalizarea unei Organizaţii de management pentru destinaţia Delta 

Dunării (OMD) corelat cu dezvoltarea brandului Delta Dunării; 
 Elaborarea şi implementarea unui program cu multiple destinaţii pentru 

dezvoltarea de produse şi atracţii; 

 Implementarea unui mecanism de sprijin pentru un turism durabil și inovator, 

bazat pe natură și pe cultură și pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și 

mijlocii și de turism pentru o economie locală verde; 

 Implementarea unui program extins pentru înfrumusețarea așezărilor și 
revitalizarea centrelor urbane; 

 Program pentru îmbunătăţirea calităţii unităţilor şi serviciilor de cazare; 
 Intervenţii legate de patrimoniul cultural (reabilitare, conservare etc.); 
 Dezvoltarea unui program de interpretare (învăţare) a destinaţiilor; 
 Dezvoltarea şi derularea unui program pentru situaţii de urgenţă şi prim ajutor 

pentru lucrătorii din turism şi furnizorii de servicii; 
 Înfiinţarea unui observator de cercetare specializat în turism. 

 intensificarea activităţilor de ecoturism; 

 intensificarea activităţilor precum drumeţiile, ciclismul, echitaţia, sporturile nautice 
etc.; 

 activităţi de semnalizare a locurilor cu importanţă pentru turişti; 

 dezvoltarea unei conduceri locale şi gestionarea randamentului în politica de 
dezvoltare a turismului; 

 activităţi de evaluare detaliată a atracţiilor si locaţiilor turistice existente, ce pot fi 
transformate in noi oferte turistice; 

 activităţi de reabilitare a clădirilor publice, a unităţilor de cazare, a monumentelor 
istorice etc.; 

 înfiinţarea şi creşterea Intreprinderilor micro, mici şi mijlocii care oferă servicii 
turistice naturale pentru a construi o economie locală verde; 

 activităţi de antreprenoriat; 

 intensificarea activităţilor comerciale; 

 intensificarea activităţilor conexe. 

Pescuitul şi Acvacultura 

 Reducerea sedimentării în lacurile mari; 
 Dragarea lacurilor mari pentru a reface adâncimea apei; 

 Diversificarea activităților pescarilor care practică pescuit comercial prin 

dezvoltarea unor activități complementare - îmbunătățirea siturilor eco-
turistice,  a adaposturilor pentru a satisface nevoile pescarilor, construirea unor 

facilități de debarcare simple în zonele cu densitate mare a pescarilor. 

Promovarea şi acordarea de servicii de pregătire pentru pescaturism și pescuitul 
recreativ/sportiv durabil; 

 Susţinerea reproducerii artificiale a speciilor valoroase, precum ştiuca, şalăul si 
alte specii în declin  şi construirea/modernizarea unor facilităţi de  debarcare 
simple în zonele cu densitate mare a pescarilor; 

 Îmbunătăţirea habitatului peştilor; 
 Reglementarea sau eliminarea campării pentru pescuit necontrolat; 
 Propunerea unor stimulente fiscale, cum ar fi eliminarea taxei pentru apă; 
 Îmbunătăţirea colectării şi analizării  datelor referitoare la pescării; 
 Consolidarea capacităţii analitice a INCDD; 

 intensificarea activităţilor turistice; 

 intensificarea activităţilor comerciale; 

 intensificarea activităţilor de cercetare şi dezvoltare în cadrul institutelor de 
cercetare, instituţiilor publice şi asociaţiilor de pescari.. 
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Tipuri de intervenţii/ proiecte 
Posibile activităţi rezultate ca urmare a implementării tipurilor de intervenţii/ 

proiectelor propuse 

 Îmbunătăţirea activităţilor de cercetare şi dezvoltare legate de pescării în 
institute de cercetare, instituţii publice şi asociaţii ale pescarilor; 

 Îmbunătăţirea acvaculturii inclusiv prin sprijinirea mediului de afaceri; 
 Susţinerea prelucrării peştelui pe scară redusă. Diversificarea prelucrării 

peştelui la nivel de gospodărie şi sat prin introducerea unor unităţi de ambalare 
în conserve la scară mică (pentru caras şi alte specii de peşte ieftine, cum ar fi 
babuşca şi plătica) şi îmbunătăţirea sistemelor de afumare (afumătoare electrice 
mici), în principal pentru producerea delicateselor pentru turiştii vizitatori. 

Agricultura şi dezvoltarea rurală 

 Infiintarea si modernizarea facilităţilor pentru productia /colectarea/ 
prelucrarea/ comercializarea produselor agricole; 

 Modernizarea infrastructurii rurale  (apă, salubritate, şosele, şcoli etc.); 
 Iniţierea de acţiuni de protejare, îmbunătăţire şi promovare a resurselor 

naturale şi culturale; 
 Finalizarea restituirii terenurilor şi înregistrarea în cartea funciară pentru 

consolidarea terenului/ fermelor; 
 Sprijin pentru activităţi agricole ecologice în cadrul zonelor Natura 2000; 
 Extinderea accesului la educaţia profesională pentru agricultură; 
 Modernizarea sistemelor de control a calităţii pentru produsele agricole; 
 Organizarea de evenimente de informare cu privire la finanţările locale şi 

europene, inclusiv proiecte de pregătire; 
 Furnizarea de consultanţă şi formare profesională pentru fermieri / forţa de 

muncă din mediul rural; 
 Încurajarea agriculturii organice; 
 Practicarea activităţilor agricole de către generaţiile tinere; 
 Modernizarea/ reabilitarea infrastructurii de irigaţii; 
 Consolidarea şi modernizarea fermelor mici; 
 Crearea unor afaceri mici non-agricole; 
 Modernizarea dotărilor tehnice ale fermelor; 
 Iniţiative de jos în sus pentru dezvoltare locală; 
 Împădurirea terenurilor agricole şi neagricole din regiunea Deltei Dunării; 
 Conservarea patrimoniului şi a tradiţiilor locale (inclusiv a meşteşugurilor); 
 Acordarea de terenuri, inclusiv prin concesiuni acordate de către Consiliul 

Judeţean Tulcea fermierilor locali pentru incurajarea activitatilor agricole si 

 intensificarea activităţilor turistice; 

 intensificarea activităţilor comerciale; 

 crearea unor noi locuri de muncă în sectoarele non-agricole precum turism, servicii, 
artizanat, logistică etc.; 

 activităţi de instruire privind educaţia profesionalã pentru agricultură; 

 intensificarea activităţilor de aprovizionare a centrelor turistice; 

 activitãţi de consultanţă şi formare profesională pentru fermieri/ forţa de muncă din 
mediul rural; 

 activităţi de reabilitare a clădirilor publice, a monumentelor istorice etc. 
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Tipuri de intervenţii/ proiecte 
Posibile activităţi rezultate ca urmare a implementării tipurilor de intervenţii/ 

proiectelor propuse 

cresterea nivelului veniturilor; 
 Încurajarea înfiinţării grupurilor/ organizaţiilor de producători; 
 Stimularea creării unor lanţuri scurte de aprovizionare în beneficiul activităţilor 

de turism; 
 Susţinerea atribuirii de marcă/certificării produselor agricole şi a 

comercializării acestora pe pieţele internaţionale; 
 Acordarea de stimulente pentru menţinerea activităţilor agricole în centrul 

Deltei; 
 Susţinerea reabilitării infrastructurii de protecţie împotriva inundaţiilor; 
 Accesul fermierilor şi a procesatorilor la instrumentele pentru managementul 

riscurilor; 
 Modernizarea infrastructurii educaţionale (în special pentru învăţământul 

primar şi secundar); 

 Implementarea unui program extins de revitalizarea localităților din Centrul 
Deltei prin realizarea de proiecte de reabilitare arhitecturală şi creştere a 
calităţii spaţiilor publice. 

Pilonul III – Îmbunătăţirea conectivităţii 

Transportul 

 Modernizarea drumului naţional DN 22 Constanţa - Tulcea - Măcin - Brăila  
inclusiv realizare pod peste Dunăre în zona Brăila-Măcin; 

 Sistem de transport public durabil, adaptat specificităților centrului Deltei; 
 Modernizarea drumului judeţean DJ229, sectorul I şi II, Niculiţel - Zebil - 

Sarichioi; 
 Modernizarea drumului judeţean DJ222N, Tulcea - Pardina - Chilia Veche; 
 Modernizarea drumului judeţean DJ226 Tronson DN22B - Corbu - Săcele - 

Istria - Mihai Viteazu;  

 Modernizarea si creșterea capacității operaționale a porturilor Tulcea, Sulina, 
Măcin, Isaccea, Mahmudia şi Chilia; 

 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii aeroportuare; 
 Modernizarea drumurilor judeţene (infrastructura de transport regional): 

DJ222B Tronson Baia- Ceamurlia de Sus 
DJ222 Tronson Visina- Ceamurlia de Sus 
DJ 223A Tronson Enisala – Babadag – Slava Rusă 
traseul Cetatea Histria - DN22/ Tariverde; 

 spaţii de servicii (inclusiv benzinării); 

 intensificarea activităţilor de transport rutier de pasageri şi marfă; 

 intensificarea activităţilor de transport naval de pasageri şi marfă; 

 intensificarea activităţilor de transport aerian de pasageri şi marfă; 

 intensificarea activităţilor comerciale; 

 intensificarea activităţilor conexe; 

 intensificarea modalităţilor de transport între mai multe moduri de transport (rutier, 
feroviar, aerian); 

 intensificarea activităţilor turistice. 
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Tipuri de intervenţii/ proiecte 
Posibile activităţi rezultate ca urmare a implementării tipurilor de intervenţii/ 

proiectelor propuse 

 Reabilitarea şi modernizarea Canalului Sulina. 

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 Internet/ internet ultrarapid pentru un turism ecologic; 
 Îmbunătăţirea serviciilor guvernamentale electronice şi a sistemelor locale de 

monitorizare publică; 
 Susţinerea TIC pentru afaceri prin intermediul e-portal şi acordarea de facilităţi; 
 Formularea şi implementarea politicilor de date deschise; 
 Creşterea integrării verticale a soluţiilor de inovare din domeniul TIC în 

economia locală; 

 Creșterea investițiilor private în CDI și încurajarea cererii pentru CDI; 
 Creşterea transferului de cunoştinţe, tehnologie şi personal cu competenţe CDI 

prin parteneriate între mediul privat şi cel de cercetare; 
 Creşterea excelenţei bazei ştiinţifice ca promotor al inovării prin dezvoltarea 

infrastructurii CD; 

 Creșterea implicării în cercetarea la nivel UE prin deblocarea potențialului de 

excelență în CDI, cum ar fi prin programul cadru Orizont 2020, și prin atragerea 

talentelor și a competențelor avansate în sistemul național CDI; 

 Dezvoltarea infrastructurii și sistemelor TIC și a competențelor digitale pentru 

susținerea educației, sănătății, a culturii online și a incluziunii digitale. 

 intensificarea activităţilor turistice; 

 intensificarea activităţilor comerciale; 

 intensificarea activităţilor conexe. 

Pilonul IV - Asigurarea serviciilor publice 

Alimentarea cu apă şi sistemele de canalizare şi managementul integrat al apei 

 Tipuri de intervenţii/ proiecte ce vizează alimentarea cu apă şi sistemele de 
canalizare şi managementul integrat al apei în zone cu populaţie echivalentã 
mai mare de 2000 l.e.; 

 Tipuri de intervenţii/ proiecte ce vizează alimentarea cu apă şi sistemele de 
canalizare şi managementul integrat al apei în zone cu populaţie echivalentã 
mai micã de 2000 l.e. 

 colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate; 

 managementul nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate; 

 tratarea apei potabile şi monitorizarea substanţelor deversate în ape; 

 reabilitarea şi extinderea sistemelor de transport şi distribuţie a apei potabile; 

 întreţinerea şi repararea echipamentelor utilizate în activităţi specifice. 

Managementul deşeurilor 

 Colectarea deşeurilor care plutesc din canalele fluviului; 

 Investiţii în sisteme de management al deșeurilor pentru manevrarea deşeurilor 
separate (infrastructură pentru separare deşeurilor la sursă, colectare, sortare şi 
transport); 

 Program de educaţie publică şi conştientizare cu privire la gestionarea 

 activităţi de colectare a deşeurilor care plutesc de pe canalele râurilor; 

 activităţi de colectare selectivă şi transport al deşeurilor la nivelul localităţilor din 
DD; 

 activităţi de tratare mecano-biologică a deşeurilor; 

 activităţi de informare şi promovare, la nivel educaţional sau non-formal, a unei 
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Tipuri de intervenţii/ proiecte 
Posibile activităţi rezultate ca urmare a implementării tipurilor de intervenţii/ 

proiectelor propuse 

deşeurilor; 
 Containere de compost pentru gospodăriile rurale în vederea procesării 

deşeurilor biodegradabile; 
 Investiţii în unităţi pentru tratarea şi eliminarea deşeurilor rezultate din 

construcţii şi demolări; 
 Valorificarea deşeurilor colectate de la populaţie şi agenţi economici. 

gestionări adecvate a deşeurilor, atât în rândul localnicilor cât şi a turiştilor; 

 activităţi de compostare a deşeurilor biodegradabile din mediul rural; 

 activităţi de tratare şi eliminare a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări, cu 
accent pe reciclarea şi refolosirea acestora; 

 acitivităţi de valorificare a deşeurilor. 

Sănătatea 

 Consolidarea capacităţii de răspuns a Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) prin 
elaborarea şi implementarea unui sistem de supraveghere a sănătăţii mediului; 

 Reabilitarea/modernizarea facilităţilor şi a echipamentelor IT; 
 Modernizarea, dotarea şi organizarea unui circuit funcţional în cadrul Spitalului 

de Urgenţă Tulcea (inclusiv pentru ambulatoriul integrat) şi pentru Spitalul 
Măcin; 

 Reabilitarea/transformarea pavilionului TBC din cadrul Spitalului de Urgenţă 
Tulcea într-un centru social (adăpost de îngrijire rezidenţială); 

 Crearea ambulatoriilor publice prin reabilitarea corpurilor de spital închise din 
Babadag şi Sulina; 

 Asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice medicale la nivel de 
asistenţă medicală (telemedicină şi e-sănătate); 

 Reforme pentru creşterea rentabilităţii guvernanţei/managementului sectorului 
(mecanism de finantare în spital pentru stimularea sistemelor de ambulatoriu 
public, medicină de familie şi telemedicină); 

 Campanii de informare, educare şi comunicare privind mediul sănătos şi 
igienic; 

 Ambulanţe pentru îngrijiri medicale de urgenţă şi lucrări civile de reabilitare; 
 Acordarea de instruire specifică zonei pentru personalul medical; 
 Creşterea prevalenţei programelor de sănătate axate pe prevenţie şi depistare 

(screening). 

 activităţi de mentenanţă corespunzătoare a unor echipamente IT şi de laborator, 
precum şi a vehiculelor auto; 

 activităţi de instruire a personalului medical în vederea întăririi capacităţii de 
supraveghere a sănătăţii publice, precum şi de alertare precoce şi răspuns coordonat 
la situaţii de urgenţă de sănătate publică, dezastre naturale şi umane; 

 activităţi de monitorizare în vederea asigurării succesului măsurilor implementate; 

 activităţi de informare, educare şi comunicare cu privire la un mediu de viaţă 
sănătos şi igienic; 

 intensificarea activităţilor comerciale; 

 intensificarea activităţilor conexe. 

Educaţia 

 Asigurarea de programe de învăţare continuă relevante, accesibile şi stimulative 
în turismul, agricultura şi pescuitul sustenabile, în Centrele Comunitare de 
Învăţare Permanentă; 

 Crearea unei reţele de educaţie şi formare pentru elevii care trăiesc în zone 
îndepărtate sau în zone cu mai puţin de 2000 locuitori, în vederea oferirii 

 activităţi care vor include servicii de consiliere, sprijin pentru parteneriatele cu 
companii prin stagiaturi şi ucenicie, mecanisme de formare şi stimulente, punerea la 
dispoziţie de spaţii pentru ateliere in şcolile ÎPT; 

 intensificarea activităţilor comerciale; 

 intensificarea activităţilor conexe. 
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Tipuri de intervenţii/ proiecte 
Posibile activităţi rezultate ca urmare a implementării tipurilor de intervenţii/ 

proiectelor propuse 

accesului tuturor la învăţământ primar şi gimnazial de calitate; 
 Acordarea de sprijin pentru înfiinţarea şcolilor profesionale (prin 

construirea/modernizarea/extindereainfrastructurii) care sunt relevante, 
atractive şi cuprinzătoare şi care produc forţă de muncă cu cunoştinţe şi 
competenţe la standarde internaţionale şi cu relevanţă pentru cerinţele globale 
ale turismului bazat pe natură şi ale pieţei pescuitului recreativ; 

 Consolidarea serviciilor prestate de grădiniţe şi creşe prin dezvoltarea, 
susţinerea, reabilitarea şi acordarea de echipamente pentru creşterea accesului 
la educaţie şi îngrijire pentru copiii preşcolari; 

 Aducerea înapoi la şcoală a elevilor care abandonează şcoala de timpuriu prin 
programe de tip şcoală după şcoală şi a doua şansă; 

 Crearea de parteneriate între angajatori, furnizorii de educaţie şi formare 
profesională şi organismele de cercetare pentru a avea performanţe mai bune 
ale sistemului de învăţământ în abordarea nevoilor pieţei muncii. 

Incluziunea şi protecţia socială 

 Dezvoltarea infrastructurii instituţionale pentru copiii preşcolari (0-6 ani) în 
comunităţile cu o pondere mare de minoritati etnice si alte grupuri vulnerabile; 

 Extinderea programului de mediatori şcolari în şcolile cu un procent ridicat de 
minoritati etnice si alte grupuri vulnerabile; 

 Implementarea subvenţiilor pentru comunitate pentru intervenţia în educaţie; 
 Facilitarea regularizării dreptului la proprietate; 
 Subvenţii acordate IMM-urilor pentru plasarea forţei de muncă pentru NEET 

în domeniile relevante; 
 Îmbunătăţirea competenţelor digitale în rândul minoritatilor etnice si a altor 

grupuri vulnerabile; 
 Creşterea accesului şi eficienţei furnizării de servicii sociale inclusiv 

infrastructura aferenta. 

 crearea de noi locuri de muncă pentru mediatorii şcolari; 

 activităţi de consiliere. 

Pilonul V - Promovarea eficienţei, accesibilităţii şi sustenabilităţii 

Capacitatea Administrativă şi Managementul de Program 

 Consolidarea capacităţii administrative locale pentru planificarea strategică şi 
bugetară, luarea deciziilor, managementul resurselor umane, monitorizare şi 
evaluare; 

 Identificarea, dezvoltarea şi implementarea măsurilor pentru a creşte 
transparenţa, incluziunea, etica şi integritatea şi pentru a reduce corupţia din 

 activităţi de consolidare a capacităţilor şi a suportului oferit prin asistenţă tehnică 
pentru dezvoltarea entităţilor guvernamentale din Regiunea DD; 

 crearea de noi spaţii administrative. 
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Tipuri de intervenţii/ proiecte 
Posibile activităţi rezultate ca urmare a implementării tipurilor de intervenţii/ 

proiectelor propuse 

cadrul autorităţilor publice şi al instituţiilor; 
 Asistenţă tehnică (AT) pentru managementul programelor ITI; 
 Revizuirea reglementărilor pentru a îmbunătăţi proiectarea subvenţiilor 

gospodăreşti, în vederea ameliorării accesibilităţii serviciilor şi o mai bună 
direcţionare şi utilizare a resurselor financiare şi naturale; 

 Îmbunătăţirea accesului şi calităţii serviciilor furnizate de sistemul judiciar; 
 Acţiuni menite să asigure coordonarea între instituţiile publice cu atribuţii în 

conservarea biodiversităţii şi reconstrucţia ecologică a Deltei Dunării; 
 Dezvoltarea şi implementarea de servicii online. 
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2.11 CARACTERISTICILE PP EXISTENTE, PROPUSE SAU 
APROBATE, CARE POT GENERA IMPACT CUMULATIV CU 
SIDDDD ŞI CARE POT AFECTA ARIILE NATURALE 
PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR 

SIDDDD (2030) asigură cadrul de dezvoltare pentru o serie de tipuri de intervenţii/ proiecte ce vor 

fi implementate în Regiunea Delta Dunării. Tipurile de intervenţii/ proiecte acoperă mai multe 

sectoare de activitate (a se vedea secţiunea 2.1.2), însă cele care pot genera potenţial impact 

cumulativ cu alte PP existente, propuse sau aprobate, şi care pot afecta ariile naturale protejate de 

interes comunitar din Regiunea Delta Dunării, sunt cele care implică lucrări de construcţii. 

La acest moment este imposibil de realizat o analiză detaliată pentru a cuantifica potenţialul impact 

cumulativ al SIDDDD cu alte planuri sau proiecte propuse/ existente, ca urmare a detalierii spaţiale 

actuale, atât a tipurilor de intervenţii/ proiecte propuse de SIDDDD, cât şi a informaţiilor spaţiale 

destul de vagi cu privire la locaţia altor PP propuse în Regiunea Delta Dunării. 

Conform versiunii actuale a SIDDDD, proiectele care pot genera potenţial impact cumulativ cu alte 

planuri şi proiecte existente sau propuse, sunt reprezentate de: 

 Toate intervenţiile din sectorul Transport; 

 Intervenţiile pentru gestionarea riscului la inundaţii; 

 Modernizarea porturilor Tulcea, Sulina, Măcin, Isaccea, Mahmudia şi Chilia; 

 Reabilitarea şi modernizarea canalului Sulina. 

Fără implementarea măsurilor de evitare şi reducere, aceste tipuri de proiecte pot genera impacturi 

moderate şi chiar semnificative în zone unde există deja alte tipuri de presiuni (a se vedea secţiunea 

4.1). Cele mai semnificative exemple sunt: 

 Impact cumulativ asupra speciilor de peşti, în special asupra speciilor de sturioni, ca urmare a 

intervenţiilor din porturi şi a reabilitării canalului Sulina (de ex. lucrările de dragare pentru 

menținerea adâncimii navigabile prezintă efecte negative asupra zonelor umede, putând 

conduce la dispariţia acestora, prin coborârea nivelul pânzei freatice etc.). Specii precum 

Acipenser gueldenstaedtii, Huso huso şi Acipenser stellatus, care sunt specii ameninţate critic, se 

confruntă în continuare cu un declin, în ciuda prohibiţiei stabilite în anul 2006, în principal 

din cauza pescuitului ilegal; 

 Intervenţiile aferente sectorului Transport, în special extinderea drumului naţional DN 22, 

poate adăuga o contribuţie semnificativă la impactul generat asupra habitatelor de stepă şi 

asupra uneia dintre puţinele păduri din regiunea Dobrogea: pădurea Babadag (lucrările de 

modernizare la nivel de drum expres implică largirea acestuia şi ocolirea localităţilor, 

conducând implicit la pierderea şi alterarea habitatelor adiacente). Un astfel de impact 

suplimentar se va adăuga celui generat de extinderile din ultimul deceniu a parcurilor eoliene 

şi carierelor (împreună cu infrastructura aferentă). 
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Toate tipurile de intervenţii/ proiecte de genul celor menţionate mai sus necesită implementarea 

unor măsuri adecvate la nivel de proiect, bazate pe studii de evaluare adecvată, pentru a evita şi 

reduce potenţialele impacturi negative asupra componentelor Natura 2000. Astfel de măsuri ar trebui 

să evite posibilele efecte cumulative generate de implementarea SIDDDD. 
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3 INFORMAŢII PRIVIND ARIILE NATURALE 
PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR 
AFECTATE DE IMPLEMENTAREA SIDDDD 

3.1 DATE PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES 
COMUNITAR CARE POT FI AFECTATE PRIN 
IMPLEMENTAREA SIDDDD 

3.1.1 Informaţii generale privind reţeaua Natura 2000 în Regiunea 
Delta Dunării 

Prezentare generală a reţelei ecologice Natura 2000 şi a cadrului legislativ al acesteia 

Reţeaua Natura 2000 a fost constituită în anul 1992 şi este cea mai mare reţea ecologică de arii 

naturale protejate din lume, cuprinzând situri de importanţă comunitară (SCI-uri, desemnate pentru 

protecţia habitatelor şi a speciilor din Anexele I şi II a Directivei Habitate) şi situri de protecţie 

specială avifaunistică (SPA-uri, desemnate pentru protecţia speciilor de păsări din Anexa I a 

Directivei Păsări). Prin crearea reţelei Natura 2000 s-a constituit un regim special de protecţie pentru 

habitatele naturale şi speciile sălbatice de floră şi faună, precum şi pentru speciile de păsări sălbatice, 

existente pe teritoriul Uniunii Europene care sunt considerate rare, au un areal restrâns sau puternic 

fragmentat sau sunt ameninţate cu dispariţia, protejând în acelaşi timp şi alte specii şi habitate 

naturale care nu se regăsesc în Anexele I sau II ale Directivei Habitate sau Anexa I a Directivei 

Păsări. Reţeaua ecologică Natura 2000 a fost constituită nu doar pentru protejarea speciilor sălbatice 

de floră şi faună şi a habitatelor naturale, ci şi pentru conservarea acestora, menţinerea diversităţii 

capitalului natural, promovarea activităţilor tradiţionale şi dezvoltarea durabilă pe termen lung. 

Două Directive ale Uniunii Europene au stat la baza instituirii reţelei Natura 2000, care 

reglementează modul de selectare, desemnare şi protecţie a habitatelor, speciilor şi siturilor: 

 Directiva Păsări – Directiva Consiliului 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice, 

abrogată şi înlocuită în 2009 cu Directiva 2009/147/CE, cuprinde 7 Anexe, în Anexa I fiind 

enumerate specii pentru care se impun măsuri speciale de conservare a habitatelor acestora, cu 

scopul de a li se asigura supravieţuirea şi reproducerea în aria de răspândire; 

 Directiva Habitate – Directiva Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale 

şi a speciilor de floră şi faună sălbatice, cuprinde 6 anexe, în Anexa I fiind enumerate tipurile de 

habitate naturale de interes comunitar (inclusiv prioritare) pentru a căror conservare este 

necesară desemnarea unor arii speciale de conservare, în timp ce în Anexa II sunt enumerate 

speciile de faună şi floră sălbatică de interes comunitar (inclusiv prioritare) pentru conservarea 

cărora este necesară desemnarea unor arii speciale de conservare. 

Cele două Directive europene au fost transpuse în legislaţia românească prin OUG nr. 57/ 2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/ 2011, cu modificările şi completările 
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ulterioare prin Legea nr. 73/ 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/ 2014 pentru 

modificarea OUG nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice, ce conţine pe lângă speciile enumerate în directive, care se găsesc 

pe teritoriul ţării noastre, şi acele speciile considerate importante pentru România, care necesită un 

regim special de protecţie. De asemenea, OUG nr. 57/ 2007 conţine o anexă suplimentară (Anexa 

4B) în care sunt prezentate speciile de interes naţional care necesită protecţie strictă. 

Arii naturale protejate si reţeaua Natura 2000 în Regiunea Delta Dunării 

Zona de studiu este reprezentată de RBDD şi zonele limitrofe ale acesteia, care împreună formează 

aşa numita „Regiunea Delta Dunării”: RBDD (Delta Dunării propriu-zisă - zona cuprinsă între 

braţele Sf. Gheorghe şi Chilia ale fluviului Dunărea; complexul lagunar Razim-Sinoe- Babadag cu 

zonele limitrofe; şi zona de-a lungul fluviului Dunărea, la vest de oraşul Tulcea, spre Galaţi) şi zonele 

sale limitrofe.  

Zona studiată cuprinde municipiul Tulcea, patru oraşe (Babadag, Isaccea, Măcin şi Sulina) şi treizeci 

şi trei de comune, respectiv un număr de 38 de unităţi administrativ teritoriale (a se vedea secţiunea 

2.2 - Tabel nr. 2-1). 

Pe teritoriul zonei de studiu, Regiunea Delta Dunării, se regăsesc următoarele tipuri de arii naturale 

protejate, cu regim diferenţiat de protecţie, conservare şi utilizare:  

 De interes internaţional: Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, sit cu valoarea de patrimoniu 

natural universal (inclus în Lista Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural), zonă umedă de 

importanţă internaţională (sit RAMSAR); 

 De interes naţional: Parcul Naţional Delta Dunării (conform taxonomiei internaţionale a 

IUCN, categoria a II- a), Parcul Naţional Munţii Măcinului şi 29 de rezervaţii naturale şi 

ştiinţifice: Arinişul Erenciuc, Capul Doloşman, Cetatea Histria, Complexul Periteasca-

Leahova, Complexul Sacalin Zătoana , Complexul Vătafu Lungule, Corbu-Nuntaşi-Histria, 

Dealul Deniz tepe, Dealurile Beştepe, Grindul Chituc, Grindul Lupilor, Grindul şi Lacul 

Răducu, Insula Ceaplacea, Insula Popina, Insula Prundul cu Păsări, Lacul Belciug, Lacul 

Nebunu, Lacul Potcoava, Lacul Rotundu, Ostrovul Prut, Pădurea Babadag-Codru, Pădurea 

Caraorman, Pădurea Letea, Rezervaţia botanică Korum Tarla, Rezervaţia de liliac Fântâna 

Mare, Rezervaţia Geologică Agighiol, Roşca Buhaiova, Sărăturile Murighiol, Valea Fagilor, 

dintre care 6 situate în afara RBDD (Dealul Deniz tepe, Dealurile Beştepe, Pădurea 

Babadag-Codru, Rezervaţia botanică Korum Tarla, Rezervaţia Geologică Agighiol şi Valea 

Fagilor) (Figura nr. 3-1); 

 De interes comunitar (situri Natura 2000): pe zona de studiu se suprapun parţial sau integral 

opt situri de importanţă comunitară: ROSCI0012 Braţul Măcin, ROSCI0060 Dealurile 

Agighiolului, ROSCI0065 Delta Dunării, ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină, 

ROSCI0067 Deniz Tepe, ROSCI0105 Lunca Joasă a Prutului, ROSCI0123 Munţii Măcinului 

şi ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean (Figura nr. 3-2) şi 12 arii de protecţie specială 

avifaunistică: ROSPA0009 Beştepe – Mahmudia, ROSPA0019 Cheile Dobrogei, 

ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie, ROSPA0032 Deniz Tepe, 

ROSPA0040 Dunărea Veche - Braţul Măcin, ROSPA0052 Lacul Beibugeac, ROSPA0060 

Lacul Taşaul – Corbu, ROSPA0073 Măcin – Niculiţel, ROSPA0076 Marea Neagra, 
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ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea şi ROSPA0121 Lacul Brateş 

(Figura nr. 3-3). 

RBDD este unica deltă din lume care a fost declarată rezervaţie a biosferei (în septembrie 1990), 

fiind una din cele mai mari zone umede (incluzând mlaştină de apă dulce, lacuri şi iazuri, cursuri de 

apă şi canale) din punct de vedere al habitatului pentru păsările de apă, având cea mai întinsă zonă 

compactă de stufărişuri, 30 de tipuri de ecosisteme, cu o suprafaţă de 580.000 ha, ce reprezintă circa 

2 % din suprafaţa României (locul 22 între deltele lumii şi locul 3 în Europa, după Volga şi Kuban)20. 

Doar 9 % din zonă se află permanent deasupra apei21. 

Valoarea universală a RBDD a fost recunoscută prin includerea acesteia în reţeaua internaţională a 

rezervaţiilor biosferei, în anul 1990, în cadrul programului „Omul şi biosfera” (MAB) lansat de 

UNESCO. 

Valoarea de patrimoniu natural universal a RBDD a fost recunoscută prin includerea acesteia în Lista 

Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural, în decembrie 1990. 

RBDD a fost recunoscută în septembrie 1991 ca Zonă umedă de importanţă internaţională, mai ales ca 

habitat al păsărilor de apă – Convenţia RAMSAR. 

În anul 1999 RBDD a fost inclusă împreună cu Rezervaţia Biosferei Dunărea din Ucraina în reţeaua 

internaţională a rezervaţiilor biosferei transfrontieră România – Ucraina. 

Valoarea patrimoniului natural şi eficienţa planului de management ecologic aplicat în teritoriul 

RBDD au fost recunoscute prin acordarea în anul 2000 a Diplomei Europene pentru arii 

protejate, reînnoită în 2005 şi 2010. Diploma Europeană a Ariilor Protejate este acordată de către 

Consiliul Europei acelor regiuni care prezintă o importanţă deosebită pentru conservarea diversităţii biologice, 

geologice şi peisagistice din Europa. 

De asemenea, Delta Dunării are şi statut de parc naţional în taxonomia internaţională a IUCN, şi se 

suprapune siturilor de importanţă comunitară (SCI-uri): ROSCI0065 Delta Dunării şi ROSCI0066 Delta 

Dunării – zona marină, precum şi ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0031 Delta Dunării şi 

Complexul Razim – Sinoie. Pe teritoriul RBDD sunt prezente, de asemenea, 22 de rezervaţii naturale şi 

ştiinţifice. Totalitatea ariilor naturale protejate prezente pe întreg teritoriul zonei de studiu sunt 

prezentate în secţiunea 3.1.1 ale acestui studiu.  

Adminsitraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a fost înfiinţată în 1990 ca fiind 

organizaţia administrativă responsabilă pentru conservarea şi managementul biodiversităţii, 

ecosistemelor şi resurselor naturale din Delta Dunării. Acest rol a fost legalizat prin legislaţia intrată 

în vigoare în anul 1993 (Legea nr. 83/1993)22. 

 

                                                 

20 http://www.ddbra.ro/rezervatia/delta-dunarii/prezentare-generala/valoare-universala-a15 

21 Raport de diagnostic - Strategie Integrată de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării, 3 Martie 2014 

22 http://www.ddbra.ro/administratia/despre-noi 
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Lista siturilor Natura 2000 care se suprapun, parţial sau integral, pe zona de studiu, precum şi 

procentul din fiecare sit situat în Regiunea Delta Dunării sunt prezentate în Tabel nr. 3-1. 

Tabel nr. 3-1 Lista siturilor Natura 2000 prezente în zona de studiu 

Cod sit Denumire sit 
Suprafaţă sit 

(ha) 

Suprafaţă sit în 
zona de studiu 

(ha) 

% din sit 
aflat în 
zona de 
studiu 

ROSCI0012 Braţul Măcin 10235.433 651.557 6.37 

ROSCI0060 Dealurile Agighiolului 1433.287 1433.287 100.00 

ROSCI0065 Delta Dunării 453076.127 451661.178 99.69 

ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină 123320.544 2560.772 2.08 

ROSCI0067 Deniz Tepe 413.701 413.701 100.00 

ROSCI0105 Lunca Joasă a Prutului 5806.456 283.618 4.88 

ROSCI0123 Munţii Măcinului 16893.877 7315.358 43.30 

ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean 84799.223 31445.429 37.08 

ROSPA0009 Beştepe - Mahmudia 3662.603 3662.603 100.00 

ROSPA0019 Cheile Dobrogei 10932.553 168.883 1.54 

ROSPA0031 
Delta Dunării şi Complexul Razim 
- Sinoie 

508688.204 506598.165 99.59 

ROSPA0032 Deniz Tepe 1899.766 1899.766 100.00 

ROSPA0040 Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.248 604.434 3.22 

ROSPA0052 Lacul Beibugeac 470.394 470.394 100.00 

ROSPA0060 Lacul Taşaul 2701.108 524.817 19.43 

ROSPA0073 Măcin - Niculiţel 67361.073 34014.558 50.50 

ROSPA0076 Marea Neagră 148846.695 2569.417 1.73 

ROSPA0091 Pădurea Babadag 58473.223 27225.050 46.56 

ROSPA0100 Stepa Casimcea 22202.407 175.745 0.79 

ROSPA0121 Lacul Brateş 15801.043 296.365 1.88 

Din cele 8 SCI-uri prezente în Regiunea Delta Dunării, 2 sunt situate integral pe suprafaţa zonei de 

studiu: ROSCI0060 Dealurile Agighiolului şi ROSCI0067 Deniz Tepe, iar ROSCI0065 Delta 

Dunării este situat în proporţie de 99,7 %. Din cele 12 SPA-uri, 3 sunt localizate integral pe 

suprafaţa zonei de studiu: ROSPA0009 Beştepe – Mahmudia, ROSPA0032 Deniz Tepe şi 

ROSPA0052 Lacul Beibuceag, iar ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie în 

proporţie de 99,6 %. 

În ceea ce priveşte regiunile biogeografice, în zona de studiu, Regiunea Delta Dunării, se întâlnesc 3 

din cele 6 regiuni biogeografice prezente pe teritoriul naţional (Figura nr. 3-4): 

 Pontică – se întinde pe ţărmurile vestice ale Mării Negre şi în partea estică a Deltei Dunării –94,5 

% din suprafaţa regiunii de la nivelul teritoriului naţional se regăseşte la nivelul zonei de studiu; 

 Stepică – cuprinde relieful de şes din partea sud-estică şi parţial Delta Dunării şi Marea Neagră - 

13,7 % din suprafaţa acestei regiuni stepice de la nivelul teritoriului naţional se regăseşte la 

nivelul zonei de studiu; 

 Marea Neagră - doar 0,1 % din suprafaţa Mării Negre este inclusă în zona de studiu. 
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Figura nr. 3-1 Localizarea ariilor naturale protejate de interes naţional în raport cu zona studiată 
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Figura nr. 3-2 Localizarea siturilor de importanţă comunitară (SCI-uri) în raport cu zona studiată 
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Figura nr. 3-3 Localizarea ariilor de protecţie specială avifaunistică (SPA-uri) în raport cu zona studiată 
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Figura nr. 3-4 Localizarea zonei de studiu în raport cu regiunile biogeografice
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3.1.2 Informaţii privind ariile naturale protejate de interes 
comunitar potenţial afectate de implementarea SIDDDD 

În această secţiune sunt prezentate pe scurt câteva informaţii relevante cu privire la siturile Natura  

2000 care se suprapun pe teritoriul zonei de studiu, Regiunea Delta Dunării, conform Formularelor 

Standard Natura 200023. 

Situri de importanţă comunitară 

1. ROSCI0012 – Braţul Măcin 

Situl este situat pe teritoriul judeţelor Brăila (44 %), Constanţa (14 %) şi Tulcea (44 %), aparţinând în 

totalitate bioregiunii stepice. Suprafaţa sitului este de 10.235 hectare, zona cuprinzând altitudini între 

0 şi 94 metri deasupra nivelului mării, cu o medie de 8 de metri. 

Situl prezintă importanţă în primul rând pentru conservarea habitatului 92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi 

Populus alba, ce ocupă aproximativ 19,41 % din sit, respectiv 4 % din suprafaţa habitatului la nivel 

naţional.  De asemenea, situl reprezintă partea nordică a coridorului de migraţie a speciilor de plante 

din Peninsula Balcanică spre Dobrogea de Nord şi Delta Dunării. În plus acesta constituie şi o 

importantă cale de migraţie pentru păsări (fiind propus şi ca SPA), precum şi pentru anumite specii 

de peşti, inclusiv sturioni.  

Situl a fost desemnat pentru protecţia a 8 tipuri de habitate, o specie de plante, 11 specii de peşti, 4 

specii de amfibieni şi reptile şi 2 specii de mamifere, enumerate în anexa I, respectiv anexa II a 

Directivei Consiliului 92/43/CEE. Pe lângă acestea, situl mai găzduieşte şi alte 3 specii importante 

de plante. 

2. ROSCI0060 - Dealurile Agighiolului 

Situl este situat integral pe teritoriul judeţului Tulcea (100 %), aparţinând în totalitate bioregiunii 

stepice. Suprafaţa sitului este de 1.433 hectare, zona cuprinzând altitudini între 32 şi 218 metri 

deasupra nivelului mării, cu o medie de 124 de metri. 

Situl include habitatul prioritar 62C0* Stepe ponto-sarmatice, care ocupă o suprafaţă de aproximativ 

61 % ce reprezintă circa 0,9 % din suprafaţa naţională a habitatului. În cadrul acestui habitat este 

prezentă asociaţia Agropyro brandzae – Thymetum zygioidi, care are o valoare remarcabilă fiind 

endemică  pentru Dobrogea, şi ocupă aici suprafeţe apreciabile, de ordinul sutelor de hectare. În 

cadrul asociaţiei Agropyro brandzae – Thymetum zygioidi se întâlnesc populaţii importante ale 

speciei Euphorbia myrsinites, inclusă în lista roşie naţională, foarte rară în Dobrogea, fiind singura 

regiune din ţară în care este întâlnit acest taxon. 

Situl a fost desemnat pentru protecţia a 3 tipuri de habitate, o specie de plante, o specie reptile şi 2 

specii de mamifere, enumerate în anexa I, respectiv anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE. Pe 

lângă acestea, situl mai găzduieşte încă o specie importantă de plante. 

 

 

                                                 

23 http://www.mmediu.ro/articol/natura-2000/435 
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3. ROSCI0065 - Delta Dunării 

Situl este situat pe teritoriul judeţelor Tulcea (93 %) şi Constanţa (7 %), aparţinând bioregiunilor 

stepice (51,98 %) şi pontice (48,02 %). Suprafaţa sitului este de 453.076 hectare, zona cuprinzând 

altitudini între 0 şi 229 metri deasupra nivelului mării, cu o medie de 1 metru. 

Acest sit se întinde pe o suprafaţă vastă şi cuprinde o diversitate mare de ecosisteme acvatice, 

palustre, terestre, fluviale, fluvio-marine şi costiere, fapt ce a creat posibilitatea populării regiunii cu o 

diversitate ridicată de ecotipuri ale speciilor migrate din refugiile postglaciare cuaternare, cu 

preponderenţă din cele mediteraneene şi estice. Dintre plante sunt amintite endemitele Centaurea 

pontica şi Centaurea jankae, orhideele (Orchis elegans, Platantera bifolia, Anacamptis pyramidalis), liana 

grecească (Periploca graeca), volbura de nisip (Convolvulus persicus), dintre insecte - fluturii iris (Apatura 

metis, Rhiparioides metelkana, Catocala elocata, Arctia villica, Thersamonia dispar), dintre coleoptere - 

nasicornul (Oryctes nasicornis), mantodeul (Empusa fasciata) şi ortopterul (Saga pedo), iar dintre amfibieni 

- brotăcelul (Hyla arborea) este deosebit de numeros aici. De asemenea, păsările sunt bine 

reprezentate în acest sit, unele protejate (pelicanul comun şi pelicanul creţ, lebăda cucuiată, egreta 

mare şi egreta mică, stârcul galben, stârcul lopătar, avozeta, piciorongul, raţa cu perucă, gâsca cu gât 

roşu şi multe altele), majoritatea fiind cuibăritoare în zonă.  

Situl a fost desemnat pentru protecţia a 29 tipuri de habitate, 5 specii de plante, 11 specii de 

nevertebrate, 15 specii de peşti, 5 specii de amfibieni şi reptile şi 5 specii de mamifere, enumerate în 

anexa I, respectiv anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE. Pe lângă acestea, situl mai găzduieşte 

încă 101 de specii importante de floră şi faună, aparţinând grupurilor taxonomice: plante, 

nevertebrate, amfibieni, reptile, peşti şi mamifere. 

4. ROSCI0066 – Delta Dunării – zona marină 

Situl este localizat în zona marină, aparţinând în totalitate bioregiunii Marea Neagră (100 %). 

Suprafaţa sitului este de 123.321 hectare, zona cuprinzând altitudini între 0 şi 14 metri deasupra 

nivelului mării, cu o medie de 0 metri. 

Situl corespunde cu unitatea geografică cu acelaşi nume, componentă a Rezervaţiei Biosferei Delta 

Dunării (zona costală a Mării Negre de la vărsarea braţului Chilia la Capul Midia, cu extindere în larg 

până la adâncimea de 20 m), principalele clase de habitate fiind reprezentate de: zone marine şi insule 

maritime, estuare şi lagune, plaje de nisip, mlaştini şi turbării. Zona marină a Deltei Dunării prezintă 

anumite particularităţi rezultate ca urmare a influenţei majore a apelor Dunării şi aluviunilor depuse 

de aceasta, existând aici habitate sedimentare unice la nivelul litoralului românesc. 

Situl a fost desemnat pentru protecţia a 4 tipuri de habitate, 2 specii de peşti şi 2 specii de mamifere, 

enumerate în anexa I, respectiv anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE. Pe lângă acestea, situl 

mai găzduieşte alte 34 de specii importante de floră şi faună (plante, nevertebrate, peşti şi mamifere). 

5. ROSCI0067 - Deniz Tepe 

Situl este situat integral pe teritoriul judeţului Tulcea (100 %), aparţinând în totalitate bioregiunii 

stepice. Suprafaţa sitului este de 414 hectare, zona cuprinzând altitudini între 42 şi 258 metri 

deasupra nivelului mării, cu o medie de 118 metri. 

Situl este constituit din stepe în proporţie de 99 % şi tufărişuri în proporţie de 1 %, principalele clase 

de habitate fiind reprezentate de: pajişti naturale, stepe şi culturi (teren arabil). 
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Situl a fost desemnat pentru protecţia a 2 tipuri de habitate, o specie de plante, o specie de reptile şi 

o specie de mamifere, enumerate în anexa I, respectiv anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE. 

Pe lângă acestea, situl mai găzduieşte alte 3 specii importante de plante. 

6. ROSCI0105 - Lunca Joasă a Prutului 

Situl este situat integral pe teritoriul judeţului Galaţi (100 %), aparţinând în totalitate bioregiunii 

stepice. Suprafaţa sitului este de 5.807 hectare, zona cuprinzând altitudini între 0 şi 31 de metri 

deasupra nivelului mării, cu o medie de 7 metri. 

Lunca Prutului Inferior se caracterizează prin altitudini absolute cuprinse între 8 m în partea nordică 

şi 3-4 m în partea sudică, relieful luncii se prezintă în general plan, cu o pantă continuă de la nord 

spre sud, iar transversal terenul este înclinat spre râul Prut (est), aspectul general al luncii fiind acela 

al unei depresiuni largi. Microrelieful este reprezentat de forme de acumulare (grinduri) şi forme 

negative (foste lacuri, gârle, bălţi şi mlaştini). 

Situl a fost desemnat pentru protecţia a 8 tipuri de habitate, o specie de nevertebrate, 9 specii de 

peşti, 3 specii de amfibieni şi o specie de mamifere, enumerate în anexa I, respectiv anexa II a 

Directivei Consiliului 92/43/CEE. Pe lângă acestea, situl mai găzduieşte alte 8 specii importante de 

floră şi faună. 

7. ROSCI0123 - Munţii Măcinului 

Situl este situat integral pe teritoriul judeţului Tulcea (100 %), aparţinând în totalitate bioregiunii 

stepice. Suprafaţa sitului este de 16.894 hectare, zona cuprinzând altitudini între 4 şi 466 metri 

deasupra nivelului mării, cu o medie de 214 metri. 

Munţii Măcin, formaţi în timpul orogenezei hercinice (între erele Paleozoică şi Mezozoică), sunt unii 

dintre cei mai vechi munţi din România, având o suprafaţă de 50.000 ha şi sunt localizaţi în partea de 

sud-est a României. Aceşti munţi prezintă ecosisteme caracteristice de stepă ponto-balcanică, păduri 

sub-mediteraneene şi balcanice, precum şi o mare diversitate de floră şi faună. Numărul plantelor 

superioare ce se regăsesc la nivelul acestei zone reprezintă peste 19 % din flora Europeană, fiind 

comparabilă cu flora bogată a insulelor Creta şi Corsica. Munţii Măcin şi imprejurimile lor sunt 

singurele zone din Romania unde încă mai exista suprafeţe importante de vegetaţie naturală de stepă 

care nu se întâlneşte în alte părţi ale României sau altundeva în Balcani. 

Situl a fost desemnat pentru protecţia a 10 tipuri de habitate, 5 specii de plante, 8 specii de 

nevertebrate 3 specii de amfibieni şi reptile şi 5 specii de mamifere, enumerate în anexa I, respectiv 

anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE. Pe lângă acestea, situl mai găzduieşte alte 86 de specii 

importante de floră şi faună (plante, nevertebrate, amfibieni şi reptile, mamifere). 

8. ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean 

Situl este situat integral pe teritoriul judeţului Tulcea (100 %), aparţinând în totalitate bioregiunii 

stepice. Suprafaţa sitului este de 84.799 hectare, zona cuprinzând altitudini între 0 şi 411 metri 

deasupra nivelului mării, cu o medie de 201 metri. 

Principalele clase de habitate ale sitului sunt reprezentate de: râuri, lacuri, pajişti naturale, stepe, 

culturi (teren arabil), păşuni, alte terenuri arabile, păduri de foioase, păduri de conifere, vii şi livezi, 

alte terenuri artificiale şi habitate de păduri (păduri în tranziţie). La nivel naţional, situl este cel mai 
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întins şi mai reprezentativ pentru bioregiunea stepică, fiind constituit în proporţie de 95,5 % (85.046 

ha) din habitate de interes comunitar, din care habitatele de stepă ocupă o suprafaţă de aprox. 24.807 

ha (27,85 %). 

Situl a fost desemnat pentru protecţia a 10 tipuri de habitate, 7 specii de plante, 5 specii de 

nevertebrate, 3 specii de amfibieni şi reptile şi 6 specii de mamifere, enumerate în anexa I, respectiv 

anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE. Pe lângă acestea, situl mai găzduieşte alte 52 de specii 

importante de floră. 

Arii de protecţie specială avifaunistică 

1. ROSPA0009 Beştepe – Mahmudia 

Situl este situat integral pe teritoriul judeţului Tulcea (100 %), aparţinând în întregime bioregiunii 

stepice. Suprafaţa sitului este de 3.663 hectare, zona cuprinzând altitudini între 4 şi 229 metri 

deasupra nivelului mării, cu o medie de 80 metri. 

Situl este localizat într-o zonă colinară, la limita RBDD, parte componentă a unităţii geografice 

Dealurile Tulcei, Dealurile Beştepe fiind o rezervaţie peisagistică, reprezentativă pentru vegetaţia de 

stepă şi silvostepă. Situl găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate, fiind 

important pentru populaţiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Burhinus oedicnemus, Caprimulgus 

europaeus, Calandrella brachydactyla şi Oenanthe pleschanka. De asemenea, situl este important în perioada 

de migraţie pentru speciile de păsări răpitoare, iar în perioada de iernat în special pentru următoarele 

specii: Branta ruficollis şi Circus cyaneus. 

Situl a fost desemnat pentru protecţia a 30 de specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei 

Consiliului 2009/147/EC. Pe lângă acestea, situl mai găzduieşte alte 32 de specii de păsări cu 

migraţie regulată nemenţionate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC. 

2. ROSPA0019 - Cheile Dobrogei 

Situl este situat integral pe teritoriul judeţului Constanţa (100 %), aparţinând în întregime bioregiunii 

stepice. Suprafaţa sitului este de 10.933 hectare, zona cuprinzând altitudini între 4 şi 200 metri 

deasupra nivelului mării, cu o medie de 86 metri. 

Situl este important nu numai din punct de vedere al caracteristicilor geomorfologice, 

paleontologice, botanice şi peisagistice ci şi prin elementele de faună, fiind foarte bine reprezentate 

speciile de reptile, păsări şi chiroptere, în perimetrul sitului aflându-se două peşteri importante din 

punct de vedere speologic şi paleontologic. Situl găzduieşte efective importante ale unor specii de 

păsări protejate, fiind important pentru populaţiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Burhinus 

oedicnemus, Circaetus gallicus, Circus pygargus, Coracias garullus, Melanocorypha calandra, Calandrella 

brachydactyla şi Anthus campestris. De asemenea, situl este important în perioada de migraţie pentru 

speciile de păsări răpitoare, iar în perioada de iernat în special pentru specia Branta ruficollis. 

Situl a fost desemnat pentru protecţia a 42 de specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei 

Consiliului 2009/147/EC. Pe lângă acestea, situl mai găzduieşte alte 21 de specii de păsări cu 

migraţie regulată nemenţionate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC. 
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3. ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie 

Situl este situat pe teritoriul judeţelor Tulcea (89 %) şi Constanţa (9 %), aparţinând bioregiunilor 

stepice (57,21 %) şi pontice (42,79 %). Suprafaţa sitului este de 508.688 hectare, zona cuprinzând 

altitudini între 0 şi 137 metri deasupra nivelului mării, cu o medie de 3 metri. 

Acest sit este reprezentat de teritoriul cuprins între prima bifurcaţie a Dunării (Ceatalul Chiliei), 

mărginit la est de litoralul Mării Negre, la nord de braţul Chilia şi la sud de complexul lacustru Razim 

Sinoie. Situl găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate, fiind deosebit de 

important pentru populaţiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, 

Aythya nyroca, Falco vespertinus, Phalacrocorax pygmeus, Plegadis falcinellus, Egretta garzetta, Nycticorax 

nycticorax, Egretta alba, Recurvirostra avosetta, Ardeola ralloides, Sterna albifrons, Porzana porzana, Haliaeetus 

albicilla, Sterna hirundo, Larus melanocephalus, Himantopus himantopus, Glareola pratincola, Platalea leucorodia, 

Ixobrychus minutus, Charadrius alexandrinus, Chlidonias hybridus, Circus aeruginosus, Ardea purpurea, Botaurus 

stellaris, Coracias garrulus, Alcedo atthis, Gelochelidon nilotica. De asemenea, situl prezintă importanţă în 

perioada de migraţie pentru o serie de specii de păsări migratoare. 

Situl a fost desemnat pentru protecţia a 89 de specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei 

Consiliului 2009/147/EC. Pe lângă acestea, situl mai găzduieşte alte 134 de specii de păsări cu 

migraţie regulată nemenţionate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC. 

4. ROSPA0032 Deniz Tepe 

Situl este situat integral pe teritoriul judeţului Tulcea (100 %), aparţinând în întregime bioregiunii 

stepice. Suprafaţa sitului este de 1.900 hectare, zona cuprinzând altitudini între 11 şi 258 metri 

deasupra nivelului mării, cu o medie de 56 metri. 

Situl se află localizat în zona colinară din zona silvostepică dobrogeană, fiind important pentru 

populaţiile cuibăritoare ale unor specii caracteristice zonelor de stepă precum: Burhinus oedicnemus, 

Calandrella brachydactyla, Melanocorypha calandra, Anthus campestris şi Buteo rufinus. De asemenea, zona 

reprezintă o importantă zonă de hrănire pentru o parte din perechile cuibăritoare de Circaetus gallicus 

şi Hieraaetus pennatus din situl vecin ROSPA0091 Pădudea Babadag. 

Situl a fost desemnat pentru protecţia a 25 de specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei 

Consiliului 2009/147/EC. Pe lângă acestea, situl mai găzduieşte alte 16 specii de păsări cu migraţie 

regulată nemenţionate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC. 

5. ROSPA0040 - Dunărea Veche - Braţul Măcin 

Situl este situat pe teritoriul judeţelor Brăila (33 %), Constanţa (22 %) şi Tulcea (45 %), aparţinând în 

întregime bioregiunii stepice. Suprafaţa sitului este de 18.759 hectare, zona cuprinzând altitudini între 

0 şi 198 metri deasupra nivelului mării, cu o medie de 17 metri. 

Situl găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate, fiind important pentru 

populaţiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Coracias garrulus, Falco vespertinus, Aythya nyroca, 

Accipiter brevipes, Anthus campestris, Lanius minor, Lanius collurio şi Calandrella brachydactyla. De asemenea, 

situl este important în perioada de migraţie pentru speciile: Pelecanus crispus, Accipiter brevipes, Branta 

ruficollis, Pelecanus onocrotalus şi Phalacrocorax pygmaeus, iar în perioada de iernat pentru speciile 

Phalacrocorax pygmaeus şi Anser albifrons.  
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Situl a fost desemnat pentru protecţia a 58 de specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei 

Consiliului 2009/147/EC. Pe lângă acestea, situl mai găzduieşte alte 3 specii de păsări cu migraţie 

regulată nemenţionate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC. 

6. ROSPA52 - Lacul Beicugeac 

Situl este situat integral pe teritoriul judeţului Tulcea (100 %), aparţinând în întregime bioregiunii 

stepice. Suprafaţa sitului este de 470 hectare, zona cuprinzând altitudini între 0 şi 24 metri deasupra 

nivelului mării, cu o medie de 5 metri. 

Lacul Beibugeac - Plopu reprezintă o zonă umedă ce este situată în apropierea Rezervaţiei Biosferei 

Delta Dunării, cu o suprafaţă a lacului ce variază de la an la an în funcţie de nivelul precipitaţiilor şi al 

temperaturilor ce se înregistrează în timpul verii. De-a lungul timpului, fundul lacului s-a acoperit cu 

un mâl fin, bogat în specii de nevertebrate, fapt ce atrage aici multe specii de păsări limicole, raţe, 

călifari şi lebede. 

Situl găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate, fiind important pentru 

populaţiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Glareola pratincola, Falco vespertinus, Recurvirostra avosetta 

şi Himantopus himantopus. În perioada de migraţie situl găzduieşte mai mult de 20.000 de exemplare de 

păsări acvatice, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR, iar în perioada de iernat este în special 

important pentru speciile: Phalacrocorax pygmaeus, Branta ruficollis, Anser albifrons şi Cygnus cygnus. Acest 

SPA este, de asemenea, desemnat ca IBA, conform SOR,  în baza următoarelor criterii elaborate de 

BirdLife International: C1, C2, C3, C4. 

Situl a fost desemnat pentru protecţia a 36 de specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei 

Consiliului 2009/147/EC. Pe lângă acestea, situl mai găzduieşte alte 49 de specii de păsări cu 

migraţie regulată nemenţionate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC. 

7. ROSPA0060 - Lacurile Taşăul – Corbu 

Situl este situat integral pe teritoriul judeţului Constanţa (100 %), aparţinând în întregime bioregiunii 

pontice. Suprafaţa sitului este de 2.701 hectare, zona cuprinzând altitudini între 0 şi 16 metri 

deasupra nivelului mării, cu o medie de 2 metri. 

Lacul Taşaul formează împreună cu lacul Gargalâc (cunoscut ca lacul Corbu) un complex lacustru. 

Lacul Taşaul reprezintă un liman maritim tipic, neavând legătură directă cu Marea Neagră, malurile 

sale având forma unei faleze, iar bazinul hidrografic fiind format în cea mai mare parte de râul 

Casimcea. Lacul Corbu are malurile constituite în cea mai mare parte din depozite loessoide, sub 

forma unei faleze cu înălţimi mai mici. 

Situl este important în perioada de migraţie pentru o serie de specii de păsări protejate, fiind de 

asemenea posibil canditat ca sit RAMSAR, iar în perioada de iernat este în special important pentru 

speciile: Pelecanus crispus, Aythya ferina, Fulica atra, Larus ridibundus şi Larus cachinnans. Acest SPA este, 

de asemenea, desemnat ca IBA, conform SOR,  în baza următoarelor criterii elaborate de BirdLife 

International: C1, C2, C4, C6. 

Situl a fost desemnat pentru protecţia a 34 de specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei 

Consiliului 2009/147/EC. Pe lângă acestea, situl mai găzduieşte alte 30 de specii de păsări cu 

migraţie regulată nemenţionate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC. 
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8. ROSPA0073 - Măcin – Niculiţel 

Situl este situat integral pe teritoriul judeţului Tulcea (100 %), aparţinând în întregime bioregiunii 

stepice. Suprafaţa sitului este de 67.361 hectare, zona cuprinzând altitudini între 0 şi 466 metri 

deasupra nivelului mării, cu o medie de 154 metri. 

Situl găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate, fiind important pentru 

populaţiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Falco cherrug, Coracias garrulus, Ciconia ciconia, Accipiter 

brevipes, Burhinus oedicnemus, Oenanthe pleschanka, Circaetus gallicus, Buteo rufinus, Emberiza hortulana, 

Caprimulgus europaeus, Hieraaetus pennatus şi Lullula arborea. De asemenea, reprezintă o zonă importantă 

pentru speciile de păsări migratoare, fiind desemnat, conform SOR, ca IBA conform următoarelor 

criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C5, C6. 

Situl a fost desemnat pentru protecţia a 56 de specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei 

Consiliului 2009/147/EC. Pe lângă acestea, situl mai găzduieşte alte 24 de specii de păsări cu 

migraţie regulată nemenţionate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC. 

9. ROSPA0076 - Marea Neagră 

Situl are o suprafaţă de 148.847 ha, zona cuprinzând altitudini între 0 şi 22 metri deasupra nivelului 

mării, încadrându-se în bioregiunea pontică (0,03 %) şi Marea Neagră (99,97 %). Principalele clase de 

habitate sunt reprezentate de zone marine şi insule maritime, estuare, lagune, plaje de nisip, mlaştini, 

turbării şi alte terenuri artificiale, particularităţile fizico-chimice şi biologice ale Mării Negre 

conferind caracterul sitului de unicitate. 

Situl este important în perioada de migraţie şi iernare pentru o serie de specii de păsări protejate la 

nivel naţional şi internaţional, în perioada de migraţie găzduind mai mult de 20.000 de exemplare de 

păsări acvatice, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. Acest SPA este, de asemenea, desemnat ca 

IBA, conform SOR,  în baza următoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, 

C4, C6. 

Situl a fost desemnat pentru protecţia a 18 specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei 

Consiliului 2009/147/EC. Pe lângă acestea, situl mai găzduieşte alte 20 de specii de păsări cu 

migraţie regulată nemenţionate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC. 

10. ROSPA0091 - Pădurea Babadag 

Situl este situat integral pe teritoriul judeţului Tulcea (100 %), aparţinând în întregime bioregiunii 

stepice. Suprafaţa sitului este de 58.473 hectare, zona cuprinzând altitudini între 0 şi 400 metri 

deasupra nivelului mării, cu o medie de 191 metri. 

Situl găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate, fiind important pentru 

populaţiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Falco vespertinus, Falco cherrug, Coracias garrulus, 

Hieraaetus pennatus, Accipiter brevipes, Circaetus gallicus, Circus pygargus, Oenanthe pleschanka, Picus canus, 

Milvus migrans şi Dendrocopos medius. De asemenea, în perioada de migraţie situl reprezintă un habitat 

important pentru speciile: Haliaeetus albicilla, Ficedula parva şi Ciconia ciconia, iar perioada de iernat 

pentru speciile: Circus macrourus şi Circus cyaneus. Acest SPA este, de asemenea, desemnat ca IBA, 

conform SOR,  în baza următoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C6. 
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Situl a fost desemnat pentru protecţia a 36 specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei 

Consiliului 2009/147/EC. Pe lângă acestea, situl mai găzduieşte alte 28 de specii de păsări cu 

migraţie regulată nemenţionate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC. 

11. ROSPA0100 - Stepa Casimcea 

Situl este situat integral pe teritoriul judeţului Tulcea (100 %), aparţinând în întregime bioregiunii 

stepice. Suprafaţa sitului este de 22.202 hectare, zona cuprinzând altitudini între 33 şi 333 metri 

deasupra nivelului mării, cu o medie de 216 metri. 

Situl găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate, fiind important pentru 

populaţiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Coracias garrulus, Falco cherrug, Falco vespertinus, Aquila 

heliaca, Anthus campestris, Accipiter brevipes, Calandrella brachydactyla, Buteo rufinus, Milvus migrans, Pernis 

apivorus, Lanius collurio, Lullula arborea, Oenanthe pleschanka, Lanius minor, Melanocorypha calandra, Burhinus 

oedicnemus, Circaetus gallicus, Galerida cristata, Aquila pomarina, Dendrocopos syriacus şi Emberiza hortulana. 

De asemenea, în perioada de migraţie situl reprezintă un habitat important pentru speciile: Falco 

vespertinus, Accipiter brevipes, Hieraaetus pennatus, Falco peregrinus, Circus cyaneus, Aquila pomarina, Ficedula 

albicollis, Circus macrourus şi Circus pygargus. Acest SPA este, de asemenea, desemnat ca IBA, conform 

SOR,  în baza următoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1 şi C6. 

Situl a fost desemnat pentru protecţia a 30 specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei 

Consiliului 2009/147/EC. Pe lângă acestea, situl mai găzduieşte alte 25 de specii de păsări cu 

migraţie regulată nemenţionate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC. 

12. ROSPA0121 - Lacul Brateş 

Situl este situat integral pe teritoriul judeţului Galaţi (100 %), aparţinând în întregime bioregiunii 

stepice. Suprafaţa sitului este de 15.801 hectare, zona cuprinzând altitudini între 0 şi 54 de metri 

deasupra nivelului mării, cu o medie de 1 metru. 

Situl cuprinde terenuri agricole, ape stătătoare, mlaştini şi păduri de luncă, actualul lac fiind doar o 

mică parte din vechiul lac Brateş, care a fost în cea mai mare parte desecat. Situl se califică pentru 

zona IBA datorită populaţiile speciilor: Anser albifrons – C3, Branta ruficollis – C1, Chlidonias hybridus – 

C2, C6, Chlidonias niger – C6, Falco vespertinus – C1, C6, Pelecanus onocrotalus – C2, C6. De asemenea, 

situl se califică în conformitate cu criteriul C4 pentru aglomerările de păsări acvatice din timpul 

migraţiei. 

Situl a fost desemnat pentru protecţia a 5 specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei 

Consiliului 2009/147/EC. Pe lângă acestea, situl mai găzduieşte alte 7 specii de păsări cu migraţie 

regulată nemenţionate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC. 
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În figurile următoare sunt prezentate localizările în raport cu reţeaua Natura 2000 din Regiunea 

Delta Dunării, a acelor proiecte/ tipuri de intervenţii pentru care au fost puse la dispoziţie date 

vectoriale (format shp) primite de la beneficiar sau alte părţi direct interesate (localizări concrete), 

precum şi a acelor proiecte/ tipuri de intervenţii pentru care localizarea spaţială a fost realizată cu 

ajutorul digitizărilor pe baza imaginilor satelitare Google Earth Pro, conform informaţiilor 

disponibile în titlul proiectelor (localizări aproximative sau incomplete; de exemplu „aproximative” 

în cazul proiectelor AAC şi MIA unde au fost considerate limitele intravilanele localităţilor 

menţionate în titlurile proiectelor, respectiv „incomplete” în cazul unor proiecte de tipul „Reducerea 

sedimentării în lacurile mari” şi „Dragarea lacurilor mari pentru a reface adâncimea apei”, din cadrul 

sectorului „Pescuit şi Acvacultură”, unde sunt menţionate într-o primă fază doar 2 lacuri, urmând ca 

ulterior să mai fie identificate o serie de intervenţii asupra altor lacuri a căror localizare nu se 

menţionează în această fază).  

19 tipuri de intervenţii/ proiecte, ce aparţin la 8 sectoare, intersectează siturile de importanţă 

comunitară, în timp ce 20 tipuri de intervenţii/ proiecte, ce aparţin de asemenea la 8 sectoare, 

intersectează ariile de protecţie specială avifaunistică (Tabel nr. 3-2 şi Tabel nr. 3-3). Lista completă a 

tipurilor de intervenţii/ proiecte care intersectează siturile Natura 2000 poate fi consultată la Anexa 

nr. V. 

Tabel nr. 3-2 Număr tipuri de intervenţii/ proiecte care intersectează SCI-urile pentru fiecare sector 

Nr. de tipuri de intervenţii / proiecte care intersectează SCI-urile 

Biodiversitate şi 
Managementul Ecosistemului 

MRD Turism 
Pescuit și 

acvacultură 
Transport 

AAC şi 
MIA  

MD Sănătate 

3 2 1 3 6 2 1 1 

 

Tabel nr. 3-3 Număr tipuri de intervenţii/ proiecte care intersectează SPA-urile pentru fiecare sector 

Nr. de tipuri de intervenţii / proiecte care intersectează SPA-urile 

Biodiversitate şi 
Managementul Ecosistemului 

MRD Turism 
Pescuit și 

acvacultură 
Transport 

AAC şi 
MIA 

MD Sănătate 

3 2 1 3 7 2 1 1 

Per total, 2 situri de importanţă comunitară şi 5 arii de protecţie specială se suprapun cu 

componentele tipurilor de intervenţii/ proiecte ale SIDDDD. Lista completă a siturilor Natura 2000 

intersectate de tipurile de intervenţii/ proiecte ale SIDDDD poate fi consultată la Anexa nr. VI. 
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Figura nr. 3-5 Localizarea (aproximativă/ incompletă) tipului de intervenţie/ proiectului I.6 “Refacerea sistemelor ecologice şi a habitatului natural în 

cadrul reţelei Natura 2000, inclusiv în lacurile din complexele lacustre naturale, afectate de procese de aluvionare cauzată de intervenţii antropice, prin 

lucrări de decolmatare şi reconstrucţie ecologică, pentru speciile care fac obiectul preocupărilor legate de conservare, împreună cu dezvoltarea unui sistem 

de monitorizare integrat care să acopere întreaga zonă DD (inclusiv zonele transfrontaliere), susţinerea luării deciziilor pe bază de dovezi şi participarea 

comunităţii” (sectorul Biodiversitate şi Managementul Ecosistemelor), în raport cu reţeaua Natura 2000 din Regiunea Delta Dunării 
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Figura nr. 3-6 Localizarea (aproximativă/ incompletă) tipului de intervenţie/ proiectului I.10 “ Reîmpădurirea suprafeţelor în care vegetaţia forestieră 

naturală a dispărut sau s-a degradat” (sectorul Biodiversitate şi Managementul Ecosistemelor), în raport cu reţeaua Natura 2000 din Regiunea Delta Dunării  
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Figura nr. 3-7 Localizarea tipului de intervenţie/ proiectului I.12 “ Înfiinţarea Centrului Internaţional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluviu-Mare 

DANUBIUS-RI” (sectorul Biodiversitate şi Managementul Ecosistemelor), în raport cu reţeaua Natura 2000 din Regiunea Delta Dunării 
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Figura nr. 3-8 Localizarea tipurilor de intervenţie/ proiectelor din sectorul MRD în raport cu reţeaua Natura 2000 din Regiunea Delta Dunării. A - detaliu 

proiect/ tip de intervenţie I.23 “Lucrări pentru protecţia împotriva inundaţiilor în paisprezece oraşe/ commune”, B - detaliu proiect/ tip de intervenţie I.24 

“Modernizarea, reabilitarea şi construirea elementelor de infrastructură ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Delta" al județului Tulcea în Tulcea 

+ Măcin + Crişan + Babadag + Topolog” 
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Figura nr. 3-9 Localizarea (aproximativă/ incompletă) tipului de intervenţie/ proiectului I. 34 „Implementarea unui program extins pentru înfrumusețarea 

așezărilor şi revitalizarea centrelor urbane” (sectorul Turism), în raport cu reţeaua Natura 2000 din Regiunea Delta Dunării 
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Figura nr. 3-10 Localizarea (aproximativă/ incompletă) tipurilor de intervenţii/proiectelor I.40 “Reducerea sedimentării în lacurile mari” şi I.41 „Dragarea 

lacurilor mari pentru a reface adâncimea apei” (sectorul Pescuit şi Acvacultură), în raport cu reţeaua Natura 2000 din Regiunea Delta Dunării 
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Figura nr. 3-11 Localizarea (aproximativă/ incompletă) tipului de intervenţie/ proiectului I.53 “ Modernizarea infrastructurii rurale  (apă, salubritate, şosele, 

şcoli etc.)” (sectorul ADR), în raport cu reţeaua Natura 2000 din Regiunea Delta Dunării 
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Figura nr. 3-12 Localizarea tipurilor de intervenţii/ proiectelor din sectorul Transport, în raport cu reţeaua Natura 2000 din Regiunea Delta Dunării 



MDRAP Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030)  

 Studiu EA_SIDDDD_Rev06  

 

88 
  

 

 

 

 

Figura nr. 3-13 Localizarea (aproximativă/ incompletă) tipurilor de intervenţii/ proiectelor din sectorul AAC şi MIA în raport cu reţeaua Natura 2000 din 

Regiunea Delta Dunării 
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Figura nr. 3-14 Localizarea tipurilor de intervenţii/ proiectelor din sectorul MD, în raport cu reţeaua Natura 2000 din Regiunea Delta Dunării 
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Figura nr. 3-15 Localizarea tipurilor de intervenţii/proiectelor din sectorul Sănătate, în raport cu reţeaua Natura 2000 din Regiunea Delta Dunării 
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3.2 DATE DESPRE PREZENŢA, LOCALIZAREA, POPULAŢIA ŞI 
ECOLOGIA SPECIILOR ŞI/ SAU HABITATELOR DE INTERES 
COMUNITAR PREZENTE PE SUPRAFAŢA ŞI ÎN IMEDIATA 
VECINĂTATE A SIDDDD, MENŢIONATE ÎN FORMULARUL 
STANDARD AL ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE 
INTERES COMUNITAR 

Date relevante privind prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi habitatelor de 

importanţă comunitară, au fost culese din literatura de specialitate, fiind realizate cercetări cu privire 

la istoricul studiilor realizate de-a lungul timpului, pentru fiecare grup taxonomic în parte, din 

regiunea vizată. Acestea sunt prezentate în continuare, în cadrul secţiunilor următoare, pentru fiecare 

grup taxonomic analizat fiind realizate şi hărţi (Figura nr. 3-16 - Figura nr. 3-22) privind distribuţia 

numerică a habitatelor şi speciilor de interes comunitar protejate în SCI/SPA-urile de pe suprafaţa 

regiunii Delta Dunării, extrase conform raportărilor României către Uniunea Europeană, în baza 

Articolului 12 din Directiva Păsări şi Articolului 17 din Directiva Habitate, ce vizează cartarea 

habitatelor şi inventarierea speciilor de interes comunitar24.  

Descrierile pe scurt a speciilor de interes comunitar prezente în zona de studiu, menţionate în 

Formularele Standard Natura 2000 (actualizate conform Deciziei 2011/484/UE privind formularul-

tip pentru siturile NATURA 2000 şi publicate pe site-ul MMAP în data de 17 februarie 201525), şi 

anume informaţii relevante cu privire la distribuţia, habitatul, ecologia, biologia şi principalele 

ameninţări prezente la adresa acestora sunt prezentate în Anexa nr. III. 

3.2.1 Habitate şi vegetaţie  

Cercetările privind spaţiul geografic al Deltei Dunării (inclusiv zona de vărsare a fluviului Dunărea în 

Marea Neagră şi litoralul marin aferent) au debutat încă din Antichitate de către Herodot, 

Eratostene, Strabon şi Ptolemeu, care au descris gurile Dunării şi ţărmul de nord-vest al Mării Negre. 

A urmat apoi o perioadă lungă, până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (când s-a pus 

problema realizării unei căi navigabile pe Dunăre, cu extinderi de la Marea Neagră până în centrul 

Europei), în care au apărut informaţii sporadice şi mai puţin consistente (Gâştescu şi Ştiucă, 2008). 

Dobrogea a reprezentat totdeauna un punct de atracţie deosebit pentru botanişti, iar mai târziu 

pentru fitocenologici, având o floră bogată şi foarte variată sub raportul geoelementelor componente 

dar şi o diversificată vegetaţie de păduri, de pajişti xerofile, de comunităţi halofile, psamofile, helofile 

şi acvatice. 

Deşi există o bogată literatură privind speciile de floră şi tipurile de vegetaţie prezente în Delta 

Dunării, unele regiuni ale Dobrogei au fost cercetate mai puţin, existând încă lacune în ceea ce 

priveşte vegetaţia lor caracteristică. 

                                                 

24 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_12/reference_portal 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal 
 
25 http://www.mmediu.ro/articol/natura-2000/435 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_12/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal
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Primele consemnări floristice din Delta Dunării au apărut în ”Prodromul florei Române” de către 

Brândză (1883), care cuprinde numeroase specii de plante vasculare, precum şi în primul 

determinator publicat în limba română, ”Flora descriptivă a Dobrogei” (1891) şi apoi în monografia lui 

Grecescu (1898), ”Conspectul florei României”. În decursul a aproximativ 50-60 de ani de la apariţia 

acestor studii botanice, pentru această zonă au fost publicat date sporadice, dar importante în diferite 

lucrări ale lui Grinţescu G. (1927), Georgescu C.C. (1928, 1940), Pop Em., (1878-1928), Panţu Z. 

(1902-1935), Popovici I. (1913), Prodan I. (1914-1939), Petrescu C. (1916), Borza Al. (1931-1963) şi 

Zahariadi C. (1940, 1963). 

De asemenea, se precizează faptul că, în prima jumătate a secolului al XX-lea, o contribuţie 

importantă asupra cunoaşterii Deltei Dunării a fost adusă şi de către Antipa Gr. prin lucrările 

Regiunea inundabilă a Dunării. Starea ei actuală şi mijloace de a o pune în valoare (1910), Delta Dunării (1914) 

şi Valorificarea stufăriilor Deltei Dunării (1942). 

După anii ’50 ai secolului XX-lea, când studiile asupra florei şi vegetaţiei s-au intensificat, mai mulţi 

cercetători şi-au adus contribuţia în completarea inventarului floristic şi în studiile privind vegetaţia 

din Delta Dunării. Printre aceşti cercetători se pot enumera: Săvulescu Tr. (1952-1976), Beldie Al. 

(1959-1979), Burduja C. (1954-1971), Puşcariu V. (1958-1978), Dihoru Gh. (1962-1976), Paşcovschi 

S. (1962-1967), Andrei M. (1963-1967), Doniţă N. (1966-1992), Horeanu Cl. (1970-1976), Ştefureac 

Tr. (1970-1980), Negrean G. (1976-1980), care au completat cu date noi literatura de specialitate, 

aducând un aport considerabil în cunoaşterea florei şi vegetaţiei din Delta Dunării. 

Contribuţii considerabile la studiile privind flora şi vegetaţia Deltei Dunării au fost aduse şi de către: 

Sanda V. (1964-2013), Popescu A. (1976-2013), Ciocârlan V. (1988-2009), Hanganu J. (1992-2002) şi 

Petrescu M. (1994-2007). Precizăm că, studiile realizate de către M. Petrescu s-au desfăşurat în 

Podişul Dobrogean, predominant în judeţul Tulcea şi mai puţin în judeţul Constanţa, în zonele 

limitrofe Dunării, fiind identificate 34 de situri naturale pentru care au fost elaborate proiecte de 

constituire ca arii protejate (cercetări asupra florei şi vegetaţiei). 

De asemenea, contribuţii la caracterizarea Deltei Dunării din punct de vedere floristic şi 

fitocenologic a fost realizată şi de către Lupe (1954), Morariu (1957, 1970), Puşcariu şi colab. (1958, 

1978), Puşcaru-Soroceanu (1959, 1963), Jakucs şi colab. (1959), Ţucra (1960), Şerbănescu (1962, 

1967, 1971), Dămăceanu şi colab. (1964), Mihai şi colab. (1964), Rudescu (1965), Zanoschi (1966), 

Clonaru (1967), Nyárády (1967), Cristurean (1970), Ţopa (1976), Chiriţă (1977), Munteanu (1977), 

Viţalariu (1977), Chihaia (1979), Ivan (1979), Dinu (1987, 1990), Boşcaiu (1989), Roman (1992), 

Mohan şi colab. (1993), Oltean şi colab. (1994, 2002), Ştefan şi colab. (1995), Coldea şi colab. (1997), 

Sârbu I. (1997, 2003), Oprea (1998, 2005), Rákosy şi colab. (2000), Făgăraş şi colab. (2001), Sârbu A. 

(2003, 2006), Greavu (2006 şi 2007), Filat şi colab. (2009) şi Petcu (2011, 2012). 

Pe lângă contribuţiile autorilor mai sus menţionaţi, mai multe instituţii precum Administraţia 

Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării din Tulcea, Institutul Naţional de Cercetare–Dezvoltare ”Delta 

Dunării” din Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea, şi Institutul de 

Biologie – Academia Română, au iniţiat de-a lungul anilor diverse proiecte având ca obiect principal 

de activitate efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul ecologiei şi protecţiei 

mediului, în scopul fundamentării managementului din cadrul Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării 

pentru conservarea biodiversităţii şi dezvoltare durabilă. 



MDRAP Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030)  

 Studiu EA_SIDDDD_Rev06  

 

93 
  

 

 

În Tabel nr. 3-4 sunt prezentate cele 38 de habitate de interes comunitar protejate în cele 8 SCI-uri 

din zona de studiu, conform Formularelor Standard Natura 2000 (actualizate în data de 17 februarie 

2015). 

Tabel nr. 3-4 Habitatele de interes comunitar incluse în Formularele Standard Natura 2000 ale SCI-

urilor din cadrul zonei de studiu 

Nr. Cod şi denumire habitate 

R
O

S
C

I0
0
12

 

R
O

S
C

I0
0
6
0
 

R
O

S
C

I0
0
6
5
 

R
O

S
C

I0
0
6
6
 

R
O

S
C

I0
0
6
7
 

R
O

S
C

I0
10

5
 

R
O

S
C

I0
12

3
 

R
O

S
C

I0
2
0
1 

1 
1110 – Bancuri de nisip acoperite permanent de un strat mic de 
apă de mare   

x x 
    

2 1130 – Estuare 
   

x 
    

3 
1140 – Nisipuri şi zone mlăştinoase neacoperite de apă de mare 
la reflux    

x 
    

4 1150* – Lagune costiere 
  

x 
     

5 1160 – Melele şi golfuri 
   

x 
    

6 1210 – Vegetaţie anuală de-a lungul liniei ţărmului 
  

x 
     

7 
1310 – Comunităţi cu Salicornia şi alte specii anuale care 
colonizează terenurile umede şi nisipoase   

x 
     

8 1410 – Pajişti sărăturate de tip mediteranean (Juncetalia maritimi) 
  

x 
     

9 1530* – Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice 
  

x 
   

x 
 

10 2110 – Dune mobile embrionare (în formare) 
  

x 
     

11 2130* – Dune fixate cu vegetaţie herbacee peren  (dune gri) 
  

x 
     

12 2160 – Dune cu Hippophae rhamnoides 
  

x 
     

13 2190 – Depresiuni umede intradunale 
  

x 
     

14 
3130 – Ape stătătoare oligotrofe până  la mezotrofe cu vegetaţie 
din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoëto-Nanojuncetea 

x 
 

x 
  

x 
  

15 
3140 – Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaţie bentonic  de 
specii de Chara 

x 
 

x 
     

16 
3150 – Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau 
Hydrocharition   

x 
  

x 
  

17 3160 – Lacuri distrofice şi iazuri 
  

x 
  

x 
  

18 
3260 – Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele 
montane, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-
Batrachion   

x 
     

19 
3270 – Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion 
rubri şi Bidention 

x 
 

x 
  

x 
  

20 40C0* – Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice 
 

x x 
 

x 
 

x x 

21 6120* – Pajişti xerice pe substrat calcaros 
  

x 
     

22 62C0* – Stepe ponto-sarmatice x x x 
 

x 
 

x x 

23 6410 – Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau 
  

x 
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Nr. Cod şi denumire habitate 
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0
12

 

R
O

S
C

I0
0
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R
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0
6
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R
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C
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6
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R
O

S
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0
6
7
 

R
O

S
C

I0
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R
O

S
C

I0
12

3
 

R
O

S
C

I0
2
0
1 

argiloase (Molinion caeruleae) 

24 
6420 – Pajişti mediteraneene umede cu ierburi înalte din Molinio-
Holoschoenion   

x 
     

25 
6430 – Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la 
nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin 

x 
 

x 
  

x 
  

26 6440 – Pajişti aluviale din Cnidion dubii x 
 

x 
     

27 
6510 – Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

x 
 

x 
  

x 
  

28 7210* – Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus 
  

x 
     

29 
8230 – Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-
Veronicion dilleni pe stâncării silicioase       

x x 

30 8310 – Peşteri în care accesul publicului este interzis 
      

x x 

31 91M0 – Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 
      

x x 

32 91AA – Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos 
 

x x 
   

x x 

33 
91F0 – Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, 
Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri 
(Ulmenion minoris)   

x 
  

x 
  

34 91I0* – Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. 
      

x x 

35 91X0 – Păduri dobrogene de fag 
      

x x 

36 91Y0 – Păduri dacice de stejar şi carpen 
      

x x 

37 92A0 – Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba x 
 

x 
  

x 
 

x 

38 
92D0 – Galerii ripariene şi tufărişuri (Nerio-Tamaricetea şi 
Securinegion tinctoriae)   

x 
     

x – specie menţionată în Formularul Standard Natura 2000 
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Figura nr. 3-16 Distribuţia numerică a habitatelor de interes comunitar din Regiunea Delta Dunării 

(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal) 
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3.2.2 Plante 

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării – zona marină, ROSCI0065 Delta Dunării, ROSCI0066 Delta Dunării – 

zona marină 

Teritoriul Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării este caracterizat printr-o diversitate deosebit de mare 

în ceea ce priveşte distribuţia geografică a arealelor speciilor vegetale care o populează.  

Din punct de vedere biogeografic, teritoriul rezervaţiei se află situat în regiunea palearctică, 

subregiunea mediteraneană, bioregiunile stepică şi pontică. Sub aspect fitogeografic, zona Deltei 

Dunării se încadrează în provincia danubiano-pontică, districtul Delta Dunării (Ciocârlan 2009). 

Anterior perioadei în care intervenţia umană a jucat un rol major în modificarea aspectului 

geomorfologic şi a caracteristicilor structurale ale teritoriului deltaic, acest spaţiu cuprindea în cea 

mai mare parte lacuri, gârle, japşe, întinderi de stuf, zăvoaie de sălcii, alături de grindurile marine 

Letea, Caraorman, Sărăturile, Câmpia Bugeacului, Chilia şi Stipoc, toate aceste forme de relief 

asigurând un complex de ecosisteme acvatice, palustre, terestre, fluviale, fluvio-marine şi costiere, 

caracterizate de un mozaic de habitate şi un număr impresionant de specii de plante pentru un spaţiu 

redus ca întindere (raportat la întreaga suprafaţă a ţării).  

Începând cu a doua jumătate a secolului trecut, au avut loc ample intervenţii asupra Deltei Dunării, 

care pot fi grupate în câteva perioade temporare foarte distincte din punct de vedere al lucrărilor 

efectuate, în care atât braţele Dunării, cât şi suprafeţele terestre au fost modificate. Vegetaţia şi 

speciile de floră au fost astfel direct influenţate, la începutul anului 1990 se aprecia că aproximativ 30 

% (cca. 1.000 km2) din suprafaţa Deltei Dunării era scoasă de sub regim natural (Gâştescu et Ştiucă 

2008).  

Modificările asupra habitatelor, vegetaţiei şi florei din Delta Dunării au generat în timp efecte 

negative, ceea ce a condus către necesitatea protejării acestora încă de dinainte de prima jumătate a 

secolului trecut, în cadrul unor rezervaţii cu statut special de protecţie pentru elementele de floră, 

vegetaţie şi habitate (în special cele forestiere). Astfel, au fost înfiinţate numeroase rezervaţii naturale 

(primele fiind Pădurea Letea şi zona Roşca-Buhaiova), urmate în anii 1990 de desemnarea statutului 

de Rezervaţie a Biosferei Delta Dunării (1990) şi sit RAMSAR (1991), iar începând cu anul 2007 au 

fost desemnate ariile naturale protejate incluse în reţeaua ecologică Natura 2000.  

Flora cormofitică a Deltei Dunării a preocupat numeroşi cercetători de-a lungul timpului, astfel că în 

în lucrarea sa Flora Deltei Dunării (1994) Ciocârlan menţiona existenţa a peste 300 de lucrări privind 

diferite grupe de plante (specii de apă, de mlaştini, de pajişti, lemnoase, importante pentru 

piscicultură, de nisipuri etc.). Deşi lucrările de specialitate tratau preponderent aspecte de vegetaţie, 

acestea au oferit şi liste de specii, având ca subiecte de interes atât speciile spontane, cât şi cele 

introduse în cultură. Cu ocazia desfăşurării acestor cercetări au fost semnalate şi numeroase specii 

endemice pentru spaţiul danubiano-pontic. Lucrări floristice de sinteză care conţin şi referiri prvind 

flora deltei au fost elaborate încă de acum două secole, începând cu D. Brândză – Flora Dobrogei 

1898, D. Grecescu – Conspectul florei României 1989, Supliment la conspectul florei României 

1909, I. Prodan – Conspectul Florei Dobrogei 1935-1939, Flora pentru determinarea şi descrierea 

plantelor care cresc în România 1939, Flora României – T. Săvulescu (edit.) 1952-1976. Alţi autori 

care au cuprins în lucrările acestora referiri asupa florei deltei sunt Kanitz A. (1879-1881), Pallis M. 

(1916), Panţu Z. şi colab. (1935), Borza Al. (1947, 1949), Beldie Al. (1977, 1979), Ivan D. Et Dihoru 
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G. 1991-1992, Sanda et Popescu 1992, Roman N. 1992, Hanganu et al. 1994 (a descris şi cartat flora 

Deltei Dunării) etc. 

O lucrare aparte aparţine autorilor Gh. Dihoru şi G. Negrean – Flora of the Danube Delta 1976, în 

care se face o enumerare a speciilor vasculare pe baza literaturii existente la acel moment (fiind 

menţionate aproximativ 1.100 de specii de plante, atât native, cât şi cultivate, din Complexul lacustru 

Razim-Sinoe, Lacul Babadag, până la Grindul Chituc, dealurile Tulcei şi localităţi învecinate. În 

lucrarea autorilor Şeliag-Sosonco şi Dubîna, care tratează flora şi vegetaţia din delta secundară a 

Chiliei, sunt menţionate 563 de specii de cormofite.  

În lucrarea sa din 1994, Ciocârlan menţionează 955 de specii de cormofite spontane, număr despre 

care afirma că „poate spori prin introducerea altor speciii de către om, (...), sau poate scădea prin 

modificarea profundă a unor biotopuri”, ceea ce s-a şi întâmplat pe parcursul anilor anteriori sau 

posteriori publicării acestei lucrări. Inclusiv în lucrarea amintită, la închiderea redactării 

manuscrisului, autorul adaugă încă opt taxoni la lista celor 955. În cuprinsul lucrării sunt localizaţi pe 

hartă 10 taxoni noi pentru flora României (implicit flora Deltei) şi şapte taxoni noi pentru flora 

Deltei (multe dintre specii fiind alohtone), iar pentru aproximativ 150 de specii preluate din literatura 

veche şi neregăsite în teren, argumentează lipsa acestora datorită modificărilor biotopurilor în special 

a celor de pajişti umede. 

Datorită evoluţiei naturale sau a evoluţiei determinată antropic, spaţiul deltaic se află într-o continuă 

formare şi modificare, iar interesul pentru flora Deltei Dunării este în continuu progres – studii în 

acest sens au desfăşurat Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării”, rezultatele fiind incluse în 

„Reassessment of current functional zones of Danube Delta Biosphere Reserve and management 

proposals of the core areas in Danube Delta Biosphere Reserve” 2010-2011 – studiul oferă un 

istoric cuprinzător privind cercetările dezvoltate în zona Delta Dunării din perioada 1995-2010 

(precum şi liste privind specii şi habitate protejate în arealul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării). 

Odată cu schimbările naturale ale Deltei, evoluează şi flora acesteia, în ultimii ani continuând 

raportarea a numeroase specii noi pentru acest spaţiu, unele dintre acestea fiind noi chiar pentru 

flora ţării.  

Cercetări recente asupra florei României, în lucrări ample de sinteză, au desfăşurat şi Ciocârlan V. 

2000, 2009 (Flora ilustrată a României), Dihoru et Negrean 2009 (Cartea Roşie a Plantelor Vasculare 

din România), Sârbu et al 2013 (Plante vasculare din România), în a doua lucrare fiind incluse 

plantele rare ale florei naţionale (548 de taxoni), care cuprind şi specii din Delta Dunării şi zona 

nordică a Dobrogei (respectiv şase dintre speciile menţionate în formularele standard ale siturilor de 

interes comunitar vizate de SIDDDD – Aldrovanda veiculosa, Campanula romanica, Centaurea jankae, C. 

pontica, Moehringia jankae, Potentilla emilii-popii), fiind oferite date foarte importante privind distribuţia 

la nivelul ţării a taxonilor prezentaţi. Studii şi cercetări desfăşurate după anii 2000 (articole şi sinteze), 

dedicate florei (spontane, dar şi alohtone) şi vegetaţiei Deltei Dunării în întregime sau parţial, au 

publicat şi Sârbu et al. 2001, Strat 2005, 2012, Covaliov et al. 2010, Oprea et al. 2011, Făgăraş 2013, 

2014, Voichiţa et al. 2014. 

În studiul „Ecological gradients in the Danube Delta Lakes: present state and man-induced changes” 

– Oosterberg W. et al. 2000, autorii menţionează faptul că în urma înregistrărilor de la nivelul Deltei 
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Dunării desfăşurate între anii 1991-1997, flora deltei număra 1.615 specii, respectiv 1/ 3 din numărul 

total de specii cunoscute în România la acea vreme. 

În 2002, au fost publicate rezultatele unei colaborări transfrontaliere dintre trei părţi implicate, 

respectiv România, Ucraina şi Germania, prin care a fost continuată cercetarea asupra ecosistemelor 

terestre şi acvatice ale deltei. Cercetările s-au desfăşurat pe trei planuri – zona fluvială, zona marină şi 

zona de tranziţie dintre cele două, fiind oferite date noi asupra compoziţiei, descrierii şi distribuţiei 

tipurilor de vegetaţie din delta de pe teritoriul românesc şi ucrainean. În urma cerectărilor şi 

analizelor efectuate, autorii clasifică şi cartează tipurile de vegetaţie identificate (vegetaţie costieră, 

vegetaţie halofilă, vegetaţie de stepe nisipoase, vegetaţie de maluri fluviale, vegetaţie mlăştinoasă, 

palustră şi acvatică, vegetaţie de dune forestiere, vegetaţia pădurilor şi tufărişurilor de luncă, vegetaţie 

psamofilă (de dune), vegetaţie acvatică, submersă şi emersă). Numărul speciilor de floră (în cazul de 

faţă reprezentând un cumul între datele părţii române şi ale părţii ucrainiene) este de 1.460 de taxoni 

(plante vasculare), nefiind tratat în mod particular subiectul plantelor rare din Delta Dunării, ci mai 

degrabă grupele plantelor de interes industrial (plante melifere, alimentare, tehnice, furajere) sau 

decorativ (aici sunt amintite şi câteva specii de orhidee, specii considerate rare în flora României), 

precum şi plante toxice sau fitoameliorative. La finalul lucrării sunt prezentate Lista roşie a plantelor 

vasculare din Delta Dunării, lista fiind alcătuită pe baza cercetărilor lui Ciocârlan (1994, 2000), 

pentru zona românească, şi Dubyna (1990, 1999) şi Mosyakin (1999), pentru zona ucraineană, 

rezultând astfel un număr de 518 taxoni reprezentând 35,5 % din totalul florei deltaice (1.460 specii) 

– doar trei dintre taxonii vizaţi în SIDDDD (doar taxonii cuprinşi între limitele RBDD: Aldrovanda 

vesiculosa, Centaurea jankae, Centaurea pontica) sunt listaţi şi apreciaţi din punct de vedere al categoriei 

sozologice. Sunt subliniaţi factorii de ameninţare care au contribuit şi care încă produc efecte la 

nivelul zonelor naturale (habitate naturale) – construcţia barajelor în amonte, amenajarea polderelor 

agricole şi a bazinelor piscicole, creşterea eutrofizării apelor, extinderea şi excavarea canalelor pentru 

navigaţie, reprezintă cauze de declin şi dispariţie a speciilor rare. Centaurea pontica (taxon specific 

florei psamofile, endemic zonei deltaice) şi Aldrovanda vesiculosa (taxon cosmopolit), sunt menţionate 

ca specii rare şi ameninţate.  

În lucrarea „Reasesement of current functional zones of Danube Delta Biosphere Reserve and 

management proposal of the core areas in Danube Biosphere Reserve” (2010), echipa de specialişti 

botanşti a desfăşurat cercetări asupra vegetaţiei şi florei Deltei Dunării, astfel că sunt indicate şapte 

specii de plante de interes conservativ dintre care doar patru sunt vizate de implementarea 

SIDDDD, fiind stabilită o tendinţă evolutivă pentru acestea în perioada 1990-2008, respectiv 

Marsilea quadrifolia se afla în uşoară creştere, Echium russicum, Centaurea jankae, C. pontica, Aldrovanda 

vesiculosa prezintă populaţii stabile. Pentru perioada 2008-2010 M. quadrifolia, C. jankae, C. pontica şi 

Aldrovanda vesiculosa sunt menţionate ca prezente, iar Echium russicum este specie rară. 

Inventarul floristic al spaţiului deltaic se află într-o permanentă actualizare prin desfăşurarea 

cercetărilor ştiinţifice dezvoltate atât de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării, 

în colaborare cu numeroşi cercetători din domeniul botanicii. Remarcăm totuşi diferenţele între 

raportările numărului total de specii din zona Deltei Dunării – în 2008 era indicat un număr de 1.016 

specii floristice (Gâştescu et Ştiucă 2008), în 2011 Doroftei et al. menţionează 1.215 taxoni (nativi şi 

alohtoni), iar în Planul de management al RBDD sunt menţionaţi 1.466 de taxoni (nativi şi alohtoni). 

Astfel, putem concluziona că numărul speciilor de floră din spaţiul deltaic creşte pe perioade nu 
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foarte mari de timp datorită dinamicii extrem de variate şi rapide a ecosistemelor din Delta Dunării, 

precum şi a permanentului impact antropic generat asupra sa. 

Parcul Naţional Munţii Măcinului, ROSCI0123 Munţii Măcinului, ROSCI0012 Braţul Măcin; ROSCI0201 

Podişul Nord Dobrogean, ROSCI0060 Dealurile Agighiolului, ROSCI0067 Deniz Tepe. 

Podişul Dobrogei de Nord cuprinde predominant culmi şi văi, orientate diferit în urma orogenezei, 

în Munţii Măcinului şi Podişul Niculiţel direcţiile fiind NV-SE, în Dealurile Tulcei şi Podişul 

Babadag acestea fiind mai puţin ordonate. De la nord la sud-est (350-400 m în zona de vest) 

altitudinile scad progresiv până spre limita sud-estică (15-20 m spre Lacul Razelm). Astfel, în acest 

spaţiu extrem de variat morfostructural şi climatic, se regăsesc culmi şi platouri cu aspect „alpin”, 

unele dintre acestea afectate de eroziune, alternând cu zone mai joase, care au oferit cadrul propice 

dezvoltării în timp a unui înveliş vegetal foarte divers care cuprinde stepe, silvostepe şi păduri, pe 

alocuri cu vegetaţie extrazonală.  

Inclusă în plină bioregiune stepică, flora acestui spaţiu geografic cuprinde elemente 

submediteraneene, mediteranean-balcanice şi orientale, tauric-caucaziene, mediu-europene (Popovici 

et colab. 1984). În zona de nord sunt caracteristici gorunul, teiul şi carpenul care alcătuiesc un etaj 

mezofil de tip balcanic (Doniţă 1969), în zona centrală (Podişul Casimcea), apar teiul şi stejarul 

brumăriu alături de carpenul şi frasinul, formând păduri dese dispuse într-un al doilea etaj de 

vegetaţie, xerotem cu influenţe mediteraneene. Silvostepa şi stepa cuprind cea mai mare parte din 

Podişul Dobrogei - silvostepa ocupă culmile şi podurile interfluviale mai înalte (100 – 150 m) din 

jumătatea nordică a Dobrogei (Podişul Babadag, Dealurile Tulcei, sudul Podişului Niculiţel şi 

Podişul Casimcei), fiind alcătuită din stejar pufos, stejar brumăriu şi arţar tătărăsc. Vegetaţia de stepă 

este, în prezent, dispusă pe areale mici, caracterizată de asociaţii vegetale cu pir, colilie şi pelin. 

Vegetaţia Dobrogei, în general, este foarte diversă, cuprinzând 252 de cenotaxoni ce reprezintă 36,8 

% din totalul identificat în România (Petrescu 2007), mulţi dintre aceştia regăsindu-se şi în zona de 

interes pentru SIDDDD (Dobrogea de Nord şi Centrală). Trebuie menţionat şi faptul că mulţi 

dintre aceşti cenotaxoni sunt specifici (endemici) Dobrogei. 

Teritoriu deosebit din punct de vedere al mozaicului de tipuri de habitate şi al bogăţiei floristice, 

Dobrogea a suscitat interesul botaniştilor asemenea Deltei Dunării. Cercetările asupra Dobrogei se 

suprapun în mare parte, ca perioade de desfăşurare, cu cele privind flora deltaică. Dintre cercetătorii 

care au acordat atenţie acestui teritoriu extrem de divers şi bogat în specii botanice (multe dintre 

acestea fiind endemite sau aflate la limită de areal), amintim: D. Brândză – Flora Dobrogei 1898, D. 

Grecescu – Conspectul florei României 1989, Supliment la conspectul florei României 1909, I. 

Prodan – Conspectul Florei Dobrogei 1935-1939, Flora pentru determinarea şi descrierea plantelor 

care cresc în România 1939, T. Săvulescu (edit.) 1952-1976 – Flora României, Puşcaru-Soroceanu 

1966, Sârbu et al. 2001, Petrescu 2004, 2007, Petrescu et al. 2011, Oprea et al 2011, Negrean 2011 

etc. 

Cele mai recente informaţii asupra spaţiului dobrogean de nord sunt cuprinse în Planul de 

management al Parcului Naţional Munţii Măcinului, în care se menţionează că în prezent flora 

Munţilor Măcin cuprinde peste 1.700 specii de plante, reprezentând aproximativ 50 % din flora 

României, dintre care 72 de taxoni sunt consideraţi rari pentru flora ţării, iar 27 de specii sunt 

endemice pentru această regiune.  
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În Tabel nr. 3-5 sunt prezentate cele 11 specii de plante de interes comunitar protejate în cele 8 SCI-

uri din zona de studiu, conform Formularelor Standard Natura 2000 (actualizate în data de 17 

februarie 2015). 

Tabel nr. 3-5 Speciile de plante de interes comunitar incluse în Formularele Standard Natura 2000 

ale SCI-urilor din cadrul zonei de studiu 

Nr. Cod si denumire specii plante 

R
O

S
C

I0
0
12

 

R
O

S
C

I0
0
6
0
 

R
O

S
C

I0
0
6
5
 

R
O

S
C

I0
0
6
6
 

R
O

S
C

I0
0
6
7
 

R
O
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C

I0
10
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R
O

S
C

I0
12

3
 

R
O

S
C

I0
2
0
1 

1 1428 – Marsilea quadrifolia x 
 

x 
     

2 1516 – Aldrovanda vesiculosa 
  

x 
     

3 1939 – Agrimonia pilosa 
      

x 
 

4 2079 – Moehringia jankae 
      

x x 

5 2125 – Potentilla emilii-popii 
       

x 

6 2236 – Campanula romanica 
 

x 
  

x 
 

x x 

7 2253 – Centaurea jankae 
  

x 
    

x 

8 2255 – Centaurea pontica 
  

x 
     

9 2327 – Himantoglossum caprinum 
      

x x 

10 4067 – Echium russicum 
  

x 
   

x x 

11 4097 – Iris aphylla ssp. hungarica 
       

x 
x – specie menţionată în Formularul Standard Natura 2000 
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Figura nr. 3-17 Distribuţia numerică a speciilor de plante de interes comunitar din Regiunea Delta Dunării 

(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal) 



MDRAP Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030)  

 Studiu EA_SIDDDD_Rev06  

 

102 
  

 

 

3.2.3 Nevertebrate 

Cele mai vechi date referitoare la entomofauna Deltei Dunării se referă la câteva specii de fluturi 

colectate de A. L. Montandon la Sf. Gheorghe, publicate ulterior de Aristide Caradja în 1902 sau la 

cele colectate de Frantz Salay la Sulina şi publicate tot de Aristide Caradja în 1905. În anii următori 

(1904 şi 1905) Edmund Fleck semnalează câteva coleoptere provenite de la Sulina, după care  A. L. 

Montandon publică în 1905 şase specii de Myrmeleonide, iar în 1906-1908 şi câteva coleoptere 

colectate la Sulina şi Pădurea Letea. În 1912, Ion Borcea publică de asemenea câteva Hymenoptere 

provenite din Delta Dunării (S. Levente, 2006).  

În perioada următoare A. Muller publică câteva date referitoare la Hymenoptere şi Diptere (1929-

1930), urmând ca abia în anul 1952 (după eradicarea malariei) să fie publicate noi lucrări referitoare la 

Coleoptere: S. Panin, M.A. Ieniştea, N. Săvulescu, Odonate: Fr. Por, Himenoptere: V. Iuga, X 

Scolobia-Palade (S. Levente, 2006). 

O contribuţie deosebit de importantă în studiul entomofaunei Deltei Dunării a avut-o colectivul 

secţiei de entomologie a Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa, condusă de A. Popescu-Gorj. 

Aceştia au realizat cercetări temeinice asupra entomofaunei de pe diferite grinduri fluvio-maritime 

ale Deltei Dunării, în perioada 1962-1966, concentrând atenţia asupra unui număr de 13 ordine: 

Odonata, Montodea, Orthoptera, Coleoptera, Raphidioptera, Neuroptera, Plannipennia, 

Heteroptera, Homoptera, Hymenoptera, Trichoptera, Lepidoptera şi Diptera (S. Levente, 2006). 

Alături de colectivul Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa, se remarcă şi Universitatea 

Alexandru Ioan Cuza din Iaşi care a realizat studii în special asupra faunei ichneumonide (1968-

1985). Aceste cercetări au fost realizate de M.I. Constantineanu, R. Constantineanu, D.I. 

Constantineanu şi I. Andriescu (S. Levente, 2006). 

Cunoaşterea entomofaunei Deltei Dunării este posibilă şi prin rezultatele lucrărilor lui C.V. Mândru, 

Gh. Mustaţă, I Andriescu, V. Ciochia, C. Pisică, M. Varvara, I. Moglan, K. Fabritius, J. Papp, I. 

Weiss, E. Schneider, G. Uhl, O. Klaus (S. Levente, 2006). 

După anul 1991, Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Delta Dunării din Tulcea s-a afirmat 

prin contribuţiile lui N. Vasiliu, M. Huţu, O. Ivan, A. Călugăr şi L. Fabian. Astfel, în perioada 1992-

1995 au fost publicate o serie de lucrări privind acarienii edafici din aria Rezervaţiei Biosferei Delta 

Dunării. Prin efortul INCD-Delta Dunării au fost identificate, în anul 2003, 143 de specii de acarieni 

edafici dintre care şapte specii şi o subspecie noi pentru ştiinţă (S. Levente, 2006). 

Studiul asupra insectelor din Delta Dunării a continuat şi în perioada recentă, astfel în anul 2013, 

periodicul Deltaica nr. 2 a fost destinat Orthopterelor, fiind astfel prezentate 79 de specii (Lupu, 

2013). În acelaşi an, G. Lupu publică în Analele Ştiinţifice ale Institutului Delta Dunării, o lucrare ce 

tratează distribuţia şi preferinţele habitatelor speciilor de Orthoptere din Delta Dunării (Lupu, 2013). 

Tot în 2013, E. Bulankova, P. Beracko şi T. Derka au semnalat prezenţa speciilor Gomphus flavipes şi 

Palingenia longicauda. 

În Tabel nr. 3-6 sunt prezentate cele 19 specii de nevertebrate de interes comunitar protejate în cele 

8 SCI-uri din zona de studiu, conform Formularelor Standard Natura 2000 (actualizate în data de 17 

februarie 2015). 
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Tabel nr. 3-6 Speciile de nevertebrate de interes comunitar incluse în Formularele Standard Natura 

2000 ale SCI-urilor din cadrul zonei de studiu 

Nr. Cod şi denumire specii nevertebrate 

R
O
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C

I0
0
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R
O

S
C

I0
0
6
0
 

R
O

S
C

I0
0
6
5
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0
6
6
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7
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I0
10

5
 

R
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12

3
 

R
O

S
C

I0
2
0
1 

1 1037 – Ophiogomphus cecilia 
  

x 
     

2 1052 – Euphydryas maturna 
      

x 
 

3 1060 – Lycaena dispar 
  

x 
   

x x 

4 1078 – Callimorpha quadripunctaria 
     

x x 
 

5 1082 – Graphoderus bilineatus 
  

x 
     

6 1083 – Lucanus cervus 
      

x 
 

7 1084 – Osmoderma eremita 
      

x 
 

8 1088 – Cerambyx cerdo 
      

x x 

9 1089 – Morimus funereus 
  

x 
   

x x 

10 4011 – Bolbelasmus unicornis 
       

x 

11 4027 – Arytrura musculus 
  

x 
     

12 4028 – Catopta thrips 
  

x 
     

13 4030 – Colias myrmidone 
  

x 
     

14 4036 – Leptidea morsei 
  

x 
     

15 4045 – Coenagrion ornatum 
  

x 
     

16 4053 – Paracaloptenus caloptenoides 
       

x 

17 4054 – Pholidoptera transsylvanica 
      

x 
 

18 4056 – Anisus vorticulus 
  

x 
     

19 4064 – Theodoxus transversalis 
  

x 
     x – specie menţionată în Formularul Standard Natura 2000 
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Figura nr. 3-18 Distribuţia numerică a speciilor de nevertebrate de interes comunitar din Regiunea Delta Dunării 

(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal) 
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3.2.4 Peşti 

Peştii reprezintă una dintre cele mai bine reprezentate componente în ceea ce priveşte fauna la 

nivelul teritoriului RBDD. Aici pot fi întâlniţi atât specii de peşti cartilaginoşi-osoşi, reprezentaţi prin 

ordinul Acipenseriformes (sturioni), cât şi specii cu scheletul complet osificat. 

În apele RBDD au fost înregistrate circa 135 specii de peşti dintre cele 300 de specii din Europa, 

respectiv 188 de specii din România, care se împart în principiu în două mari categorii, din punct de 

vedere al salinităţii apei, specii stenohaline (care suportă praguri limiate de salinitate a apei) şi specii 

eurihaline (care suportă variaţii mai ridicate de salinitate a apei): 44 de specii exclusiv dulcicole, 58 de 

specii exclusiv marine şi 31 de specii eurihaline, întâlnite atât în apele dulci cât şi în cele salmastre sau 

chiar în Marea Neagră26. 

Ihtiofauna din complexele lacustre din Delta Dunării a fost studiată de-a lungul timpului, fiind 

publicate atât articole ce vizează descrierea stării actuale a ihtiofaunei lacurilor din întrega Delta 

Dunării, cât şi articole ce vizează situaţia unui singur complex lacustru. În principal, metodele 

utilizate au fost: pescuitul electric şi pescuitul la setcă. Principalii autori care au studiat aspectele 

comunităţilor de peşti din lacurile Deltei Dunării, au fost Năstase Aurel şi Năvodaru Ion, pentru 

complexele lacustre: Somova-Parcheş, Sontea-Furtuna, Gorgova-Uzlina, Matita-Merhei, Roşu-Puiu 

şi respectiv Gârla Pasărea.  

Conform studiului „Study of ichthyodiversity from Gorgova – Uzlina lake-complex”, publicat în anul 2006, ce 

descrie comunităţile ihtiofaunei din complexul Gorgova – Uzlina din anul 2004, printre speciile de 

peşti analizate au fost identificate 6 specii de peşti care prezintă importanţă comunitară: Alosa caspia 

nordmanni Antipa 1906, Aspius aspius L.1758, Cobitis spp. L.1758, Misgurnus fossilis L.1758, Rhodeus 

amarus Bloch 1782 şi Umbra krameri Walbaum 1792. 

Un alt studiu „Fish fauna from Gârla Pasărea, a heavy modified former floodplain watercourse”, publicat în 

2008, realizat în anul 2007 într-o fostă zonă de luncă inundabilă, Gârla Pasărea, transformată şi 

îndiguită pentru a deveni polder agricol (râul Vedea fiind astfel redirecţionat pentru a se descărca 

direct în Râul Dunărea), fiind secţionată în mai multe sectoare, conectate prin tuburi subterane, 

relevă existenţa următoarelor 2 specii de peşti de interes comunitar: Aspius aspius şi Misgurnus fossilis.  

Conform articolului „Ichthyofauna of Danube delta lakes”, publicat în anul 2008, în perioada 2003 – 

2005, utilizând cele două metode complementare de prelevare de probe, şi anume pescuitul electric 

şi pescuitul la setcă, în lacurile Deltei Dunării au fost identificate 34 de specii de peşti distincte (din 

care aproximativ jumătate fiind specii comerciale): 20 de specii în complexul de lacuri Somova-

Parcheş – 2003 (avandeltă – zona inundată a deltei), 24 de specii în Sontea-Furtuna - 2004, 24 de 

specii în Matita-Merhei - 2004, 27 de specii în Gorgova-Uzlina - 2005 (toate cele 3 fiind situate la 

gura de vărsare a râului în mare) şi 29 de specii în complexul Roşu-Puiu – 2005 (delta maritimă). 

Situaţia privind speciile din complexele lacustre menţionate a fost analizată pe baza bogaţiei speciilor, 

abundenţa relativă, biomasa relativă, indicii ecologici şi indicele de biodiversitate, scopul principal 

fiind acela de a compara ihtiofauna lacurilor în contextul intervenţiilor umane majore. Principalele 

                                                 

26 Delta Dunării Rezervaţie a Biosferei, 2008, Petre Gâştescu, Romulus Ştiucă, Editura CD Press 
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rezultate cu privire la speciile de peşti de interes comunitar care au fost întâlnite în cadrul 

complexelor lacustre menţionate, sunt: 

 Bogaţia speciilor: specia Misgurnus fossilis nu a fost întâlnită în complexele Matita-Merhei şi 

complexul Roşu-Puiu; specia Umbra krameri nu a fost întâlnită în complexele Somova-

Parcheş şi Matita-Merhei; specia Alosa tanaica a fost întâlnită în toate complexele lacustre 

investigate, cu excepţia complexului Sontea-Furtuna; iar speciile Aspius aspius, Cobitis spp şi 

Rhodeus amarus au fost întâlnite în toate cele 5 complexe lacustre; 

 Biomasa relativă (exprimată în CPUE - Catch per Unit Effort - Captură pe unitate de efort: 

g/ h pentru pescuitul electric şi g/ 100 m pentru pescuitul la setcă): Alosa tanaica:   100 – 

1000 g/ 100 m; Aspius aspius: 10 - 100 g/ h, respectiv 100 – 1000 g/ 100 m; Cobitis spp: cca. 

10 g/ h, respectiv 1 - 10 g/ 100 m; Misgurnus fossilis: 10 - 100 g/ h; Rhodeus amarus: 10 - 100 g/ 

h, respectiv 10– 100 g/ 100 m;  Umbra krameri: cca. 1 g/ h; speciile Umbra krameri şi Cobitis 

spp se află pe ultimele poziţii; 

 Indicii ecologici (frecvenţa, abundenţa, respectiv semnificaţia ecologică): 

Nr. 

crt. 
Specia Pescuit electric Pescuit la setcă 

Clasa C Clasa D Clasa W Clasa C Clasa D Clasa W 

1 A. tanaica - - - C3 D1 W2 

2 A. aspius C1 D1 W1 C3 D1 W2 

3 Cobitis spp. C2 D1 W2 C2 D1 W1 

4 M. fossilis C3 D2 W3 C1 D1 W1 

5 R. amarus C4 D4 W4 C3 D4 W3 

6 U. krameri C2 D1 W1 - - - 

Unde, 

C – contanţa/ frecvenţa (%) D – dominanţa/ abundenţa (%) W - semnificaţia ecologică (%) 

Euconstantă: 75,1 – 100 -> C4; 

Constantă: 50,1 – 75 -> C3; 

Accesorie: 25,1 – 50 -> C2; 

Accidentală: 1 – 25 -> C1. 

Eudominantă: > 10,1 -> D5; 

Dominantă: 5,1 – 10 -> D4; 

Subdominantă: 2,5 - 5-> D3; 

Recedentă: 1,2 – 2 -> D2; 

Subrecedentă: < 1,1 -> D1. 

Conducătoare: > 20-> W6; 

Caracteristică: 10 – 20 -> W5; 

Însoţitoare: 5 – 10 -> W4; 

Asociată: 1 – 5 -> W3; 

Accesorie: 0,1 – 1 -> W2; 

Accidentală: < 0,1-> W1. 

 Indicii de biodiversitate: per total, pentru întreaga zonă a Deltei Dunării, aceştia indică un 

ecosistem stabil sau mediu stabil, datorită valorilor mai apropiate de 1 şi mai îndepărtate de 

0. 

Pentru toate cele 5 complexe lacustre studiate din Delta Dunării s-a observat că numărul de specii de 

peşti creşte de la zona de amonte a Deltei Dunării, zona predeltaică (complexul de lacuri Somova-

Parcheş), spre zona maritimă (complexul de lacuri Roşu-Puiu), respectiv zona de vărsare a Dunării în 

Marea Neagră. 
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Un alt articol ce vizează, de asemenea, situaţia ihtiofaunei la nivelul aceloraşi 5 complexe lacustre, 

numit „What fish and how many there are in Danube Delta?”, publicat în anul 2011, referitor la perioada 

2006 – 2008, relevă în lacurile Deltei Dunării, utilizând aceleaşi două metode, 40 de specii de peşti, 

din care 36 de specii au fost capturate prin metoda pescuitului electric şi 31 prin metoda pescuitului 

la setci. Principalele rezultate cu privire la speciile de peşti de interes comunitar care au fost întâlnite 

în cadrul complexelor lacustre menţionate, pentru perioada 2006 – 2008, sunt: 

 Bogaţia speciilor: au fost întâlnite speciile de interes comunitar Alosa tanaica, Aspius aspius, 

Cobitis taenia danubialis, Misgurnus fossilis, Rhodeus amarus şi Umbra krameri, prin ambele metode 

de prelevare, mai puţin prin metoda pescuitului electric în cazul speciei Alosa tanaica şi prin 

metoda pescuitului la setcă în cazul speciei Umbra krameri; 

 Biomasa relativă (exprimată în CPUE - Catch per Unit Effort - Captură pe unitate de efort: 

individ şi/ sau biomasă pe 1 oră de pescuit electric, respectiv indivizi şi biomasă per 100 m2 

plasă pe noapte pentru pescuitul la setcă): specia Umbra krameri se numără printre speciile cu 

biomasă foarte scăzută; 

 Indicii ecologici: frecvenţa cu care apar speciile Alosa tanaica: 19,48 % - specie rară, Aspius 

asapius: 20,22 % - specie rară, Cobitis taenia danubialis: 25,84 % - specie rară, Misgurnus fossilis: 

11,61 % - specie rară, R. amarus: 66,67 % - specie frecventă şi Umbra krameri: 0,37 % - specie 

foarte rară; abundenţa speciilor: R. amarus se regăseşte printre speciile de peşti de talie mică 

şi medie cu abundenţă foarte ridicată (a treia din cele 40 de specii identificate), fiind urmată 

de speciile Alosa tanaica (15 din 40), Cobitis taenia danubialis (16 din 40), Misgurnus fossilis (18 din 

40), Aspius asapius (20 din 40) şi Umbra krameri (32 din 40). 

Per total, acest al doilea studiu relevă faptul că speciile de peşti euritopice şi oportuniste sunt 

dominante în lacurile din Delta Dunării, favorizate de fenomenul de eutrofizare. 

În acest al doilea studiu, pe lângă descrierea stării actuale a ihtiofaunei lacurilor din întrega Delta 

Dunării reflectată prin rezultatele eşantionajului ştiinţific al ihtiofaunei, a fost realizată, de asemenea, 

o analiză privind statisticile referitoare la capturile de peşte, cu scopul de a compara rezultatele astfel 

obţinute. Seria lungă de date privind statisticile capturilor comerciale din Delta Dunării reflectă două 

tendinţe principale în evoluţia privind stocurile de peşte de apă dulce, în primul rând, o scădere 

constantă a capturilor de peşte şi, în al doilea rând, schimbarea structurii speciilor de peşti, fiind 

dominate de speciile exotice Gibel carp (începând cu anul 1970). În acelaşi timp, pe lângă declinul 

speciilor de apă dulce, capturile de sturioni migratori din braţele Deltei Dunării aproape că s-au 

epuizat, iar cele de scrumbie de Dunăre (Alosa immaculata) au scăzut uşor. Capturile din pescuitul 

comercial arată o cu totul altă imagine a ihtiofaunei din deltă faţă de rezultatele eşantionajului 

ştiinţific al ihtiofaunei. Această structură a ihtiofaunei total diferită se datorează pescuitului ţintă 

asupra speciilor de dimensiuni mari şi ca urmare a valorii lor mari pe piaţă, dar mai ales 

neraportărilor datorate pieţei negre. Statistica capturilor pescăriilor din 1920 până în 2010 arată un 

trend continuu descendent al ihtiofaunei, compoziţia ihtiofaunei fiind echilibrată până în 1972, iar 

după 1972 până în 2010 se observă dominanţa carasului, urmat de departe de categoria babuşcă 

(babuşca + roşioară) şi categoria plătică (plătică + batcă).  

Ambele analize, atât cele rezultate în urma eşantionajului ştiinţific al ihtiofaunei – care arată situaţia 

recentă a ihtiofaunei, cât şi analiza bazată pe statisticile referitoare la capturile de peşte – care arată 

evoluţia privind tendinţa mărimii capturilor şi schimbările în structura speciilor influenţate de 
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presiunile factorilor de mediu, sunt instrumente valoroase în gestionarea durabilă a resurselor 

piscicole şi pentru promovarea conservării diversităţii peştilor din Delta Dunării.  

Alte două articole, „Fish community studies from riverine Danube Delta (Romania) area in 2007: Sontea - 

Furtuna and Gorgova - Uzlina lake-complexes”, publicat în 2009, şi „New data concerning fish fauna from lakes 

of the fluvial Danube Delta (Gorgova-Uzlina and Sontea-Furtuna lakecomplexes, Romania) in 2010”, publicat în 

2012, realizate tot de către autorii Năvodaru Ion, Năstase Aurel şi Cernisencu Irina, respectiv 

Năstase Aurel în cazul celui de al doilea articol, studiază structura comunităţilor de peşti din 

complexele lacustre Gorgova-Uzlina şi Şontea-Furtuna, care fac parte din delta fluviatilă. 

Următoarele specii de peşti de interes comunitar au fost întâlnite, de asemenea, în cadrul celor două 

complexe menţionate mai sus: Alosa tanaica, Aspius aspius, Cobitis sp (doar în anul 2010), Misgurnus 

fossilis, Rhodeus amarus şi Umbra krameri.  

Printre alte articole importante cu privire la cercetarea ihtiofaunei din complexele lacustre ale Deltei 

Dunării, menţionăm: „Ihtiofauna lagunei Sinoie” – 1993, „Studiu comparativ privind exploatarea populaţiilor 

de caras (Carassius auratus gibelio) din lacurile Razim şi Puiu – Roşu” - 1994 şi „Data on abiotic (nutrients) and 

biotic (phytoplankton) quality elements in Fortuna ecologically reconstructed area (Danube Delta Biosphere Reserve - 

Romania)” – 2013. 

 

O serie de alte articole relevante cu privire la prezenţa şi tendinţele populaţionale ale speciilor 

de peşti de interes comunitar, din Regiunea Delta Dunării, sunt prezentate în cele ce urmează. 

V. Oţel tratează în articolul „Prezenţa speciei Gymnocephalus baloni Holcik et Hensel 1974 (Pisces: Percidae) în 

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării”, publicat în anul 1998, prezenţa speciei Gymnocephalus baloni în 

RBDD în perioada 1991 – 1998. Conform autorului, specia Gymnocephalus baloni a fost înregistrată în 

majoritatea cazurilor în şenalul Dunării şi foarte rar în mediu stagnicol (gura canalelor adânci – ex. 

canalul şantierului naval Tulcea). În această perioadă au fost capturate 113 exemplare aparţinând 

speciei Gymnocephalus baloni. Această specie este o specie endemică bazinului Dunărean, având cel mai 

restrâns areal în cadrul genului, fiind frecventă şi abundentă pe tot traseul Dunării în teritoriul 

RBDD. Preferinţele de habitat se suprapun cu cele ale speciei Gymnocephalus schraetser, faţă de care 

este însă mult mai numeroasă. Conform autorului, în perioada 1991 – 1998, specia nu era periclitată 

pe teritoriul RBDD. 

Conform „Reassessment of current functional zones of Danube Delta Biosphere Reserve and management proposals 

of the core areas in Danube Delta Biosphere Reserve”, publicat în noiembrie 2010, în RBDD au fost 

înregistrate 17 specii de peşti de interes conservativ. Articolul prezintă pentru cele 17 specii, 

tendinţa populaţională în RBDD în perioada 1990 – 2008. Printre speciile care prezintă doar o 

singură înregistrare sau foarte puţine înregistrari în RBDD în perioada menţionată, sunt:   

 Gobio kessleri kessleri/ antipai – singura înregistrare se bazează pe capturarea unui individ pe 

Canalul Sulina; în trecut subspecia antipai a fost înregistrată pe toate cele trei ramuri ale 

Dunării; 

 Alosa tanaica - în RBDD specia este relativ frecventă în zona marină. În unii ani, în timpul 

migraţiei, speciile apar în număr mare în Complexul Razim-Sinoie, braţele Dunării şi câteva 

lacuri. Fluctuaţii populaţionale considerabile sunt înregistrate în timpul anumitor ani şi 
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sezoane. Aceasta este o specie comercială. Chiar dacă sunt prezente mai multe înregistrări ale 

speciei în zonă, nu există evaluări cantitative reale privind distribuţia speciei în RBDD. 

Pentru aceste specii evoluţia trendului populaţional în perioada 1990 – 2008 nu a putut fi evaluată, 

din cauza datelor insuficiente. 

Pentru o specie tendinţa, în perioada 1990-2008, fost evaluată ca fiind fluctuantă: 

 Alosa immaculata - în RBDD această specie este prezentă în toate zonele marine, iar în 

perioada de reproducere adulţii migrează în amonte de-a lungul principalelor braţe ale 

Dunării şi, mai rar, indivizi izolaţi migrează în complexul Razim-Sinoie. Aceasta este o specie 

comercială importantă. Populaţia acestei specii prezintă mari fluctuaţii naturale. 

Pentru o specie tendinţa, în perioada 1990-2008, fost evaluată ca fiind în scădere: 

 Umbra krameri - ca urmare a incidenţei ridicate a procesului de înflorire algală în a doua 

jumătate a anilor '80, habitatele favorabile pentru această specie au fost deteriorate. Ca o 

consecinţă a acestui fenomen, populaţia acestei specii de peşte a scăzut în RBDD. Declinul 

aceastei specii a fost înregistrat, de asemenea, în anii '90. 

Populaţia speciei Plecus cultratus în RBDD a înregistrat o tendinţă de creştere în perioda 1990 -2008. 

Tendinţa cu privire la populaţiile altor 10 specii de interes conservativ în RBDD a fost evaluată ca 

stabilă, printre care şi speciile: Aspius aspiu, Gobio albipinnatus, Rhodeus amarus, Cobitis taenia, Sabanejewia 

aurata, Misgurnus fossilis, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetzer, Zingel streber şi Zingel zingel. 

De asemenea, în cadrul acestui articol este prezentat şi un tabel pentru cele 17 specii de peşti de 

interes conservativ din RBDD, în care se prezintă şi starea ecologică actuală în RBDD a acestor 

specii. Tot aici sunt prezentate propuneri privind protocoalele de monitorizare pe termen lung a 

speciilor de peşti de interes conservativ european, a căror prezenţă a fost reconfirmată din 1990 până 

în prezent în RBDD. 

„The spatial and temporal distribution of the shads in Black Sea - marine zone of Danube Delta Biosphere Reserve”, 

publicat în anul 2014, de Năvodaru Ion şi Maximov Valodea, analizează speciile de scrumbii din 

zona maritimă a Deltei Dunării. Analiza a fost realizată în anul 2012 şi prezintă apariţia şi distribuţia 

speciilor de scrumbii în Marea Neagră, situl Natura 2000 ROSCI0066 Danube Delta – zona marină 

(au fost alese 10 sectoare pentru investigarea speciilor de scumbii: Vadu, Chituc, Periboina, Protiţa, 

Periteasca, Perişor, Zaton, Sahalin, Sf. Gheorghe şi Sulina), utilizând două metode: setcile fixe în 

timpul nopţii şi traulere pe timp de zi. Principalele rezultate ale studiului sunt: au fost găsite doar 

două specii de scrumbii, respectiv A. immaculata şi A. tanaica, care sunt prezente în ROSCI0066 pe 

tot parcursul anului; distribuţia spaţială creşte de la sud-vest spre nord-est şi de la adâncime mare – 

izobata de 20 m – către mal, având o agregare maximă aproape de gura fluviului Dunărea; prezenţa 

scrumbiilor descreşte din sezonul de primăvară către toamnă. În ultimii 50 de ani, A. maeotica, care 

trăieşte în Marea Azov şi ajunge ocazional pe coasta română, nu a fost citată ca prezentă în apele 

marine româneşti. Conform autorilor, starea de conservare a scrumbiilor pare să fie adecvată, însă 

sub presiunea prescuitului şi a pierderii şi degradării habitatului. Se recomandă pescuitul durabil, 

monitorizare şi cercetare corespunzătoare pentru conservarea speciilor de scrumbii din complexul 

Dunăre – Marea Neagră. 
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Printre alte articole importante cu privire la scrumbia de Dunăre menţionăm: „The changes in the 

character of reproduction of the Danube hering (Alosa pontica pontica Eichwald) as a result of anthropogen 

deformation of its ecology” – 1994 şi „Comportamentul migraţiei scrumbiei de Dunăre (Alosa pontica pontica 

Eichwald), pe sectorul de Dunăre Mm 52 – Mm 50” – 1995. 

Numeroase articole, publicate atât în limba română cât şi în limba engleză, studiază speciile de 

sturioni din Regiunea Deltei Dunării: 

 „Evoluţia elementelor critice pentru menţinerea sturionilor în Dunărea inferioară”, 1994; 

 „Cercetări asupra sturionilor marini migratori în Dunăre (I) Date recente privind hrana sturionilor în zona 

Gurilor Dunării”, 1995; 

 „Cercetări asupra sturionilor marini migratori în Dunăre (II) Malformaţii ale înotătoarelor la exemplarele 

cantonate în faţa Gurilor Dunării”, 1995; 

 „Distribution and genetic diversity of sturgeons feeding in the marine area of the Danube Delta Biosphere 

Reserve”, 2013; 

 „Heavy metal bio-accumulation in tissues of sturgeon species of the Lower Danube River, Romania”, 2013; 

 „Management applications of genetic structure of anadromous sturgeon populations in the Lower Danube 

River (LDR), Romania”, 2013. 

 

O serie de date relevante privind dinamica şi tendinţa capturilor de peşte, din Regiunea Delta 

Dunării, sunt prezentate în următoarele articole: 

 Studiul „Facts and remarks on the Danube Delta”, scris de Marian-Traian Gomoiu şi publicat în 

1996, prezintă informaţii de bază cu privire la starea ecologică a Deltei Dunării, revizuirea 

caracteristicilor generale ale acestui unic biom, schimbările apărute în ecosistemul deltaic şi 

cauzele acestora, precum şi eforturile prezente pentru o mai bună înţelegere şi gestionare a 

RBDD. Conform autorului, în ceea ce priveşte resursele biologice reprezentate de peştii din 

Delta Dunării (fluctuaţii anuale şi tendinţele dinamice), în perioada 1960 – 1990, dinamica şi 

tendinţa capturilor de peşte a scăzut foarte mult; speciile slab valoroase (crap, plătică, biban 

şi alte specii) s-au înmulţit ajungând de la 4.000 tone în anul 1960 la aproape 6.000 tone în 

anul 1990; speciile de sturioni s-au diminuat ajungând de la cca. 250 tone în anul 1960 la 0 în 

anul 1990; 

 Evaluarea statutului, dezvoltarea şi diversificarea comunităţilor dependente de pescuit din 

Delta Dunării, au fost analizate în cadrul unui studiu numit „Assessment of the status, development 

and diversification of fisheries-dependent communities- Danube Delta case study report, Romania”, publicat 

în anul 2006. Conform articolului, ihtiofauna Deltei Dunării cuprinde aproximativ 136 de 

specii, cea mai mare parte fiind specii de apă dulce şi migratoare. Volumul total al capturilor 

de macrou este de 4 ori mai mare decât valoarea MSY - „Maximum Sustainable Yield” 

(Randamentul maxim sustenabil). Pentru speciile de interes comunitar, Aspius aspius şi Pelecus 

cultratus, situaţia stocurilor de peşte, este următoarea: MSY în conformitate cu ARBDD – 4,8 

tone, respectiv 0,4 tone; starea stocurilor în relaţia cu MSY – durabilă; principalele 

regulamente de gestionare care afectează stocul – interzicerea pescuitului în perioada 5 

Aprilie – 3 Iunie; restricţii pentru dimensionarea ochiurilor de plasă; specie Natura 2000 

protejată; 



MDRAP Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030)  

 Studiu EA_SIDDDD_Rev06  

 

111 
  

 

 

 Articolul „Conservation of fish stocks in the Danube Delta, Romania: Present status, constraints, and 

recommendation”, publicat în 2009 în Italian Journal of Zoology, de către Ion Năvodaru şi Mircea 

Staraş, analizează starea stocurilor de peşte, principalele constrângeri şi recomandări cu 

privire la conservarea acestora în Delta Dunării, la nivelul anului 1998. Introducerea „Total 

Allowable Catch” (Captura Totală Admisibilă) a fost prima strategie adoptată pentru 

utilizarea durabilă a resurselor de peşte. Însă, calitatea slabă a datelor privind capturile, lipsa 

de date privind efortul de pescuit, precum şi neîndeplinirea ipotezelor modelului în estimarea 

„Maximum Sustainable Yield” (Randamentului maxim sustenabil) sunt constrângerile 

principale pentru a atinge acest obiectiv. Limitarea pescuitului la 1.000 de licenţe individuale 

de pescuit ar trebui să fie un regulament practic pentru conservarea stocurilor de peşte. 

 Un alt studiu ce tratează situaţia stocurile de peşte din Delta Dunării este „Propuneri de 

exploatare a resurselor pescăreşti din RBDD în anul 2010”, este realizat de ARBDD şi ce conţine 

recomandări privind exploatarea durabilă a speciilor de peşti. În cadrul acestui articol este 

prezentată dinamica capturilor de peşte (tone) din RBDD, în perioada 1996 – 2008. În cadrul 

articolului există propuneri privind capturile durabile a resurselor comerciale pescăreşti din 

RBDD pe anul 2010, printre care se regăsesc şi speciile de interes comunitar: Pelecus cultratus, 

Aspius aspius, Alosa tanaica şi Alosa imaculata. 

Alte articole importante cu privire la speciile de peşti de interes economic, la starea şi exploatarea 

stocurilor de peşte din RBDD sau cu privire la pescăriile din zonă sau, sunt: „Cercetări privind 

prolificitatea unor specii de peşti de interes economic din Delta Dunării” – 1993„ Aprecieri privind starea şi 

exploatarea unor stocuri de peşte din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării” – 1994 şi „Evoluţia, cercetarea şi 

administrarea pescăriilor din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării” – 1995. 

 

Schimbările culturale apărute ca urmare a modificărilor practicilor de pescuit ca o consecinţă 

a protecţiei mediului şi turismului, au fost studiate într-o teză de doctorat „Cultural change in a fishing 

village in the Danube Delta: the consequences of environmental protecion and tourism”, de către Oana Ivan. 

Scopul principal al studiului este acela de a analiza şi explica răspunsurile comunităţilor locale cu 

privire la interzicerea pescuitului şi alte restricţii de mediu ce au fost impuse în ultima decadă, cu 

accent în principal pe dezvoltarea turismului şi consecinţele implicite asupra vieţii sociale şi culturale 

din Sfântu Gheorghe, un sat pescăresc din interiorul RBDD. Acest studiu a relevat faptul că 

instituţiile de vest şi discursurile „verzi” joacă un rol extrem de important în modelarea unei culturi, 

în timp ce abordează problemele critice care trebuie să fie adresate în mod eficient de către ARBDD, 

cu scopul de a preveni viitoare perturbări culturale şi de mediu. 

 

O serie de articole studiază efectele schimbărilor climatice asupra habitatelor protejate, inclusiv 

asupra speciilor de peşti din Delta Dunării. Printre acestea amintim: „Schimbări în structura ihtiofaunei 

ca efect al modificării caracteristicilor biotopului” - 1995, „Draft River Basin Management Plans - Adapting the 

Plans to Climate Change Final Report” – 2008; „Approaches to habitat disturbances in the Danube Delta 

Biosphere Reserve” – 2011; „Climate change adapted management plan for Danube Delta Biosphere Reserve” – 

2013 şi „Climate Change Adaptation Strategy and Action Plan for Danube Delta Region – România – Ukraine 

– Moldova” – 2014.  
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Au fost realizate, de asemenea, o serie de studii ce analizează aspecte legate de ihtiopatologia 

speciilor de peşti: „Rezultatele investigaţiilor ihtiopatologice din teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în 

anul 1992” – 1993, „Pseudomonas aeruginosa, agent patogen la Acipenser stellatus” – 1993, şi „Cercetări privind 

parazitofauna unor specii de peşti exploataţi comercial din complexul de lacuri Roşu - Puiu” – 1995. 

 

Conform Formularelor Standard Natura 2000 (actualizate în data de 17 februarie 2015), pe zona de 

studiu, Regiunea Delta Dunării (RBDD şi zonele limitrofe), speciile de peşti de interes comunitar se 

întâlnesc în 4 din cele 8 situri de importanţă comunitară: ROSCI0012 Braţul Măcin, ROSCI0065 

Delta Dunării, ROSCI0066 Delta Dunării – zona marină şi în ROSCI0105 Lunca Joasă a Prutului.  

În Tabel nr. 3-7 sunt prezentate cele 15 specii de peşti de interes comunitar protejate în cele 8 SCI-

uri din zona de studiu, conform Formularelor Standard Natura 2000 (actualizate în data de 17 

februarie 2015). 

Tabel nr. 3-7 Speciile de peşti de interes comunitar incluse în Formularele Standard Natura 2000 ale 

SCI-urilor din cadrul zonei de studiu 

Nr. Cod şi denumire specii peşti 

R
O

S
C

I0
0
12

 

R
O

S
C

I0
0
6
0
 

R
O

S
C

I0
0
6
5
 

R
O

S
C

I0
0
6
6
 

R
O

S
C

I0
0
6
7
 

R
O

S
C

I0
10

5
 

R
O

S
C

I0
12

3
 

R
O

S
C

I0
2
0
1 

1 1124 – Gobio albipinnatus 
  

x 
     

2 1130 – Aspius aspius x 
 

x 
  

x 
  

3 1134 – Rhodeus sericeus amarus x 
 

x 
  

x 
  

4 1145 – Misgurnus fossilis x 
 

x 
  

x 
  

5 1146 – Sabanejewia aurata x 
 

x 
     

6 1149 – Cobitis taenia x 
 

x 
  

x 
  

7 1157 – Gymnocephalus schraetzer x 
 

x 
  

x 
  

8 1159 – Zingel zingel x 
 

x 
  

x 
  

9 1160 – Zingel streber x 
 

x 
  

x 
  

10 2011 – Umbra krameri 
  

x 
     

11 2511 – Gobio kessleri x 
 

x 
  

x 
  

12 2522 – Pelecus cultratus x 
 

x 
  

x 
  

13 2555 – Gymnocephalus baloni 
  

x 
     

14 4125 – Alosa immaculata 
  

x x 
    

15 4127 – Alosa tanaica x 
 

x x 
    x – specie menţionată în Formularul Standard Natura 2000 
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Figura nr. 3-19 Distribuţia numerică a speciilor de peşti de interes comunitar din Regiunea Delta Dunării 

(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal) 
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3.2.5 Amfibieni şi reptile 

Conform Gâştescu şi Ştiucă27, pe teritoriul RBDD, clasa amfibienilor este reprezentată de un număr 

mic de specii ce aparţin la două ordine: caudate – 2 specii de tritoni, şi anure – 8 specii de broaşte. 

Astfel, în Delta Dunării sunt prezente doar 10 specii de amfibieni din cele 17 existente pe tot 

teritoriul ţării, respectiv din cele 45 de specii existente la nivelul Europei. Numărul mic de specii este 

compensat de  densitatea foarte mare a 3 specii acvatice: Rana ridibunda (broasca de lac), Bombina 

bombina (buhaiul de baltă) şi Hyla arborea (brotăcelul). Alte 2 specii de broaşte sunt, de asemenea, 

frecvent întâlnite: Pelobates fuscus (broasca de pământ brună), în special pe grindurile fluviale, şi 

Pelobates syriacus balcanicus (broasca de pământ siriacă), în zonele nisipoase costiere. Bufo bufo (broasca 

râioasă brună) deşi frecventă în general pe teritoriul ţării, pe teritoriul RBDD este mai rară, fiind 

semnalată deocamdată numai între braţele Dunării, iar Bufo viridis (broasca râioasă verde) este 

frecventă în ecosistemele aşezărilor umane. În ceea ce priveşte speciile de tritoni sunt prezente 

Triturus dobrogicus şi Triturus vulgaris, prima fiind mai răspândită decât cea de a doua la nivelul 

regiunii. 

Conform aceloraşi autori, clasa reptilelor, pe teritoriul RBDD, este reprezentată de: ord. Testudines 

– ţestoase, ord. Sauria – şopârle şi ord. Serpentes – şerpi. Astfel, În Delta Dunării sunt prezente doar 

11 specii de reptile din cele 23 de specii existente la nivelul întregului teritoriu naţional, respectiv din 

cele 83 de specii existente în Europa. Toate cele 11 specii sunt protejate prin Convenţia de la Berna, 

9 dintre acestea fiind strict protejate. Cele 11 specii întâlnite în Deltă sunt: 

 2 specii de ţestoase: 

 Emys orbicularis – ţestoasa de apă – frecventă în toate zonele acvatice; 

 Testudo graeca ibera - ţestoasa de uscat – foarte rară în unele zone stepice (Iancina 

şi Doloşman) şi încă destul de numeroasă în zona cetăţii Istria; la nivel naţional a fost 

declarată specie monument al naturii. 

 4 specii de şopârle: 

 Lacerta agilis – şopârla de câmp – în zonele nisipoase, mai ales în zona pădurilor Letea 

şi Caraorman, şi întreaga zonă costieră, populaţii numeroase de Lacerta agilis euxinica; 

 Eremias arguta deserti – şopârla de nisip – prezentă în acelaşi tip de habitat ca şi şopârla 

de câmp, însă este mult mai puţin numeroasă; 

 Lacerta trilineata dobrogica – guşterul vărgat – pe arealele stâncoase şi pe dealurile cu 

ierburi mai înalte şi tufişuri din apropierea lacului Razim, deţinând populaţii relativ 

numeroase; 

 Podarcis taurica – şopârla de iarbă –pe arealele stepice deluroase, deţinând populaţii 

relativ numeroase. 

 5 specii de şerpi: 

 Natrix natrix – şarpele de casă – specie acvatică, numeroasă, comună în toate arealele 

acvatice; 

                                                 

27 Delta Dunării Rezervaţie a Biosferei, 2008, Petre Gâştescu, Romulus Ştiucă, Editura CD Press 
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 Natrix tesselata – şarpele de apă – preferă malurile stâncoase, fiind foarte rar întâlnit în 

interiorul deltei şi extrem de numeros în complexul lagunar Razim – Sinoie (Iancina, 

Doloşman, insulele Popina şi Bisericuţa etc.); 

 Coluber caspius – şarpele rău – este cel mai mare şi cel mai agresiv şarpe din Europa 

(poate depăşi 2 m lungime), fiind întâlnit relativ frecvent în multe areale stepice 

extradeltaice, însă dificil de observat, preferând să stea în apropierea coloniilor de 

popândăi sau în cele bogate în şopârle; 

 Coronella austriaca – şarpele de alun – este foarte rar, fiind întâlnit în exemplare izolate 

în pădurea Letea şi pe grindul Chituc; 

 Vipera ursinii – vipera de stepă – este singurul şarpe veninos de pe teritoriul 

RBDD, fiind aproape pe cale de extincţie în arealul său european; în Delta Dunării 

acesta se întâlneşte în populaţii numeroase în pădurea plantată de lângă localitatea Sf. 

Ghoerghe şi pe grindul Perişor. 

Conform unui alt articol,„Ecological gradients in the Danube Delta lakes: present state and man-induced 

changes”, publicat în 2000, de către Oosterberg, W. şi col., în fauna Deltei Dunării au fost observate, 

în perioada 1991 – 1997, 3.491 de specii, din care 9 specii de amfibieni şi 12 specii de reptile. 

Un alt studiu, publicat în 2006, de către Török, analizează utilizarea tehnicii GIS pentru gestionarea 

datelor cu privire la siturile Natura 2000, precum şi importanţa acestui instrument în procesul de 

selecţie a potenţialelor situri Natura 2000 şi stabilirii limitelor acestora, în cazul în care factorii de 

decizie iau în considerare informaţii legate de biologia, cerinţele de habitat ale speciilor ţintă şi 

rezultatele studiilor din teren din zonele target. Studiu de caz: specia Elaphe quatorlineata – „GIS 

technique used for managing data on potential Natura 2000 sites. Case study: areas inhabited by Elaphe 

quatorlineata”. În această lucrare este prezentat un istoric al înregistrărilor speciei Elaphe quatorlineata 

(cu citarea exactă a lucrărilor) înainte de 1990 şi între 1990 – 2006. Conform acestui articol, în 

ultimele două secole, numărul de exemplare ale speciei Elaphe quatorlineata înregistrate în România a 

variat între 42 şi 45 de exemplare (din care aprox. 20 de exemplare au fost înregistrate înainte de 

1990 şi  22 de specimene între 1990 şi 2006, majoritatea în Dobrogea). 

2 studii importante privind populaţiile speciei Vipera ursinii  în Regiunea Deltei Dunării, sunt: 

„Vipera ursinii moldavica populations of the Romanian Danube-Delta” şi „Information technology used in 

preparing the national reports on Species of Community Interest. Study case: Vipera ursinii in Pontic bioregion”, 

publicate în 2006, respectiv în 2013, în Analele Ştiinţifice ale Institutului Delta Dunării Tulcea. 

Primul analizează şi compară populaţiile speciei Vipera ursinii moldavica în două locaţii din Delta 

Dunării: Periteaşca şi Sfântu Gheorghe, în timp ce al doilea studiu reprezintă o contribuţie la 

versiunea preliminară a raportului naţional privind statutul speciei Vipera ursinii în regiunea 

biogeografică pontică.  

Un alt articol, „On a record of largest specimen of Triturus dobrogicus (Kiritzescu 1903) from the Danube 

Delta, Romania”, din 2009, aduce o nouă contribuţie la cunoaşterea morfologiei şi ecologiei speciei. 

Conform articolului, prezenţa unor exemplare mari poate indica condiţii optime de habitat, esenţiale 

pentru stabilirea unui statut de conservare favorabil, iar având în vedere că specia a suferit un declin 

sever, reprezintă o contribuţie foarte importantă din acest punct de vedere. 
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Studiul „Reassessment of current functional zones of Danube Delta Biosphere Reserve and management proposals of 

the core areas in Danube Delta Biosphere Reserve”, publicat în noiembrie 2010, prezintă tendinţa 

populaţională a speciilor de amfibieni şi reptile, în RBDD, în perioada 1990 – 2008. Astfel, 

conform studiului în RBDD au fost înregistrate, în perioada menţionată, 6 specii de reptile şi 

amfibieni de interes conservativ. Dintre cele 6 menţionate în studiu, 5 specii se regăsesc şi în ariile 

naturale protejate de interes comunitar care se suprapun cu regiunea noastră de interes, şi anume 

Regiunea Delta Dunării (RBDD şi zonele limitrofe): Bombina bombina, Triturus dobrogicus, 

Emys orbicularis, Testudo graeca şi Vipera ursinii. În perioada 1990 – 2008, tendinţa 

populaţională a speciilor menţionate a fost evaluată ca fiind stabilă. De asemenea, în cadrul aceluiaşi 

articol, este prezentată şi starea ecologică actuală a acestor specii în RBDD, fiind evaluată ca sigură 

(„secure”) pentru speciile Bombina bombina, Triturus dobrogicus, Emys orbicularis şi Testudo graeca, 

respectiv localizată („localised”) pentru specia Vipera ursinii, ca urmare a faptului că populaţiile 

acestei specii sunt strâns concentrate în doar trei zone pe teritoriul RBDD. Tot aici sunt prezentate 

propuneri privind protocoalele de monitorizare pe termen lung a speciilor de amfibieni şi reptile de 

interes conservativ european, a căror prezenţă a fost reconfirmată din 1990 şi până în prezent, pe 

teritoriul RBDD. 

Studiul „Preliminary data on carapace health of Testudo graeca from cetatea Histria, Dobrudja county”, 2011, 

analizează starea populaţiei speciei Testudo graeca din cetatea Histria, pe baza stării de sănătate a 

carapacelor acestora. Conform articulului, specia Testudo graeca este una dintre speciile aflate pe cale 

de dispariţie ale Dobrogei, ameninţată puternic de distrugerea şi fragmentarea habitatelor cauzate de 

activităţile umane. Zona investigată, din vecinătatea fortăreţei Histria, deţine o populaţie numeroasă 

a speciei, fiind investigate 54 de exemplare cu scopul de a estima starea generală de sănătate a 

carapacelor şi impactul antropic în funcţie de eroziunea zonei, leziuni şi cicatrici cauzate de om, 

precum şi malformaţii genetice. Rezultatele au relevat faptul că populaţia acestei specii este 

sănătoasă, cu impact rareori de natură antropică. 

Un alt articol, „Doubtful records of reptile species in some areas of the Danube Delta Biosphere Reserve 

(Romania)”, publicat în 2012, de către Török, prezintă detalii cu privire la înregistrări îndoielnice 

(din surse publicate în perioada 1863 – 2011) ale unor specii de reptile raportate din diverse zone ale 

RBDD. Printre acestea sunt prezente şi speciile: Testudo graeca,  Elaphe (quatorlineata) 

sauromates şi Vipera ursinii. 

2 studii: Contributions to an up-date of the Red List of wild species from the Danube Delta Biosphere Reserve. Part 

I. Amphibians şi Contributions to an up-date of the Red List of wild species from the Danube Delta Biosphere 

Reserve. Part II. Reptiles, publicate în 2013, respectiv în 2014, în Analele ştiinţifice ale Institutului Delta 

Dunării, de către Török Zsolt Csaba, aduc contribuţii la actualizarea Listei Roşii de specii 

sălbatice din RBDD, pentru amfibieni şi reptile. Conform primului studiu, ce vizează speciile de 

amfibieni de pe teritoriul RBDD, prima Listă Roşie a speciilor sălbatice din RBDD a fost elaborată 

în anul 1999 şi publicată în anul 2000. Până în prezent în RBDD au fost înregistrate 11 specii de 

amfibieni native (respectiv 10 specii şi un hibrid). Lucrarea prevede detalii cu privire la propunerile 

de a lua în considerare statutele de conservare evaluate pentru speciile de amfibieni întâlnite pe 

teritoriul RBDD, pe baza rezultatelor investigaţiilor efectuate începând cu anul 2000 şi ţinând seama 

de evoluţiile legate de criteriile de acordare a statutului de conservare a speciilor sălbatice (la nivel 

mondial, la nivel continental european, la nivel UE şi la nivel naţional). Astfel, pentru cele 2 specii de 
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amfibieni de interes comunitar, vizate în analiză în studiul menţionat, reies următoarele: Triturus 

dobrogicus (specie larg răspândită, dar nu frecventă) – Vulnerabilă (Vulnerable) şi Bombina 

bombina (larg răspândită, specie frecventă) – Preocupare minimă (Least Concern). De asemenea, în 

cadrul studiului sunt prezentate şi hărţi cu zonele de înregistrări (înainte de 1990, după anul 1990 şi 

date continue) pe teritoriul RBDD şi regiunile învecinate, pentru cele 2 specii menţionate, suprapuse 

pe grila de 10 x 10 km UTM. Se observă că pentru specia Bombina bombina sunt prezente mult mai 

multe înregistrări, atât pe teritoriul RBDD, cât şi în regiunile învecinate. 

În ceea ce priveşte cel de al doilea studiu, acesta prevede detalii cu privire la propunerile de a lua în 

considerare statutele de conservare evaluate pentru speciile de reptile întâlnite pe teritoriul RBDD, 

pe baza rezultatelor investigaţiilor efectuate începând cu anul 2000 şi ţinând seama de evoluţiile 

legate de criteriile de acordare a statutului de conservare a speciilor sălbatice (la nivel mondial, la 

nivel continental european, la nivel UE şi la nivel naţional). Până în prezent în RBDD au fost 

înregistrate 12 specii native de reptile. Astfel, pentru cele 3 specii de reptile de interes comunitar, 

vizate în analiză în prezentul studiu, reies următoarele: Testudo graeca (specie rară în RBDD) – 

Vulnerabilă (Vulnerable); Emys orbicularis (specie relativ comună în RBDD) - Vulnerabilă 

(Vulnerable); Vipera ursinii (specie rară în RBDD) – specie ameninţată critic, pe cale de dispariţie 

(Critically endangered). De asemenea, în cadrul studiului sunt prezentate, pe larg, şi hărţi cu privire la 

teritoriile administrative unde există înregistrări fiabile ale populaţiilor naturale ale speciilor, precum 

şi principalele ameninţări considerate la nivelul regiunii Deltei Dunării asupra speciilor de interes 

comunitar. Referitor la cea de a 4-a specie, Elaphe (quatuorlineata) sauromates, aceasta nu a fost 

inclusă în Lista Roşie a RBDD, deoarece până la depunerea lucrării nu au existat informaţii publicate 

cu privire la prezenţa speciei în RBDD, chiar dacă una dintre zonele ţintă ale proiectului naţional 

actual de monitorizare a speciilor de interes comunitar, unde a fost planificată evaluarea populaţiilor 

speciei Elaphe (quatuorlineata) sauromates, include o parte din RBDD (parcela de la Histria), ca urmare a 

faptului că în zonă, în locuri aproapiate de zona Histria, erau prezente înregistrări recente ale speciei 

Elaphe (quatuorlineata) sauromates.  

Acelaşi autor, Török Zsolt Csaba, a publicat în 2014 „Setting-up a medium term plan for risk-assessment in 

aquatic and semiaquatic reptiles from the site “ROSCI0065” (Danube Delta) – Romania”, un articol care 

vizează, de asemenea, impactul activităţilor umane asupra populaţiilor a 3 specii de reptile acvatice 

şi semi-acvatice (Emys orbicularis, Natrix natrix şi Natrix tessellata), desfăşurate în situl ROSCI0065 

Delta Dunării. Rezultatele principale care au reieşit în urma studiului, desfăşurat în perioada ianuarie 

– august 2013, sunt: accidentele rutiere, uciderea deliberată a speciilor de şerpi şi sistemele capcană. 

Pe baza acestor rezultate preliminare, a fost pus la cale un plan pe termen mediu, pentru perioada 

martie – octombrie 2014, săptămânal, cu scopul de a colecta date cu privire la impactul activităţilor 

umane asupra populaţiilor de reptile. 

O serie de articole studiază efectele schimbărilor climatice asupra habitatelor protejate, inclusiv 

asupra speciilor de amfibieni şi reptile din Delta Dunării. Printre acestea amintim: „Schimbări în 

structura ihtiofaunei ca efect al modificării caracteristicilor biotopului” – 1995; „Draft River Basin Management 

Plans - Adapting the Plans to Climate Change Final Report” – 2008; „Approaches to habitat disturbances in the 

Danube Delta Biosphere Reserve” – 2011; „Climate change adapted management plan for Danube Delta Biosphere 

Reserve” – 2013 şi „Climate Change Adaptation Strategy and Action Plan for Danube Delta Region – România 

– Ukraine – Moldova” – 2014. 
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Conform Formularelor Standard Natura 2000 (actualizate în data de 17 februarie 2015), pe zona de 

studiu, Regiunea Delta Dunării (RBDD şi zonele limitrofe), speciile de amfibieni şi reptile de interes 

comunitar se întâlnesc în 7 din cele 8 situri de importanţă comunitară, excepţie făcând situl 

ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină. De asemenea, în alte două situri se întâlneşte doar una din 

cele 6 specii de interes comunitar, şi anume în ROSCI0060 Dealurile Agighiolului poate fi întâlnită 

doar specia Testudo graeca, iar în ROSCI0067 Deniz Tepe poate fi întâlnită doar specia Elaphe 

quatuorlineata. 

În Tabel nr. 3-8 sunt prezentate cele 6 specii de amfibieni şi reptile de interes comunitar protejate în 

cele 8 SCI-uri din zona de studiu, conform Formularelor Standard Natura 2000 (actualizate în data 

de 17 februarie 2015). 

Tabel nr. 3-8 Speciile de amfibieni şi reptile de interes comunitar incluse în Formularele Standard 

Natura 2000 ale SCI-urilor din cadrul zonei de studiu 

Nr. Cod şi denumire specii amfibieni şi reptile 
R

O
S

C
I0

0
12

 

R
O

S
C

I0
0
6
0
 

R
O

S
C

I0
0
6
5
 

R
O

S
C

I0
0
6
6
 

R
O

S
C

I0
0
6
7
 

R
O

S
C

I0
10

5
 

R
O

S
C

I0
12

3
 

R
O

S
C

I0
2
0
1 

1 1188 – Bombina bombina x 
 

x 
  

x x x 

2 1219 – Testudo graeca x x x 
   

x x 

3 1220 – Emys orbicularis x 
 

x 
  

x 
  

4 1279 – Elaphe quatuorlineata 
    

x 
 

x x 

5 1298 – Vipera ursinii 
  

x 
     

6 1993 – Triturus dobrogicus x 
 

x 
  

x 
  x – specie menţionată în Formularul Standard Natura 2000 
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Figura nr. 3-20 Distribuţia numerică a speciilor de amfibieni şi reptile de interes comunitar din Regiunea Delta Dunării 

(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal) 
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3.2.6 Mamifere (inclusiv chiroptere) 

Deşi deosebit de importantă atât din punct de vedere ştiinţific cât şi economic, fauna mamiferelor nu 

a constituit obiectul unor studii ştiinţifice dedicate acestui compartiment biotic în cadrul Deltei 

Dunării până în 1931 când a fost publicată monografia ştiinţifică ”Mamiferele României. Repartiţia şi 

problemele lor biogeografice-economice” de către Raul I. Călinescu, remarcându-se totuşi pentru această 

zonă deltaică, o bibliografie faunistică şi cinegetică bogată în date sistematice şi zoogeografice asupra 

mamiferelor din România. 

Consideraţii privind valorificarea resurselor cinegetice ale Deltei Dunării au fost aduse de către Cotta 

V. şi Andone Gh. (1969), Inaşcu M. (1971), Dragomir N.I. şi Kiss, J.B. (1972), Almăşan H. (1985, 

1993), Filat M. Condac M. şi Greavu M. (1995). 

Cele mai importante cercetări privind răspândirea şi importanţa populaţiilor de mamifere din Delta 

Dunării au fost realizate de către Bunesco A. (1959), Hamar M. (1960), Barbu P. (1969), Marches G. 

(1970), Popescu A., Suciu M. şi Chiriac E. (1974), Murariu D. (1981), Murariu D. (1996), Popescu A. 

şi Murariu D. (2001), Cuzic M. şi Murariu D. (2008) şi Stanc S.M. (2009). 

În ceea ce priveşte cunoaşterea castorului din Delta Dunării, cercetările au fost axate mai mult din 

punct de vedere al paleozoologiei, datorită faptului că până la sfârşitul secolului al XX-lea, teritoriul 

Deltei Dunării a fost considerat ca habitat nepotrivit pentru castor, din cauza fluctuaţiei mari ale 

nivelului apei Dunării (considerându-se că nu este prezent). În ciuda acestui fapt, cercetările 

paleozoologice (Bălăşescu, 2000) au confirmat prezenţa castorului în zona inferioară a Dunării până la 

Isaccea şi în apropiere de Podişul Dobrogei de lângă Murighiol (ultimele dovezi paleozoologice ale 

prezenţei speciei provin din perioada medievală timpurie). 

Cele mai importante contribuţii asupra prezenţei populaţiilor de castori din Delta Dunării au fost 

aduse de către Călinescu (1931, 1934), Vasiuliu şi Şova (1968), Necrasov O. şi Stirbu M. (1975), 

Rudescu şi Godeanu (1980), Ionescu şi colab. (2010), 

Deşi aproape dispărut din România în ultimele două secole, castorul (Castor fiber) a fost reintrodus în 

unele zone ale ţării în habitatele vechi de unde a dispărut, în special datorită efectului presiunilor 

umane (Kiss şi colab., 2011, 2012). Din 1998 au fost demarate mai multe proiecte de reintegrare şi 

monitorizare a populaţiilor acestei specii în România (Ionescu şi Troidl, 1997, Ionescu, 2010), în special 

în unele zone din Delta Dunării. 

Referitor la cunoaşterea populaţiilor speciei de interes conservativ Mustela lutreola din Delta Dunării 

contribuţii considerabile au fost aduse de către Youngman P.M. (1982), Palazon S. şi Ruiz-Olmo J. 

(1998), Gotea V. şi Kranz A. (2000), Kranz A., Polednik L., Gotea V. (2001), Cuzic M., Marinov M. 

şi Cuzic V. (2002), Kranz A., Toman A. şi Kiss J.B. (2003), Kranz A., Toman A., Polednikova K., 

Polednik L. şi Kiss J.B. (2004), Lode T., Cormier J.P., şi Jacques D. (2001), Marinov M.E., Kiss J.B., 

Toman A., Polednik L., Alexe V., Doroftei M., Doroşencu A. şi Kranz A. (2012), Michaux J.R., 

Hardy O.J., Justy F., Fournier P., Kranz A. şi Cabia M. (2005). 

Este important de precizat faptul că, în anul 1993 a fost semnalat pentru prima data prezenţa 

şacalului (Canis aureaus L.) în Delta Dunării, pe fondurile de vânătoare Chituc şi Sinoe, iar în 1994 

specia a fost observată şi pe fondul de vânătoare Sf. Gheorghe (Filat şi colab., 1995). Încă de atunci s-
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a considerat că specia îşi extinde arealul spre nord şi era deosebit de important a fi monitorizată 

evoluţia populaţiei. 

 

Studiile privind fauna chiropterologică din Delta Dunării au debutat după jumătatea secolului al XX-

lea, axându-se în principal pe cercetările asupra adăposturilor subterane (Călinescu, 1931, Cerveny, 

1982, Dumitrescu şi colab., 1962-1963, Dumitrescu şi colab., 1958, Dumitrescu, 1969, Răduleţ, 1994, Răduleţ 

şi Stănescu, 1966, Valenciuc şi Ion, 1971). Începând cu secolul al XXI-lea au apărut şi publicaţii care au 

avut, pe lângă cercetările asupra habitatelor favorabile speciilor de lilieci, şi contribuţii importante la 

inventarierea/ monitorizarea populaţiilor de chiroptere din mediul carstic dobrogean (Răduleţ, 2005, 

Done, 2007, Ifrim şi Pocora, 2007, Murariu şi colab., 2009, Nagy şi Postawa, 2010, Pocora şi Pocora, 2011). 

Nagy şi Postawa (2010) pe baza observaţiilor din 2003, au evaluat gradul de conservare al 

adăposturilor subterane pentru lilieci, atribuind o valoare de conservare, pe o scară de la 1 la 4, 

pentru peşterile din România (Mitchell-Jones şi colab., 2000). 

Contribuţii asupra dinamicii şi migraţiei populaţiilor de chiroptere din Delta Dunării au fost aduse şi 

de către Măntoiu Dragoş (începând din anul 2012 realizează activităţi de monitorizare asupra faunei 

chiropterologice din Dobrogea), rezultatele parţiale ale monitorizării fiind diseminate în cadrul 

prezentărilor orale de la diferite Conferinţe  şi Simpozioane Internaţionale Ştiinţifice. 

În Tabel nr. 3-9 sunt prezentate cele 10 specii de mamifere (inclusiv o specie de chiroptere) de 

interes comunitar protejate în cele 8 SCI-uri din zona de studiu, conform Formularelor Standard 

Natura 2000 (actualizate în data de 17 februarie 2015). 

Tabel nr. 3-9 Speciile de mamifere (inclusiv chiroptere) de interes comunitar incluse în Formularele 

Standard Natura 2000 ale SCI-urilor din cadrul zonei de studiu 

Nr. Cod şi denumire specii mamifere 

R
O

S
C

I0
0
12

 

R
O

S
C

I0
0
6
0
 

R
O

S
C

I0
0
6
5
 

R
O

S
C

I0
0
6
6
 

R
O

S
C

I0
0
6
7
 

R
O

S
C

I0
10

5
 

R
O

S
C

I0
12

3
 

R
O

S
C

I0
2
0
1 

1 1304 – Rhinolophus ferrumequinum 
      

x x 

2 1335 – Spermophilus citellus x x x 
 

x 
 

x x 

3 1349 – Tursiops truncatus 
   

x 
    

4 1351 – Phocoena phocoena 
   

x 
    

5 1355 – Lutra lutra x 
 

x 
     

6 1356 – Mustela lutreola 
  

x 
     

7 2021 – Sicista subtilis 
     

x 
 

x 

8 2609 – Mesocricetus newtoni 
 

x 
    

x x 

9 2633 – Mustela eversmannii 
  

x 
   

x x 

10 2635 – Vormela peregusna 
  

x 
   

x x 
x – specie menţionată în Formularul Standard Natura 2000 
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Figura nr. 3-21 Distribuţia numerică a speciilor de mamifere (inclusiv chiroptere) de interes comunitar din Regiunea Delta Dunării 

(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal) 
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3.2.7 Păsări 

Studiul speciilor de păsări din Delta Dunării a debutat relativ târziu, comparativ cu alte regiuni ale 

ţării (M, Marinov, 2012). Primele cercetări asupra speciilor de păsări din Delta Dunării datează din a 

doua jumătate a secolului XIX (O. Finsch, H. W. Simpson, A. Pelzeln). În perioada următoare s-au 

remarcat Dombrowski, Dionisie Linţia, E. Nadra, C. Rosetti – Bălănescu, S. Pascovschi, I. 

Cătuneanu, G. D. Vasiliu, L. Rodewald (Rudescu), M. Băcescu, D. Radu, A. Papadopol, M. 

Tălpeanu, Maria Paspaleva, Dan Munteanu, G. Andone, H. Almăsan si alţii. Ulterior, J. B. Kiss, L. 

Manolache, M. Măties, D. Stănescu, V. Ciochia, K. P. Zsivanovits si mulţi alţii. 

Deşi deosebit de importante pentru ştiinţă, cercetările timpurii realizate asupra ornitofaunei din 

Delta Dunării sunt dificil de consultat. Pe de altă parte, modificările aduse Deltei Dunării în ultimii 

100 sau chiar 50 de ani (atât naturale cât şi antropice) fac ca aceste lucrări să nu mai fie în întregime 

de actualitate. Datorită diversităţii mari de specii de păsări prezente în Delta Dunării, au fost 

publicate de-a lungul timpului peste 1000 de lucrări. În acest sens, considerăm necesară menţionarea 

faptului că studiul speciilor de păsări din Delta Dunării şi din zonele limitrofe nu se rezumă doar la 

lucrările prezentate în lucrarea de faţă. 

În ultimii 50 de ani, mulţi cercetători şi-au îndreptat atenţia asupra studiului speciilor de păsări din 

Delta Dunării şi zonele limitrofe. O contribuţie importantă la studiul speciilor de păsări din Delta 

Dunării l-a avut înfiinţarea unor centre de cercetare, dintre care amintim Staţiunea Cinegetică „Delta 

Dunării”(1954), Muzeul de Ştiinţe Naturale – Delta Dunării (1964), Institutul de Cercetări şi 

Proiectări Delta Dunării –Tulcea (1970), Societatea Ornitologică Română (1990) dar şi Muzeul 

Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa” înfiinţat încă din anul 1834. 

Studiul realizat în anii 1978 – 1979, publicat în anul 1981, de către autorul Aurel Papadopol – 

„Considerations sur l'ecologie des oiseaux du secteur Murighiol-Tulcea-Babadag-Lunca (Jurilovca) 

dans le contexte de la dynamique de l'avifaune du complexe lagunaire de Razelm-Sinoe (Dobrogea, 

Roumanie)”, cuprinde consideraţii ecologice referitoare la sectoarele periferice ale Deltei Dunării şi 

Complexului lagunar Razelm- Sinoe, privind 137 specii de păsări. Datele prezentate sintetizează 

cercetările făcute de autor în anii 1978 şi 1979, iar pentru comparaţie, sunt prezentate şi date 

anterioare, din anii 1956 - 1973. Principalele specii de păsări identificate la acea vreme, pe sectorul 

cuprins între lacul Babadag şi Enisala, sunt: Fulica atra, Gallinula chloropus, Anas querquedula, Aythya 

ferina, Anas platyrhynchos, Ardeola ralloides, Ardea cinerea, Ardea purpurea, Ixobrychus minutus, Egretta 

garzetta, Cygnus olor, Larus ridibundus, Sterna hirundo, Chlidonias niger, Chlidonias hybrida, Larus argentatus 

cachinnans, Larus argentatus, Merops apiaster, Falco tinnunculus, Passer rnontanus, Corvus monedula, Oenanthe 

oenanthe. 

Lucrările care au ca obiect de studiu un număr restrâns de specii de păsări din Delta Dunării sunt 

numeroase, dintre autorii acestora amintim: Botond J. Kiss, Vasile Alexe, Alexandru Doroşencu, 

Mihai Marinov, Attila Sándor, Dan Hulea, Viorel Pocora, Elena Irina Pocora, Kalocsa Béla, Tamás 

Enikő Anna, Reed Mike, Alexandru Doroşencu, Constantin Ion, Michael Schmitz, Christoph 

Sudfeldt, Harald Legge, Kristian Mantel, Peter Weber, Laurenţiu Petrencu, Emanuel Baltag, Domsa 

Cristian, Aurel Papadopol, Gabriel Chişamera, Mircea Gogu-Bogdan, Costicã Adam. 

Dintre descoperirile interesante realizate în Delta Dunării putem cita semnalarea gâştei de Nil 

(Alopochen aegyptiacus), în apropiere de Tulcea (J.B. Kiss, 1994). În 1990, la Somova, un vânător a 
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împuşcat o gâscă necunoscută ce a fost naturalizată de un amator, însă cu timpul aceasta a început să 

se degradeze. Intrând în posesia ei, J.B. Kiss a recunoscut specia şi a descris-o ca fiind un exemplar 

adult de gâscă de Nil (Alopochen aegyptiacus), varianta de culoare brun-roşcată. În 1998, o altă apariţie 

neobişnuită a fost semnalată în Delta Dunării de către Mihai Marinov şi Dan Hulea. Aceştia au 

semnalat prezenţa la cuibărire a stârcului de cireadă (Bulbucus ibis). Observaţiile speciei au avut loc în 

1993 (patru semnalări ale speciei, necuibăritoare) şi 1994 (o semnalare a speciei, necuibăritoare), iar 

în 1996 a fost identificat primul cuib de stârc de cireadă în colonia de la Lacul Chiril. Ulterior, în 

1997 alte două cuiburi au fost identificate în colonia de lângă Lacul Nebunu, iar în 1998 au mai fost 

identificate trei cuiburi. Autorii explică apariţia speciei la cuibărire în Delta Dunării, ca o posibilă 

extindere a arealului către nord. 

Locaţiile de cuibărire ale speciilor de păsări coloniale, şi nu numai, au reprezentat subiectul multor 

studii asupra speciilor de păsări din Delta Dunării. Astfel, în anul 2004 a fost publicată o lucrare 

având ca temă de studiu 13 specii de păsări aparţinând Ordinelor Pelecaniformes şi Ciconiiformes şi 

utilizarea habitatelor de către acestea (Platteeuw et all, Colonial waterbirds and their habitat use in 

the Danube Delta, 2004). Această lucrare prezintă rezultatele unui studiu derulat în perioada 2001-

2002, în Delta Dunării, atât pe teritoriul României cât şi Ucrainei, în care au fost identificate peste 

100 de colonii, totalizând peste 48.000 de perechi cuibăritoare. 

În anul 2006, Sandor D. Attila, Moldovan Istvan şi Sebastian Bugariu au observat ceea ce poate 

reprezenta prima atestare a cuibăririi codobaturii cu cap galben (Motacilla citreola) din România. 

Observaţia a avut loc în timpul unei campanii de inelare a păsărilor din Delta Dunării, pe Grindul 

Chituc. În lucrare, autorii menţionează o posibilă extindere a teritoriului de cuibărire a speciei spre 

sud, cuprinzând astfel şi România, într-o manieră similară Poloniei sau Letoniei. 

Tot în anul 2006, autorii Cuzic şi Petrescu, în „Studiul avifaunei şi habitatelor din Podişul 

Dobrogean în scopul dezvoltării reţelei de arii protejate”, au inventariat în rezervaţia naturală 

peisagistică Dealul Deniz Tepe, 11 specii de păsări de Anexa I a Directivei Păsări (respectiv Anexa 3 

a OUG 57/ 2007) şi 8 specii de Anexa 4b a OUG 57/ 2007, principalele tipuri majore de habitate 

identificate fiind reprezentate de pajişti, tufărişuri şi stâncării. 

În anul 2009, autorii Baczó Zoltán, Kovács Szabolcs, Szabó Attila au realizat o trecere în revistă a 

observaţiilor avifaunistice importante realizate în România în anii 2004, 2006 şi 2007. Din cele nouă 

specii şi o subspecie menţionate, doar trei au fost observate în afara Dobrogei şi Deltei Dunării. 

Astfel, autorii menţionează prezenţa şoimului mic (Falco naumanni) şi guşei vinete (Luscinia svecica 

magna) în apropiere de Canalul Tătaru din Delta Dunării, lăcarului de pipirig (Acrocephalus paludicola) şi 

cocorului mic (Antropoides virgo) în apropiere de Histria, silviei mediteraneene (Sylvia melanocephala) pe 

Insula Sahalin, silviei de grădină (Sylvia crassirostris) în apropiere de Murighiol şi pitulicei sprâncenate 

(Phylloscopus proregulus) în zona Chituc. 

Asociaţia Grupul Milvus a identificat  în cadrul proiectului „Studiul migraţiei de toamnă a păsărilor 

răpitoare din Dobrogea – 2010, 2011”, rutele de migraţie a păsărilor răpitoare din Dobrogea, 

principalele puncte de observare fiind situate în Dobrogea de Nord, în anul 2010. Rezultatele 

studiului au evidenţiat faptul că numărul total de păsări migratoare observate în Dobrogea, la punctul 

de observare situat pe dealul Deniz Tepe, a fost de 313 specii răpitoare şi 92 alte specii migratoare de 

talie mare precum barza albă (Ciconia ciconia), barza neagră (Ciconia nigra), pelicanul comun (Pelecanus 

onocrotalus), pelicanul creţ (Pelecanus crispus), gâşte, cormorani, etc. 
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Un alt articol important se regăseşte în Anuarele ştiinţifice ale Institutului Delta Dunării - 

“Preliminary data concerning ornithofauna of the Babadag lake area”, Tulcea – România, 2011. În 

acest articol sunt prezentate observaţii ornitologice realizate în zona lacului Babadag şi a 

împrejurimilor acestuia, în anii 2008 şi 2009. Scopul acestui studiu a fost de a reactualiza datele 

privind analizele cantitative ale ornitofaunei prezente în zona lacului Babadag. În total, au fost 

identificate 91 de specii de păsări, din care 80 cuibăritoare în zona respectivă. Păsările identificate 

aparţin la 12 ordine, 36 de familii şi 65 de genuri. De asemenea, a fost identificată una din cele mai 

mari colonii de Riparia riparia, din zona Dobrogei, şi totodată din România, respectiv peste 2000 de 

perechi. 

Păsările reprezintă una dintre cele mai mari atracţii ale Deltei Dunării şi zonelor limitrofe, atrăgând 

atenţia deopotrivă cercetătorilor şi turiştilor. Considerăm important să menţionăm că în lucrarea de 

faţă am prezentat doar o parte a studiilor realizate asupra avifaunei din Delta Dunării. 

În Tabel nr. 3-10 sunt prezentate cele 100 de specii de păsări de interes comunitar protejate în cele 

12 SPA-uri din zona de studiu, conform Formularelor Standard Natura 2000 (actualizate în data de 

17 februarie 2015). 

Tabel nr. 3-10 Speciile de păsări enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC incluse 

în Formularele Standard Natura 2000 ale SPA-urilor din cadrul zonei de studiu 

Nr. Cod şi denumire specii păsări 

R
O

S
P

A
0
0
0
9 

R
O

S
P

A
0
0
19

 

R
O

S
P

A
0
0
3
1 

R
O

S
P

A
0
0
3
2 

R
O

S
P

A
0
0
4
0 

R
O

S
P

A
0
0
5
2 

R
O

S
P

A
0
0
6
0 

R
O

S
P

A
0
0
7
3 

R
O

S
P

A
0
0
7
6 

R
O

S
P

A
0
0
9
1 

R
O

S
P

A
0
10

0 

R
O

S
P

A
0
12

1 

1 A001 – Gavia stellata 
  

x 
     

x 
   

2 A002 – Gavia arctica 
  

x 
   

x 
 

x 
   

3 A019 – Pelecanus onocrotalus 
  

x 
 

x x x x 
 

x x x 

4 A020 – Pelecanus crispus 
  

x 
  

x x x x 
   

5 A021 – Botaurus stellaris 
  

x 
 

x 
       

6 A022 – Ixobrychus minutus 
  

x 
 

x 
 

x 
     

7 A023 – Nycticorax nycticorax 
  

x 
 

x x x x 
    

8 A024 – Ardeola ralloides 
  

x 
  

x x 
     

9 A026 – Egretta garzetta 
  

x 
 

x x x 
     

10 A027 – Egretta alba 
  

x 
  

x x x 
    

11 A029 – Ardea purpurea 
  

x 
 

x x 
 

x 
    

12 A030 – Ciconia nigra 
  

x x x x 
 

x 
 

x x 
 

13 A031 – Ciconia ciconia x x x x x x x x 
 

x x 
 

14 A032 – Plegadis falcinellus 
  

x 
 

x x 
      

15 A034 – Platalea leucorodia 
  

x 
 

x x x x 
    

16 A037 – Cygnus columbianus bewickii 
  

x 
         

17 A038 – Cygnus cygnus 
  

x 
  

x x 
 

x 
   

18 A042 – Anser erythropus 
  

x 
    

x 
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Nr. Cod şi denumire specii păsări 

R
O

S
P

A
0
0
0
9 

R
O

S
P

A
0
0
19

 

R
O

S
P

A
0
0
3
1 

R
O

S
P

A
0
0
3
2 

R
O

S
P

A
0
0
4
0 

R
O

S
P

A
0
0
5
2 

R
O

S
P

A
0
0
6
0 

R
O

S
P

A
0
0
7
3 

R
O

S
P

A
0
0
7
6 

R
O

S
P

A
0
0
9
1 

R
O

S
P

A
0
10

0 

R
O

S
P

A
0
12

1 

19 A060 – Aythya nyroca 
  

x 
 

x x x 
     

20 A068 – Mergus albellus 
  

x 
     

x 
   

21 A071 – Oxyura leucocephala 
  

x 
   

x 
     

22 A072 – Pernis apivorus x x 
  

x 
  

x 
 

x x 
 

23 A073 – Milvus migrans x x x 
 

x 
  

x 
  

x 
 

24 A075 – Haliaeetus albicilla x x x 
 

x x 
 

x 
 

x 
  

25 A077 – Neophron percnopterus 
 

x 
     

x 
    

26 A078 – Gyps fulvus 
       

x 
    

27 A080 – Circaetus gallicus x x x x x x 
 

x 
 

x x 
 

28 A081 – Circus aeruginosus x x x x x x 
 

x 
 

x x 
 

29 A082 – Circus cyaneus x x x x x 
 

x x 
 

x x 
 

30 A083 – Circus macrourus x x x x x 
  

x 
 

x x 
 

31 A084 – Circus pygargus x x x x x 
  

x 
 

x x 
 

32 A089 – Aquila pomarina x x x x x 
  

x 
 

x x 
 

33 A090 – Aquila clanga x 
 

x x 
   

x 
 

x 
  

34 A091 – Aquila chrysaetos 
       

x 
    

35 A092 – Hieraaetus pennatus x x x x x 
  

x 
 

x x 
 

36 A094 – Pandion haliaetus 
  

x 
 

x x x x 
    

37 A095 – Falco naumanni 
  

x 
         

38 A097 – Falco vespertinus x x x x x x x x 
 

x x x 

39 A098 – Falco columbarius 
 

x x 
    

x 
    

40 A103 – Falco peregrinus x x x 
   

x x 
 

x x 
 

41 A119 – Porzana porzana 
  

x 
         

42 A120 – Porzana parva 
  

x 
 

x 
       

43 A121 – Porzana pusilla 
  

x 
         

44 A122 – Crex crex 
 

x 
          

45 A127 – Grus grus 
 

x x 
    

x 
    

46 A131 – Himantopus himantopus 
  

x 
 

x x 
 

x 
    

47 A132 – Recurvirostra avosetta 
  

x 
 

x x 
 

x 
    

48 A133 – Burhinus oedicnemus x x x x x 
  

x 
 

x x 
 

49 A135 – Glareola pratincola 
 

x x 
  

x 
      

50 A138 – Charadrius alexandrinus 
  

x 
 

x x x 
     

51 A139 – Charadrius morinellus 
  

x 
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Nr. Cod şi denumire specii păsări 

R
O

S
P

A
0
0
0
9 

R
O

S
P

A
0
0
19

 

R
O

S
P

A
0
0
3
1 

R
O

S
P

A
0
0
3
2 

R
O

S
P

A
0
0
4
0 

R
O

S
P

A
0
0
5
2 

R
O

S
P

A
0
0
6
0 

R
O

S
P

A
0
0
7
3 

R
O

S
P

A
0
0
7
6 

R
O

S
P

A
0
0
9
1 

R
O

S
P

A
0
10

0 

R
O

S
P

A
0
12

1 

52 A140 – Pluvialis apricaria 
  

x 
         

53 A151 – Philomachus pugnax 
  

x 
 

x x 
      

54 A154 – Gallinago media 
  

x 
         

55 A157 – Limosa lapponica 
  

x 
         

56 A159 – Numenius tenuirostris 
  

x 
         

57 A166 – Tringa glareola 
    

x x 
 

x 
    

58 A167 – Xenus cinereus 
  

x 
         

59 A170 – Phalaropus lobatus 
  

x 
  

x 
  

x 
   

60 A176 – Larus melanocephalus 
  

x 
 

x x 
  

x 
   

61 A177 – Larus minutus 
  

x 
 

x x 
  

x 
   

62 A180 – Larus genei 
  

x 
     

x 
   

63 A189 – Gelochelidon nilotica 
  

x 
   

x 
 

x 
   

64 A190 – Sterna caspia 
  

x 
   

x 
 

x 
   

65 A191 – Sterna sandvicensis 
  

x 
   

x 
 

x 
   

66 A193 – Sterna hirundo 
  

x 
 

x x x 
 

x 
   

67 A195 – Sterna albifrons 
  

x 
 

x x x 
 

x 
   

68 A196 – Chlidonias hybridus 
  

x 
 

x x x x x 
  

x 

69 A197 – Chlidonias niger 
  

x 
  

x x 
 

x 
  

x 

70 A215 – Bubo bubo 
 

x 
 

x x 
  

x 
 

x 
  

71 A222 – Asio flammeus 
  

x 
         

72 A224 – Caprimulgus europaeus x x 
 

x x 
  

x 
 

x 
  

73 A229 – Alcedo atthis 
 

x x 
 

x 
 

x 
     

74 A231 – Coracias garrulus x x x x x 
  

x 
 

x x 
 

75 A234 – Picus canus 
 

x x 
 

x 
  

x 
 

x 
  

76 A236 – Dryocopus martius 
 

x x 
 

x 
  

x 
 

x 
  

77 A238 – Dendrocopos medius 
 

x x 
    

x 
 

x 
  

78 A239 – Dendrocopos leucotos 
       

x 
    

79 A242 – Melanocorypha calandra x x x x x 
 

x 
  

x x 
 

80 A243 – Calandrella brachydactyla x x 
 

x x 
  

x 
 

x x 
 

81 A246 – Lullula arborea 
 

x x 
 

x 
  

x 
 

x x 
 

82 A255 – Anthus campestris x x x x x 
 

x x 
 

x x 
 

83 A272 – Luscinia svecica 
  

x 
         

84 A293 – Acrocephalus melanopogon 
  

x 
 

x x 
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Nr. Cod şi denumire specii păsări 

R
O

S
P

A
0
0
0
9 

R
O

S
P

A
0
0
19

 

R
O

S
P

A
0
0
3
1 

R
O

S
P

A
0
0
3
2 

R
O

S
P

A
0
0
4
0 

R
O

S
P

A
0
0
5
2 

R
O

S
P

A
0
0
6
0 

R
O

S
P

A
0
0
7
3 

R
O

S
P

A
0
0
7
6 

R
O

S
P

A
0
0
9
1 

R
O

S
P

A
0
10

0 

R
O

S
P

A
0
12

1 

85 A307 – Sylvia nisoria 
  

x 
 

x x 
 

x 
 

x 
  

86 A320 – Ficedula parva 
 

x x 
 

x 
  

x 
 

x 
  

87 A321 – Ficedula albicollis 
 

x x 
 

x 
  

x 
  

x 
 

88 A338 – Lanius collurio x x x x x 
 

x x 
 

x x 
 

89 A339 – Lanius minor x x x x x 
 

x x 
 

x x 
 

90 A379 – Emberiza hortulana 
 

x x 
 

x 
  

x 
 

x x 
 

91 A393 – Phalacrocorax pygmeus 
  

x 
 

x x x x 
    

92 A396 – Branta ruficollis x x x 
 

x x x 
 

x 
  

x 

93 A397 – Tadorna ferruginea 
     

x 
   

x 
  

94 A402 – Accipiter brevipes x x x x x 
  

x 
 

x x 
 

95 A403 – Buteo rufinus x x x x x 
  

x 
 

x x 
 

96 A404 – Aquila heliaca x x x x 
   

x 
 

x x 
 

97 A429 – Dendrocopos syriacus x x x 
 

x 
  

x 
  

x 
 

98 A464 – Puffinus yelkouan 
  

x 
     

x 
   

99 A511 – Falco cherrug x x x x 
  

x x 
 

x x 
 

100 A533 – Oenanthe pleschanka x x x x x 
 

x x 
  

x 
 x – specie menţionată în Formularul Standard Natura 2000 
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Figura nr. 3-22 Distribuţia numerică a speciilor de păsări de interes comunitar din Regiunea Delta Dunării 

(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_12/reference_portal) 
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3.3 DESCRIEREA FUNCŢIILOR ECOLOGICE ALE SPECIILOR ŞI 
HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR AFECTATE 
(SUPRAFAŢA, LOCAŢIA, SPECIILE CARACTERISTICE) ŞI A 
RELAŢIEI ACESTORA CU ARIILE NATURALE PROTEJATE DE 
INTERES COMUNITAR ÎNVECINATE ŞI DISTRIBUŢIA 
ACESTORA 

Pe suprafaţa zonei de studiu, Regiunea Delta Dunării, se regăsesc patru forme de relief: deltă, podiş, 

dealuri şi munţi, iar în proporţii mult mai mici sunt întâlnite şi zone de luncă şi zone marine. Din 

punct de vedere al unităţilor majore de relief, siturile Natura 2000 se regăsesc (parţial şi integral) în 

Delta Dunării, Podişul Dobrogei, Marea Neagră (apele teritoriale) şi Câmpia Română (doar 2 din 

situri, cu o suprafaţa mai mică de 5 %). 

Delta Dunării este caracterizată în principal de ecosisteme acvatice reofile şi lentice. Ecosistemele 

reofile sunt reprezentate de: Dunărea şi braţele sale, canale. Ecosistemele lentice sunt rezultatul 

atrofierii condiţiilor reofile şi accentuării a celor lentice şi sunt reprezentate de lacuri şi bălţi formate 

prin închiderea braţelor active ale Dunării sau canalelor. Alături de ecosisteme dulcicole, habitatele 

salmastre şi sărate, lagunele, golfurile semi-închise, apele marine costiere, pădurile de stejar în 

amestec, tufărişurile, pajiştile, dunele, dar şi ecosistemele antropizate contribuie la heterogenitatea 

Deltei Dunării. 

Podişul Nord Dobrogean reprezintă cel mai întins sit localizat integral în Podişul Dobrogei, fiind 

constituit în proporţie de peste 95 % din habitate de interes comunitar: habitate de stepă, păduri 

submediteraneene şi balcanice şi habitate de tufărişuri. O proporţie importantă dintre asociaţiile 

vegetale din cadrul celor 10 habitate de interes comunitar (dintre care 3 prioritare) au un caracter 

endemic pentru Dobrogea, în sit regăsindu-se cea mai mare parte a ariei de distribuţie a acestora de 

la nivel naţional şi mondial. De asemenea, Dealurile Agighiolului şi Deniz Tepe reprezintă două 

situri Natura 2000, localizate integral (în proporţie de 100 %) în cadrul unităţii de relief Podişul 

Dobrogei, precum şi în interiorul zonei de studiu, fiind caracterizate de habitate de stâncărie, pajişti 

de stepă, habitate de silvostepă şi de pădure, respectiv de stepe şi tufărişuri ponto-sarmatice. Munţii 

Măcinului sunt cei mai vechi munţi din România, caracterizaţi de ecosisteme caracteristice de stepă 

ponto-balcanică, păduri sub-mediteraneene şi balcanice şi o mare diversitate de floră şi faună. 

Speciile şi habitatele de interes comunitar potenţial afectate din siturile Natura 2000, localizate în 

zona de studiu, corespund întregului spectru taxonomic ce face obiectul protecţiei în siturile Natura 

2000. Speciile potenţial afectate aparţin totodată majorităţii spectrului funcţional: producători 

primari, ierbivore, insectivore, carnivore sau organisme parazite, fiind reprezentate atât de specii 

terestre cât şi de specii acvatice. Habitatele şi speciile de interes comunitar reprezintă componente 

cheie ale siturilor Natura 2000 atât din punct de vedere al rolului funcţional, cât şi al 

reprezentativităţii sau al unicităţii.  

Ca urmare a nivelului actual de detaliere a tipurilor de intervenţii/ proiectelor SIDDDD, precum şi 

numărului mare de specii şi habitate de interes comunitar ce ar putea fi afectate, o descriere detaliată 

a funcţiilor ecologice ale tuturor speciilor şi habitatelor de interes comunitar, pentru fiecare din 
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siturile potenţial afectate, este dificil de realizat la acest nivel de planificare strategică. Fiecare din 

habitatele şi speciile de interes comunitar potenţial afectate au un rol important în menţinerea 

integrităţii structurale şi funcţionale ale siturilor Natura 2000 ce le găzduiesc, iar această analiză va 

putea fi realizată în cadrul procedurilor de mediu (EA şi EIM) la nivel de tip de intervenţie/ proiect, 

în funcţie de specificul fiecăruia din ele. 

Nevertebratele joacă un rol esenţial în funcţionarea ecosistemelor datorită pe de o parte regimului 

de hrană (acoperind toate gradele de consumatori – primari şi secundari), iar pe de altă parte datorită 

plurivalenţei ecologice: polenizatori (ex: speciile de lepidopterele), fitofage, primar fitofage sau 

secundar detritofage. Ca pradă, nevertebratele reprezintă o sursă trofică atât pentru alte nevertebrate 

cât şi pentru amfibieni, păsări şi mamifere insectivore (ex: chiroptere). Majoritatea speciilor de 

nevertebrate prezintă un grad ridicat de stenoecie (preferinţe mai mult sau mai puţin stricte de 

habitat, hrană, condiţii locale etc.), ceea ce le face vulnerabile la dereglările condiţiilor de viaţă şi la 

degradarea habitatelor. Astfel, prezenţa anumitor specii de nevertebrate constituie un indicator al 

gradului de sănătate a habitatului populat de către acestea.  

Peştii reprezintă o caracteristică importantă a majorităţii ecosistemelor acvatice din punct de vedere 

al rolului lor ecologic, incluzând impactul direct asupra populaţiilor pradă şi impactul indirect asupra 

altor caracteristici biotice şi abiotice ale ecosistemului, precum şi din punct de vedere al valorii socio-

economice. 

Peştii pot fi omnivori, erbivori, insectivori, planctivori, piscivori şi, totodată, reprezintă sursa 

principală de hrană pentru multe organisme, atât terestre cât şi acvatice. Aceştia ţin sub control alte 

populaţii prin consumul de microorganisme şi plancton. Există o interdependenţă între plantele care 

eliberează oxigen în apă, necesar peştilor pentru a respira, şi peştii care elimină diverse substanţe din 

sistemul lor (în procesul de defecaţie), ce fertilizează plantele, iar atunci când acesţia mor substanţele 

nutritive din corpurile lor ajută plantele în procesul de dezvoltare. De asemenea, peştii reprezintă o 

importantă sursă de hrană pentru o multitudine de specii de păsări. 

Unele specii de peşti au un rol important ca indicatori biologici pentru apele în care trăiesc, 

constituind buni indicatori ai efectelor pe termen lung ale presiunilor antropice. 

Speciile migratoare de peşti efectuează deplasări de-a lungul cursurilor râurilor pentru a-şi depune 

icrele, iar regimul de curgere şi temperatura apei reprezintă factori importanţi în dezvoltarea larvelor 

în fazele incipiente. 

Amfibienii şi reptilele joacă un rol major în reţelele trofice, atât ca prădători cât şi ca pradă. Speciile 

potenţial afectate sunt în principal reprezentate de consumatori de insecte sau mamifere mici. Când 

populaţiile de amfibieni sunt abundente, acestea pot consuma cantităţi semnificative de organisme 

pradă, servind la limitarea exploziilor populaţionale. Larvele tritonilor şi a unor specii de broaşte sunt 

prădători importanţi în bălţi şi alte corpuri de apă şi influenţează abundenţa şi diversitatea 

comunităţilor de nevertebrate acvatice, precum şi a altor specii de amfibieni. Ca pradă, herpetofauna 

reprezintă o resursă trofică importantă pentru mamifere mici şi medii, păsări sau alte specii de 

amfibieni şi reptile. 

Speciile de amfibieni şi reptile sunt sensibile în principal la dereglări de habitat. Ca urmare a 

dependenţei de variabilele de habitat, amfibienii sunt consideraţi buni indicatori ai sănătăţii mediului. 

Pielea amfibienilor are un coeficient de permeabilitate ridicat, absorbind substanţele toxice din apă, 
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aer şi sol. Ciclul de viaţă complex al amfibienilor necesită habitate favorabile pentru depunerea 

ouălor, şi dezvoltarea larvelor şi adulţilor.  

Pentru cea mai mare parte a amfibienilor şi reptilelor deplasarea între habitate este necesară. Ambele 

grupe desfăşoară migraţii – în cazul amfibienilor au fost identificate două perioade de migraţie: de 

primăvară, către habitatele de reproducere şi de toamnă, către habitatele de hibernat, în timp ce în 

cazul reptilelor există adesea două etape de deplasare, una în timpul verii când masculii se 

dispersează în habitat şi una de toamnă, când ambele sexe se aglomerează în apropierea 

hibernaculelor. Acest lucru înseamnă că atât pentru amfibieni cât şi pentru reptile sunt necesare 

habitate de calitate (atât cele tranziţionale cât şi cele de rezidenţă). Mai mult, aproape toate speciile de 

herpetofaună prezintă o capacitate redusă de dispersie şi adesea nu se pot deplasa către habitate 

alternative, atunci când cel prezent este degradat. 

Mamiferele mici  joacă un rol important în ecosisteme, atât prin contribuţia la diversitatea vieţii, cât 

şi ca prădători, care consumă în special nevertebrate, material vegetal, alte mamifere, precum şi ca 

pradă pentru mamifere de talie medie şi mare, păsări (în special pentru păsări răpitoare) şi şerpi. Prin 

această interacţiune cu alte grupe de animale, micromamiferele influenţează reţelele trofice şi 

controlează nivelurile populaţionale ale prădătorilor, insectelor şi a speciilor-gazdă pentru paraziţi.  

Carnivorele de talie medie (mezocarnivorele) facilitează fluxul de nutrienţi prin conectarea 

ecosistemelor adiacente şi ocupă un loc unic în reţelele trofice care nu poate fi ocupat de alte 

animale, cum ar fi dispersia directă a seminţelor sau consumarea animalelor care dispersează seminţe. 

De asemenea, ca şi în cazul altor specii de prădători, mamiferele de talie medie controlează nivelurile 

populaţionale ale speciilor pradă – mamifere de talie mică, reptile, amfibieni şi păsări. 

Carnivorele de talie mare reprezintă specii de vârf ale piramidei trofice, fiind considerate specii 

cheie în funcţionarea ecosistemelor şi implicit în menţinerea echilibrului din cadrul biocenozelor. 

Aceste specii au un rol important în ecosistem prin controlul “top-down”, pe care îl exercită pe 

teritorii întinse asupra populaţiilor pradă. Astfel, prezenţa acestor specii indică habitate naturale cu o 

valoare ecologică ridicată şi ecosisteme funcţionale. 

Carnivorele de talie mare asigură o serie de beneficii, iar dispariţia acestora poate conduce la 

declanşarea unei reacţii în lanţ, de exemplu, din cauza unui declin al populaţiilor de lupi/ râşi se 

poate constata o creştere dramatică a erbivorelor, lucru care poate produce mai departe perturbări 

ale vegetaţiei, ale populaţiilor de păsări şi mamifere mici. 

Păsările ocupă multe niveluri în cadrul lanţului trofic şi, ca şi alte organisme vii, păsările contribuie 

la menţinerea nivelurilor sustenabile ale populaţiilor pradă şi ale speciilor prădătoare şi, după moarte, 

asigură hrana pentru necrofagi şi descompunători. Multe păsări sunt importante în reproducerea 

plantelor prin intermediul serviciilor lor ca polenizatori sau distribuitoare de seminţe, precum şi 

pentru contribuţia lor la ţinerea sub control a populaţiilor de rozătoare. Păsările asigură, de 

asemenea, resurse critice pentru numeroşi paraziţi specifici pentru care sunt gazdă. Unele păsări sunt 

considerate specii cheie deoarece prezenţa lor (sau  dispariţia din) într-un ecosistem afectează în mod 

indirect alte specii. 

Conform Sekercioglu, 2006, principalele funcţii ecologice asigurate de păsări sunt reprezentate de: 
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 Servicii de reglare: împrăştiere de seminţe (în cazul speciilor frugivore), polenizare (specii 

nectarivore), controlul dăunătorilor (specii de păsări ce se hrănesc cu specii de nevertebrate şi 

vertebrate), îndepărtarea cadavrelor (specii necrofage); 

 Servicii suport: depunerea nutrienţilor (specii acvatice), servicii de „modelare” a ecosistemelor 

(specii care sapă cavităţi). 

 
3.4 STATUTUL DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI HABITATELOR 

DE INTERES COMUNITAR 
Statutul de conservare al habitatelor şi speciilor de interes comunitar din siturile Natura 2000 

prezente în zona de studiu, Regiunea Delta Dunării, este prezentat în Tabel nr. 3-11, Tabel nr. 3-12 

şi Tabel nr. 3-13. 
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Tabel nr. 3-11 Statutul de conservare al habitatelor de interes comunitar menţionate în Formularele Standard Natura 2000 ale siturilor de importanţă 
comunitară prezente în zona de studiu 

Nr. 
crt. 

Cod 
Natura 

2000 
Denumire Habitat 

Directiva 
Habitate 

OUG 57/ 2007 

1 1110 Bancuri de nisip acoperite permanent de un strat mic de apă de mare Anexa I Anexa 2 

2 1130 Estuare Anexa I   

3 1140 Nisipuri şi zone mlăştinoase neacoperite de apă de mare la reflux Anexa I Anexa 2 

4 1150*  Lagune costiere Anexa I Anexa 2 

5 1160 Melele şi golfuri Anexa I Anexa 2 

6 1180 Structuri submarine create de scurgeri de gaze Anexa I   

7 1210 Vegetaţie anuală de-a lungul liniei ţărmului Anexa I Anexa 2 

8 1310 Comunităţi cu Salicornia şi alte specii anuale care colonizează terenurile umede şi nisipoase Anexa I Anexa 2 

9 1410 Pajişti sărăturate de tip mediteranean (Juncetalia maritimi) Anexa I   

10 1530*  Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice Anexa I Anexa 2 

11 2110 Dune mobile embrionare (în formare) Anexa I Anexa 2 

12 2130* Dune fixate cu vegetaţie herbacee peren  (dune gri) Anexa I Anexa 2 

13 2160 Dune cu Hippophae rhamnoides Anexa I Anexa 2 

14 2190 Depresiuni umede intradunale Anexa I Anexa 2 

15 3130 Ape stătătoare oligotrofe până  la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoëto-Nanojuncetea Anexa I Anexa 2 

16 3140 Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaţie bentonic  de specii de Chara Anexa I Anexa 2 

17 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition Anexa I Anexa 2 

18 3160 Lacuri distrofice şi iazuri Anexa I Anexa 2 

19 3260 Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion Anexa I Anexa 2 

20 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention Anexa I Anexa 2 

21 40C0*  Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice Anexa I Anexa 2 

22 6120*  Pajişti xerice pe substrat calcaros Anexa I Anexa 2 

23 62C0*  Stepe ponto-sarmatice Anexa I Anexa 2 

24 6410 Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae) Anexa I Anexa 2 
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Nr. 
crt. 

Cod 
Natura 

2000 
Denumire Habitat 

Directiva 
Habitate 

OUG 57/ 2007 

25 6420 Pajişti mediteraneene umede cu ierburi înalte din Molinio-Holoschoenion Anexa I Anexa 2 

26 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin Anexa I Anexa 2 

27 6440 Pajişti aluviale din Cnidion dubii Anexa I Anexa 2 

28 6510 Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) Anexa I Anexa 2 

29 7210*  Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus Anexa I Anexa 2 

30 8230 Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stâncării silicioase Anexa I Anexa 2 

31 8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis Anexa I Anexa 2 

32 91AA  Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos Anexa I Anexa 2 

33 91F0  
Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri 
(Ulmenion minoris) 

Anexa I Anexa 2 

34 91I0*  Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. Anexa I Anexa 2 

35 91M0  Păduri balcano-panonice de cer şi gorun Anexa I Anexa 2 

36 91X0  Păduri dobrogene de fag Anexa I Anexa 2 

37 91Y0  Păduri dacice de stejar şi carpen Anexa I Anexa 2 

38 92A0  Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba Anexa I Anexa 2 

39 92D0  Galerii ripariene şi tufărişuri (Nerio-Tamaricetea şi Securinegion tinctoriae) Anexa I   

Directiva Habitate – Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică: Anexa I - Tipuri de habitate naturale de interes comunitar 
(inclusiv prioritare) pentru a căror conservare este necesară desemnarea unor arii speciale de conservare; 

OUG 57/ 2007 – Ordonanţă de urgenţă privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011: Anexa 2 - 
Tipuri de habitate naturale a caror conservare necesită declararea ariilor speciale de conservare. 
  



MDRAP Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030)  

 Studiu EA_SIDDDD_Rev06  
 

 

136 
  

 

 

 
 

Tabel nr. 3-12 Statutul de conservare al speciilor de interes comunitar menţionate în Formularele Standard Natura 2000 ale siturilor de importanţă 
comunitară prezente în zona de studiu 

Nr. 
Crt. 

Categoria Specia Specia (ro.) Species (en) IUCN 
Directiva 
Habitate 

Conventia 
Berna 

OUG 57/ 
2007 

Cartea Rosie a 
vertebratelor din 

Romania 

1 Plante Agrimonia pilosa Turiţă Hairy agrimony LC Anexa II - Anexa 3 - 

2 Plante Aldrovanda vesiculosa Otrăţel Waterwheel EN Anexa II Anexa I Anexa 3 - 

3 Plante Campanula romanica Clopoţel dobrogean - DD Anexa II - Anexa 3 - 

4 Plante Centaurea jankae Dioc - VU Anexa II - Anexa 3 - 

5 Plante Centaurea pontica Vineţele - DD Anexa II - Anexa 3 - 

6 Plante Echium russicum Capul şarpelui 
 

LC Anexa II - Anexa 3 - 

7 Plante 
Himantoglossum 

caprinum 
- - DD Anexa II - - - 

8 Plante Iris aphylla ssp. hungarica Iris - DD Anexa II - Anexa 3 - 

9 Plante Marsilea quadrifolia Trifoi cu patru foi Water Shamrock LC Anexa II Anexa I Anexa 3 - 

10 Plante Moehringia jankae - - DD Anexa II - Anexa 3 - 

11 Plante Potentilla emilii-popii 
Buruiană cu cinci 

degete 
- DD Anexa II - Anexa 3 - 

12 Nevertebrate Anisus vorticulus 
 

Lesser Ramshorn Snail DD - - Anexa 3, 4A - 

13 Nevertebrate Arytrura musculus - - LC - - Anexa 3, 4A - 

14 Nevertebrate Bolbelasmus unicornis - - DD - - Anexa 3, 4A - 

15 Nevertebrate 
Callimorpha 

quadripunctaria 
Fluture vărgat - DD Anexa II - Anexa 3 - 

16 Nevertebrate Catopta thrips - - DD - - Anexa 3, 4A - 

17 Nevertebrate Cerambyx cerdo Croitorul mare Cerambyx Longicorn VU Anexa IV Anexa II Anexa 3, 4A - 

18 Nevertebrate Coenagrion ornatum - Ornate Bluet LC - - Anexa 3, 4A - 

19 Nevertebrate Colias myrmidone - - EN - - Anexa 3, 4A - 

20 Nevertebrate Euphydryas maturna 
 

Scarce Fritillary DD Anexa II - Anexa 3 - 

21 Nevertebrate Graphoderus bilineatus - - VU - Anexa II Anexa 3, 4A - 

22 Nevertebrate Leptidea morsei - Fenton's Wood White NT - - Anexa 3, 4A - 

23 Nevertebrate Lucanus cervus Rădaşscă Stag beetle NT - Anexa III Anexa 3, 4A - 
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Nr. 
Crt. 

Categoria Specia Specia (ro.) Species (en) IUCN 
Directiva 
Habitate 

Conventia 
Berna 

OUG 57/ 
2007 

Cartea Rosie a 
vertebratelor din 

Romania 

24 Nevertebrate Lycaena dispar - Large Copper NT Anexa II Anexa II Anexa 3, 4A - 

25 Nevertebrate Morimus funereus - - VU - - Anexa 3, 4A - 

26 Nevertebrate Ophiogomphus cecilia - Green Gomphid LC - Anexa II Anexa 3, 4A - 

27 Nevertebrate Osmoderma eremita Pustnicul Hermit Beetle NT Anexa II Anexa II Anexa 3, 4A - 

28 Nevertebrate 
Paracaloptenus 
caloptenoides 

- - DD - - Anexa 3, 4A - 

29 Nevertebrate 
Pholidoptera 
transsylvanica 

Cosaş transilvan - DD - - Anexa 3, 4A - 

30 Nevertebrate Theodoxus transversalis - Striped Nerite EN - - Anexa 3, 4A - 

31 Peşti Alosa immaculata Scrumbia de dunăre Pontic shad VU Anexa II, IV - Anexa 5A - 

32 Peşti Alosa tanaica Rizeafca de Dunăre Azov Shad LC Anexa II, IV - Anexa 5A - 

33 Peşti Aspius aspius Avat Asp LC Anexa II, IV Anexa III Anexa 3 - 

34 Peşti Cobitis taenia Zvârlugă Spined loach LC - Anexa III Anexa 3 - 

35 Peşti Romanogobio albipinatus Porcuşor de şes White-finned gudgeon LC Anexa II Anexa III Anexa 3 - 

36 Peşti Gobio kessleri Porcusor de nisip Kessler's gudgeon LC Anexa II Anexa III Anexa 3 Specie vulnerabilă 

37 Peşti Gymnocephalus baloni Ghiborţ de râu Balon's Ruffe LC Anexa II, IV Anexa III Anexa 3, 4A - 

38 Peşti Gymnocephalus schraetzer Raspăr Striped Ruffe LC Anexa II, IV Anexa III Anexa 3 - 

39 Peşti Misgurnus fossilis Ţipar Weatherfish LC Anexa II Anexa III Anexa 3 - 

40 Peşti Pelecus cultratus Săbiţă Ziege LC Anexa II, IV Anexa III Anexa 3 - 

41 Peşti Rhodeus sericeus amarus Boarţă European bitterling LC Anexa II Anexa III Anexa 3 - 

42 Pesti Sabanejewia aurata Dunăriţă Golden Spined loach LC Anexa II Anexa III Anexa 3 - 

43 Peşti Umbra krameri Ţigănuş European Mudminnow VU Anexa II Anexa II Anexa 3 - 

44 Peşti Zingel streber Fusar Streber LC Anexa II Anexa III Anexa 3 - 

45 Peşti Zingel zingel Pietrar Zingel LC Anexa IV Anexa III Anexa 3, 4A - 

46 Amfibieni Bombina bombina 
Izvoraş de baltă cu 

burta roşie 
Fire-bellied Toad LC Anexa II, IV Anexa II Anexa 3, 4A Specie aproape ameninţată 

47 Amfibieni Triturus dobrogicus 
Triton cu creastă 

dobrogean 
Danube Crested Newt NT Anexa II Anexa II Anexa 3 Specie periclitată 
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Nr. 
Crt. 

Categoria Specia Specia (ro.) Species (en) IUCN 
Directiva 
Habitate 

Conventia 
Berna 

OUG 57/ 
2007 

Cartea Rosie a 
vertebratelor din 

Romania 

48 Reptile Elaphe quatuorlineata Şarpe dungat Four-lined Snake NT Anexa II, IV - Anexa 3, 4A Specie critic periclitată 

49 Reptile Emys orbicularis Ţestoasă de apă European Pond Turtle NT Anexa II, IV - Anexa 3, 4A Specie vulnerabilă 

50 Reptile Testudo graeca 
Ţestoasă de uscat 

dobrogeană 
Greek tortoise VU Anexa II, IV - Anexa 3, 4A Specie periclitată 

51 Reptile Vipera ursinii Vipera de fâneaţă Meadow Viper VU Anexa II, IV - Anexa 3, 4A Specie critic periclitată 

52 Mamifere Lutra lutra Vidră Eurasian Otter NT Anexa II, IV Anexa II Anexa 3, 4A Specie vulnerabilă 

53 Mamifere Mesocricetus newtoni Hamsterul românesc Romanian Hamster NT Anexa II, IV - Anexa 3, 4A Specie vulnerabilă 

54 Mamifere Mustela eversmannii Dihor de stepă Steppe Polecat LC Anexa II, IV - Anexa 3 Specie vulnerabilă 

55 Mamifere Mustela lutreola Nurcă European Mink CR Anexa II, IV Anexa II Anexa 3, 4A Specie periclitată 

56 Mamifere Phocoena phocoena Delfinul mic Harbour Porpoise LC Anexa II Anexa II Anexa 3 Specie periclitată 

57 Mamifere 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Liliacul mare cu nas 

potcoavă 
Greater Horseshoe Bat LC Anexa II - Anexa 3 Specie vulnerabilă 

58 Mamifere Sicista subtilis Şoarece de stepă Southern birch mouse LC Anexa II, IV Anexa II Anexa 3, 4A Specie critic periclitată 

59 Mamifere Spermophilus citellus Popândău 
European ground 

squirrel 
VU Anexa II, IV Anexa II Anexa 3, 4A Specie vulnerabilă 

60 Mamifere Tursiops truncatus Delfinul mare 
Common Bottlenose 

Dolphin 
LC Anexa II Anexa II Anexa 3 Specie periclitată 

61 Mamifere Vormela peregusna Dihor pătat 
European Marbled 

Polecat 
VU Anexa II, IV Anexa III Anexa 3, 4A Specie periclitată 

IUCN (The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) Red list of Threatened Species – Lista Roşie IUCN: DD - Date insuficiente, LC – Preocupare 
minimă, VU – Vulnerabil, NT – Aproape ameninţat, EN – Periclitat, CR – Critic periclitat; 
Directiva Habitate – Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică: Anexa II - Specii de animale şi de plante de interes comunitar a 
căror conservare necesită desemnarea de arii speciale pentru conservare strictă; Anexa IV - Specii de animale şi de plante de interes comunitar care necesită protecţie strictă; 
Convenţia de la Berna - Convenţie din 19 septembrie 1979 privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa: Anexa I – Specii de floră sălbatică protejate ; Anexa II – 
Specii de faună strict protejate; Anexa III – Specii de faună protejate; 
OUG 57/ 2007 – Ordonanţă de urgenţă privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011: Anexa 3 - 
Specii de plante şi de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică; Anexa 4A - Specii de interes comunitar. 
Specii de animale şi de plante care necesită o protecţie strictă; Anexa 5A - Specii de interes comunitar. Specii de plante şi de animale de interes comunitar, cu excepţia speciilor de păsări, a 
căror prelevare din natura şi exploatare fac obiectul măsurilor de management. 
Cartea Roşie a Vertebratelor din România, Academia Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa”, 2005 – sunt utilizate aceleaşi criterii de clasificare a speciilor şi 
aceleaşi grade de periclitare ca şi în Lista Roşie IUCN. 
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Tabel nr. 3-13 Statutul de conservare al speciilor de păsări de interes comunitar menţionate în Formularele Standard Natura 2000  ale ariilor de protecţie 
specială avifaunistică prezente în zona de studiu 

Nr. 
crt 

Specia Specia (en) 
Specia 

(română) 
Fenologie IUCN 

Directiva 
Păsări 

OUG 57/ 
2007 

Cartea Roşie 
a 

Vertebratelor 

Convenţia 
de la Berna 

Convenţia de la Bonn 

1 Accipiter brevipes 
Levant 

Sparrowhawk 
Uliu cu picioare 

scurte 
OV LC Anexa I Anexa 3 

Specie 
vulnerabilă 

Anexa II Anexa II 

2 Acrocephalus melanopogon 
Moustached 

Warbler 
Privichetoare de 

baltă 
OV LC Anexa I Anexa 3 

 
Anexa III - 

3 Alcedo atthis 
Common 
Kingfisher 

Pescăraş 
albastru 

MP, S LC Anexa I Anexa 3 
 

Anexa II - 

4 Anser erythropus 
Lesser White-
fronted Goose 

Gârliţă mică Ac VU Anexa I Anexa 3 
Specie critic 
periclitată 

Anexa III Anexa II 

5 Anthus campestris Tawny Pipit Fâsă de câmp OV LC Anexa I Anexa 3 
 

Anexa II - 

6 Aquila chrysaetos Golden Eagle Acvilă de munte S LC Anexa I Anexa 3 
Specie 

periclitată 
Anexa II Anexa II 

7 Aquila clanga 
Greater Spotted 

Eagle 
Acvilă ţipătoare 

mare 
P VU Anexa I - 

Specie critic 
periclitată 

Anexa II Anexa II 

8 Aquila heliaca 
Eastern Imperial 

Eagle 
Acvilă de câmp MP VU Anexa I Anexa 3 

Specie critic 
periclitată 

Anexa II Anexa II 

9 Aquila pomarina 
Lesser Spotted 

Eagle 
Acvilă ţipătoare 

mică 
OV LC Anexa I Anexa 3 

Specie 
vulnerabilă 

Anexa II Anexa II 

10 Ardea purpurea Purpule Heron Stârc roşu OV LC Anexa I Anexa 3 
Specie 

periclitată 
Anexa II 

Anexa II (populaţiile care 
se reproduc în palearcticul 

occidental) 

11 Ardeola ralloides Squacco Heron Stârc galben OV LC Anexa I Anexa 3 
Specie 

vulnerabilă 
Anexa II - 

12 Asio flammeus Short-eared Owl Ciuf de câmp OI LC Anexa I Anexa 3 
Specie 

vulnerabilă 
Anexa II - 

13 Aythya nyroca Ferruginous Duck Raţă roşie OV,RI NT Anexa I Anexa 3 
Specie 

vulnerabilă 
Anexa III Anexa I 

14 Botaurus stellaris Bittern Buhai de baltă OV,RI LC Anexa I Anexa 3 
 

Anexa II 
Anexa II (populaţii 

palearctice 
occidentale) 

15 Branta ruficollis 
Red Brested 

Goose 
Gâsca cu gât 

roşu 
OI EN Anexa I Anexa 3 

Specie 
periclitată 

Anexa III - 
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Nr. 
crt 

Specia Specia (en) 
Specia 

(română) 
Fenologie IUCN 

Directiva 
Păsări 

OUG 57/ 
2007 

Cartea Roşie 
a 

Vertebratelor 

Convenţia 
de la Berna 

Convenţia de la Bonn 

16 Bubo bubo 
Eurasian Eagle 

Owl 
Buhă S LC Anexa I Anexa 3 

Specie 
vulnerabilă 

Anexa II - 

17 Burhinus oedicnemus 
Eurasian Thick-

knee 
Pasărea ogorului OV LC Anexa I Anexa 3 

Specie 
periclitată 

Anexa II Anexa II 

18 Buteo rufinus 
Long legged 

Buzzard 
Şorecar mare P, OV LC Anexa I Anexa 3 

Specie 
vulnerabilă 

Anexa III - 

19 Calandrella brachydactyla 
Greater Short-

toed Lark 
Ciocârlie de stol OV LC Anexa I Anexa 3 

 
Anexa II - 

20 Caprimulgus europaeus Eurasian Nightjar Caprimulg OV LC Anexa I Anexa 3 
 

Anexa II - 

21 Charadrius alexandrinus Kentish Plover 
Prundăraş de 

sărătură 
OV LC Anexa I Anexa 3 

Specie 
vulnerabilă 

Anexa II Anexa II 

22 Charadrius morinellus Dotterel 
Prundăraş de 

munte 
OV LC Anexa I - 

Specie critic 
periclitată 

Anexa III Anexa II 

23 
Chlidonias hybridus 
(Chlidonias hybrida) 

Whiskered Tern 
Chirighiţă cu 

obraz alb 
OV LC Anexa I Anexa 3 

 
Anexa II - 

24 Chlidonias niger Black Tern 
Chirighiţă 

neagră 
OV LC Anexa I Anexa 3 

 
Anexa II Anexa II 

25 Ciconia ciconia White Stork Barză albă OV LC Anexa I Anexa 3 
Specie 

vulnerabilă 
Anexa II Anexa II 

26 Ciconia nigra Black Stork Barză neagră OV LC Anexa I Anexa 3 
Specie 

vulnerabilă 
Anexa II Anexa II 

27 Circaetus gallicus 
Short-toed Snake-

eagle 
Şerpar OV LC Anexa I Anexa 3 

Specie 
vulnerabilă 

Anexa II Anexa II 

28 Circus aeruginosus 
Western Marsh-

harrier 
Erete de stuf OV, S LC Anexa I Anexa 3 

 
Anexa II Anexa II 

29 Circus cyaneus Northern Harrier Erete vânăt OI LC Anexa I Anexa 3 
 

Anexa II Anexa II 

30 Circus macrourus Pallid Harrier Erete alb P, OI NT Anexa I Anexa 3 
Specie 

periclitată 
Anexa II Anexa II 

31 Circus pygargus Montagu's Harrier Erete sur OV, P LC Anexa I Anexa 3 
Specie 

periclitată 
Anexa II Anexa II 

32 Coracias garrulus European Roller Dumbraveancă OV NT Anexa I Anexa 3 
 

Anexa II Anexa II 

33 Crex crex Corncrake Cristel de câmp OV LC Anexa I - Specie Anexa II - 
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Nr. 
crt 

Specia Specia (en) 
Specia 

(română) 
Fenologie IUCN 

Directiva 
Păsări 

OUG 57/ 
2007 

Cartea Roşie 
a 

Vertebratelor 

Convenţia 
de la Berna 

Convenţia de la Bonn 

vulnerabilă 

34 Cygnus columbianus Tundra Swan Lebădă mică OI LC Anexa I - 
 

Anexa II - 

35 Cygnus cygnus Whooper Swan Lebădă de iarnă OI LC Anexa I - 
 

Anexa II - 

36 Dendrocopos leucotos 
White-backed 
Woodpecker 

Ciocănitoare cu 
spate alb 

S LC Anexa I Anexa 3 - Anexa II - 

37 Dendrocopos medius 
Middle Spotted 

Woodpecker 
Ciocănitoare de 

stejar 
S LC Anexa I Anexa 3 

 
Anexa II - 

38 Dendrocopos syriacus 
Syrian 

Woodpecker 
Ciocănitoare de 

grădini 
S LC Anexa I Anexa 3 

 
Anexa II - 

39 Dryocopus martius Black woodpecker 
Ciocănitoare 

neagră 
S LC Anexa I Anexa 3 

 
Anexa II - 

40 
Casmerodius albus (Egretta 

alba) 
Great Egret Egretă mare OV, RI LC Anexa I Anexa 3 

Specie 
periclitată 

Anexa II 
Anexa II (populaţii 

palearctice 
occidentale) 

41 Egretta garzetta Little Egret Egretă mică OV LC Anexa I Anexa 3 
Specie 

periclitată 
Anexa II - 

42 Emberiza hortulana Ortolan Bunting 
Presură de 

gradină 
OV LC Anexa I Anexa 3 

 
Anexa III - 

43 Falco cherrug Saker Falcon Şoim dunărean MP EN 
 

Anexa 3 
Specie critic 
periclitată 

Anexa II Anexa II 

44 Falco columbarius Merlin Şoim de iarnă OI LC Anexa I - 
 

Anexa II Anexa II 

45 Falco naumanni Lesser Kestrel Vânturel mic OV LC Anexa I Anexa 3 
Specie 

vulnerabilă 
Anexa II Anexa II 

46 Falco peregrinus Peregrine Falcon Şoim călător S, OI LC Anexa I Anexa 3 
Specie 

periclitată 
Anexa II Anexa II 

47 Falco vespertinus 
Red-footed 

Falcon 
Vânturel de 

seară 
OV NT Anexa I Anexa 3 

Specie 
vulnerabilă 

Anexa II Anexa II 

48 Ficedula albicollis 
Collared 

Flycatcher 
Muscar gulerat OV LC Anexa I Anexa 3 

 
Anexa II Anexa II 

49 Ficedula parva 
Red-breasted 

Flycatcher 
Muscar mic OV LC Anexa I Anexa 3 

 
Anexa II Anexa II 

50 Gallinago media Great Snipe Becaţină mare P NT Anexa I - 
 

Anexa II - 
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Nr. 
crt 

Specia Specia (en) 
Specia 

(română) 
Fenologie IUCN 

Directiva 
Păsări 

OUG 57/ 
2007 

Cartea Roşie 
a 

Vertebratelor 

Convenţia 
de la Berna 

Convenţia de la Bonn 

51 Gavia arctica 
Black-throated 

Loon 
Cufundar polar OI LC Anexa I Anexa 3 

 
Anexa II Anexa II 

52 Gavia stellata 
Red-throated 

Loon 
Cufundar mic OI LC Anexa I Anexa 3 

 
Anexa II 

Anexa II (populaţii 
palearctice occidentale) 

53 
Sterna nilotica (Gelochelidon 

nilotica) 
Gull-billed Tern 

Pescăriţă 
râzătoare 

OV LC Anexa I Anexa 3 
Specie critic 
periclitată 

Anexa II 
Anexa II (populaţiile din 
Eurasia Occidentală şi 

Africa) 

54 Glareola pratincola 
Common 
Pratincole 

Ciovlică ruginie OV LC Anexa I Anexa 3 
Specie 

vulnerabilă 
Anexa II Anexa II 

55 Grus grus Common Crane Cocor P LC Anexa I Anexa 3 
Specie 

vulnerabilă 
Anexa II Anexa II 

56 Gyps fulvus Griffon Vulture Vultur sur Ac LC Anexa I Anexa 3 
Specie critic 
periclitată 

Anexa II Anexa II 

57 Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle Codalb MP, OI LC Anexa I Anexa 3 
Specie critic 
periclitată 

Anexa II Anexa I, Anexa II 

58 
Hieraaetus pennatus (Aquila 

pennata) 
Booted Eagle Acvilă mică OV LC Anexa I Anexa 3 

Specie critic 
periclitată 

Anexa II Anexa II 

59 Himantopus himantopus Black-winged Stilt Piciorong OV LC Anexa I Anexa 3 
Specie 

periclitată 
Anexa III - 

60 Ixobrychus minutus Little Bittern Stârc pitic OV LC Anexa I Anexa 3 
 

Anexa II 
Anexa II (populaţii 

palearctice 
occidentale) 

61 Lanius collurio Red-backed Shrike 
Sfrâncioc 
roşiatic 

OV LC Anexa I Anexa 3 
 

Anexa II - 

62 Lanius minor 
Lesser Grey 

Shrike 
Sfrâncioc cu 
frunte neagră 

OV LC Anexa I Anexa 3 
 

Anexa II - 

63 Larus genei Slender-billed Gull Pescăruş rozalb Ac, OV LC Anexa I Anexa 3 
Specie critic 
periclitată 

Anexa II Anexa II 

64 Larus melanocephalus 
Mediterranean 

Gull 
Pescăruş cu cap 

negru 
OV LC Anexa I Anexa 3 

Specie 
periclitată 

Anexa II Anexa II 

65 Larus minutus Little Gull Pescăruş mic P, OV LC 
 

Anexa 3 
 

Anexa II - 

66 Limosa lapponica Bar-tailed Godwit 
Sitar de mal 

nordic 
Ac LC Anexa I - 

 
Anexa III - 
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Nr. 
crt 

Specia Specia (en) 
Specia 

(română) 
Fenologie IUCN 

Directiva 
Păsări 

OUG 57/ 
2007 

Cartea Roşie 
a 

Vertebratelor 

Convenţia 
de la Berna 

Convenţia de la Bonn 

67 Lullula arborea Wood Lark 
Ciocârlie de 

pădure 
OV LC Anexa I Anexa 3 

 
Anexa III - 

68 
Luscinia svecica (Cyanosylvia 

svecica) 
Bluethroat Guşă vânătă P, OV LC Anexa I Anexa 3 

Specie 
periclitată 

Anexa II Anexa II 

69 Melanocorypha calandra Calandra Lark 
Ciocârlie de 

bărăgan 
MP, S LC Anexa I Anexa 3 

 
Anexa II - 

70 
Mergus albellus (Mergellus 

albellus) 
Smew Ferestraş mic OI LC Anexa I - 

Specie 
vulnerabilă 

Anexa II - 

71 Milvus migrans Black Kite Gaie neagră OV LC Anexa I Anexa 3 
Specie critic 
periclitată 

Anexa II Anexa II 

72 Neophron percnopterus Egyptian vulture Vultur egiptean OV EN Anexa I Anexa 3 
Specie critic 
periclitată 

Anexa III - 

73 Numenius tenuirostris 
Slender-billed 

Curlew 
Culic cu cioc 

subţire 
Ac CR Anexa I Anexa 3 

Specie critic 
periclitată 

Anexa II Anexa I 

74 Nycticorax nycticorax Night Heron Stârc de noapte OV LC Anexa I Anexa 3 
Specie 

vulnerabilă 
Anexa II - 

75 Oenanthe pleschanka Pied Wheatear Pietrar negru OV LC 
 

Anexa 3 
Specie 

vulnerabilă 
Anexa II - 

76 Oxyura leucocephala 
White-headed 

Duck 
Raţă cu cap alb OI EN Anexa I Anexa 3 

Specie 
periclitată 

Anexa II Anexa I 

77 Pandion haliaetus Osprey Uligan pescar P LC Anexa I Anexa 3 
Specie 

vulnerabilă 
Anexa II Anexa II 

78 Pelecanus crispus Dalmatian Pelican Pelican creţ OV VU Anexa I Anexa 3 
Specie critic 
periclitată 

Anexa II Anexa I, Anexa II 

79 Pelecanus onocrotalus 
Great White 

Pelican 
Pelican comun OV LC Anexa I Anexa 3 

Specie 
vulnerabilă 

Anexa II Anexa I, Anexa II 

80 Pernis apivorus 
European Honey-

buzzard 
Viespar OV LC Anexa I Anexa 3 

Specie 
vulnerabilă 

Anexa II Anexa II 

81 Phalacrocorax pygmeus Pygmy Cormorant Cormoran mic OV, RI, S LC Anexa I Anexa 3 
Specie 

vulnerabilă 
Anexa II Anexa II 

82 Phalaropus lobatus 
Red-necked 
Phalarope 

Notariţă P LC Anexa I Anexa 3 
 

Anexa II Anexa II 
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Nr. 
crt 

Specia Specia (en) 
Specia 

(română) 
Fenologie IUCN 

Directiva 
Păsări 

OUG 57/ 
2007 

Cartea Roşie 
a 

Vertebratelor 

Convenţia 
de la Berna 

Convenţia de la Bonn 

83 Philomachus pugnax Ruff Bătăuş P LC Anexa I - 
 

Anexa III Anexa II 

84 Picus canus 
Grey-faced 

Woodpecker 
Ghionoaie sură S LC Anexa I Anexa 3 

 
Anexa II - 

85 Platalea leucorodia Spoonbill Lopătar OV LC Anexa I Anexa 3 
Specie 

periclitată 
Anexa III Anexa II 

86 Plegadis falcinellus Glossy Ibis Ţăgănuş OV LC Anexa I Anexa 3 
Specie 

vulnerabilă 
Anexa III Anexa II 

87 Pluvialis apricaria 
Eurasian Golden 

Plover 
Ploier auriu P, RI LC Anexa I 

Anexa 3, 
Anexa 5E  

Anexa III Anexa II 

88 Porzana parva Little Crake Cresteţ cenuşiu OV LC Anexa I Anexa 3 
 

Anexa II Anexa II 

89 Porzana porzana Spotted Crake Cresteţ pestriţ OV LC Anexa I Anexa 3 
 

Anexa II 
Anexa II (populaţii 

palearctice occidentale) 

90 Porzana pusilla Baillon's Crake Cresteţ mic OV, P LC Anexa I Anexa 3 
 

Anexa II Anexa II 

91 Puffinus yelkouan 
Yelkouan 

Shearwater 
Ielcovan Ac VU Anexa I - 

 
Anexa III - 

92 Recurvirostra avosetta Pied Avocet Ciocântors OV LC Anexa I Anexa 3 
Specie 

vulnerabilă 
Anexa II Anexa II 

93 
Sterna albifrons (Sternula 

albifrons) 
Little Tern Chiră mică OV LC Anexa I Anexa 3 

Specie 
periclitată 

Anexa II Anexa II 

94 
Sterna caspia (Hydroprogne 

caspia) 
Caspian Tern Pescăriţă mare P LC Anexa I Anexa 3 

 
Anexa II 

Anexa II (populaţiile din 
Eurasia Occidentală şi 

Africa) 

95 Sterna hirundo Common Tern Chiră de baltă OV LC Anexa I Anexa 3 
 

Anexa II 
Anexa II (populaţii 

palearctice occidentale) 

96 
Sterna sandvicensis 

(Thalasseus sandvicensis) 
Sandwich Tern Chiră de mare OV LC Anexa I Anexa 3 

Specie critic 
periclitată 

Anexa II Anexa II 

97 Sylvia nisoria Barred Warbler 
Silvie 

porumbacă 
OV LC Anexa I Anexa 3 

 
Anexa II - 

98 Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck Călifar roşu OV LC Anexa I Anexa 3 
Specie critic 
periclitată 

Anexa II Anexa II 

99 Tringa glareola Wood Sandpiper 
Fluierar de 
mlaştină 

P LC Anexa I Anexa 3 
 

Anexa II Anexa II 
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Nr. 
crt 

Specia Specia (en) 
Specia 

(română) 
Fenologie IUCN 

Directiva 
Păsări 

OUG 57/ 
2007 

Cartea Roşie 
a 

Vertebratelor 

Convenţia 
de la Berna 

Convenţia de la Bonn 

100 Xenus cinereus Terek Sandpiper Fluierar sur Ac LC Anexa I - 
 

Anexa III - 

Fenologie - Ac – specie accidentală; MP – migrator parţial; OV – oaspete de vară; OI – oaspete de iarnă; P – specie de pasaj; RI – rar iarnă; S – pasăre sedentară;  
IUCN (The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) Red list of Threatened Species – Lista Roşie IUCN: LC – Preocupare minimă, VU – Vulnerabil, 
NT – Aproape ameninţat, EN – Periclitat, CR – Critic periclitat; 
Directiva Păsări – Directiva Consiliului 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice, abrogată şi înlocuită în 2009 cu Directiva 2009/147/CE: Anexa I - Specii de păsări pentru care 
se impun măsuri speciale de conservare a habitatelor acestora, cu scopul de a li se asigura supravieţuirea şi reproducerea în aria de răspândire ; 
OUG 57/ 2007 – Ordonanţă de urgenţă privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011: Anexa 3 - 
Specii de plante şi de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică; Anexa 5E: Specii de interes comunitar a 
căror comercializare este permisă în condiţii speciale; 
Cartea Roşie a Vertebratelor din România, Academia Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa”, 2005 – sunt utilizate aceleaşi criterii de clasificare a speciilor şi 
aceleaşi grade de periclitare ca şi în Lista Roşie IUCN; 
Convenţia de la Berna - Convenţie din 19 septembrie 1979 privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa: Anexa II – Specii de faună strict protejate; Anexa III –
Specii de faună protejate; 
Convenţia de la Bonn – Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice: Anexa I – Specii migratoare periclitate; Anexa II – Specii migratoare care au un statut 
nefavorabil de conservare şi necesită acorduri internaţionale pentru conservare şi management. 
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3.5 DATE PRIVIND STRUCTURA ŞI DINAMICA POPULAŢIILOR 
DE SPECII AFECTATE (EVOLUŢIA NUMERICĂ A POPULAŢIEI 
ÎN CADRUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE INTERES 
COMUNITAR, PROCENTUL ESTIMATIV AL POPULAŢIEI 
UNEI SPECII AFECTATE DE IMPLEMENTAREA SIDDDD, 
SUPRAFAŢA HABITATULUI ESTE SUFICIENT DE MARE 
PENTRU A ASIGURA MENŢINEREA SPECIEI PE TERMEN 
LUNG) 

La acest moment nu există informaţii actualizate privind structura şi dinamica populaţiilor de specii 

din cele 20 de situri Natura 2000 prezente în Regiunea Delta Dunării. Singurele informaţii 

disponibile sunt cele referitoare la mărimea populaţiilor speciilor de interes comunitar prezentate în 

Formularele Standard Natura 2000, însă acestea nu prezintă structura pe vârste, pe sexe sau dinamica 

populaţiilor, şi, de asemenea, nu oferă informaţii cu privire la localizarea populaţiilor în sit, în acest 

sens fiind dificil de stabilit dacă populaţia este afectată de implementarea SIDDDD, având în vedere 

faptul că unele situri intersectează doar pe suprafeţe reduse zona de implementare a SIDDDD. 

Odată cu finalizarea studiilor de inventariere, cartare şi evaluare a stării de conservare a speciilor de 

faună şi floră de interes comunitar, pentru care au fost declarate siturile Natura 2000, se pot obţine 

informaţii actualizate referitoare la mărimea, structura sau dinamica populaţiilor speciilor de interes 

comunitar (dacă proiectul a presupus activităţi în acest sens).  

Considerăm astfel că, la momentul de faţă, nu există suficiente informaţii pentru a prezenta date 

referitoare la structura şi dinamica populaţiilor speciilor de interes comunitar afectate de 

implementarea SIDDDD, urmând ca acestea să fie analizate separat, pentru fiecare proiect/ tip de 

intervenţie susceptibil a avea un impact semnificativ asupra siturilor Natura 2000, la nivelul 

evaluărilor adecvate individuale. 

Limitele oricărui sit Natura 2000 reprezintă delimitări convenţionale, ce nu presupun existenţa în 

teren a unor bariere geografice sau antropice care ar putea împiedica deplasarea speciilor. Acest lucru 

denotă faptul că suprafeţele de teren aflate în afara ariilor naturale protejate pot fi la fel de valoroase 

ca şi cele din interiorul acestora, în ceea ce priveşte menţinerea stării de conservare a speciilor, în 

special atunci când tocmai de acest fenomen (deplasarea speciilor) depinde asigurarea conectivităţii 

populaţionale sau asigurarea resurselor de hrană (de exemplu, în cazul speciilor cu mobilitate ridicată, 

precum mamiferele şi păsările, acestea pot utiliza habitate diverse existente atât în sit, cât şi în afara 

acestuia, putând fi prezente de multe ori chiar şi în habitatele puternic antropizate). 
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3.6 RELAŢIILE STRUCTURALE ŞI FUNCŢIONALE CARE CREEAZĂ 
ŞI MENŢIN INTEGRITATEA ARIILOR NATURALE PROTEJATE 
DE INTERES COMUNITAR 

Delta Dunării reprezintă un complex de ecosisteme acvatice alături de care se regăsesc şi ecosisteme 

forestiere, costiere, antropice etc. În cazul Deltei Dunării, cel mai important rol îl joacă apa adusă de 

Dunăre. Prin aluviunile aduse şi depuse, datorită scăderii vitezei de curgere, sunt favorizate condiţiile 

de dezvoltare a vegetaţiei acvatice şi terestre. Acest complex de habitate, create cu contribuţia directă 

sau indirectă a apei Dunării, reprezintă habitate favorabile pentru desfăşurarea diverselor activităţi 

(reproducere, hrănire sau odihnă) ale speciille de nevertebrate, peşti, amfibieni şi reptile, mamifere, 

chiroptere sau păsări. 

Zona interioară a Regiunii Deltei Dunării este caracterizată de pajişti stepice, corpuri izolate de 

pădure şi culturi agricole. În cazul siturilor Natura 2000 ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia, 

ROSPA0019 Cheile Dobrogei, ROSPA0032 Deniz Tepe, ROSPA0073 Măcin-Niculiţel şi 

ROSPA0100 Stepa Casimcea, localizate în zona continentală, principala componentă ce asigură 

integritatea structurală şi funcţională este pajiştea. Habitatele de pajişte sunt utilizate de speciile mici 

de păsări ca habitate de hrănire şi de cuibărire (pe sol sau în arbori izolaţi, în galerii subterane sau 

structuri antropice). Speciile de păsări răpitoare folosesc pajiştile preponderent pentru vânătoare sau 

pentru odihnă, însă pentru unele specii, pajiştile greu accesibile (datorită reliefului) pot fi utilizate şi 

ca habitate de cuibărire. Majoritatea speciilor de păsări răpitoare preferă, ca şi habitate de cuibărire, 

corpurile de pădure şi structurile antropice situate în vecinătatea habitatelor deschise, utilizate pentru 

hrănire.  În această zonă, alături de arii de protecţie specială avifaunistică, sunt localizate şi o serie de 

situri de interes comunitar: ROSCI0060 Dealurile Agighilului, ROSCI0067 Deniz Tepe, ROSCI0123 

Munţii Măcinului, ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean, unele dintre acestea fiind suprapuse SPA-

urilor. Habitatele prezente în aceste situri de interes comunitar, prin diversitatea de specii floristice, 

asigură o sursă constantă de hrană (şi totodată habitate de reproducere şi odihnă) pentru speciile de 

mamifere mici (Sicista subtilis, Spermophilus citellus, Mesocricetus newtoni), chiroptere (Rhinolophus 

ferrumequinum), dar şi de mamifere prădătoare de talie mică sau medie (Vormela peregusna, Lutra lutra, 

Mustela eversmannii, Mustela lutreola). Herpetofauna dobrogeană este caracterizată de prezenţa speciilor 

de reptile ce s-au putut adapta la condiţii de uscăciune (Testudo graeca, Vipera ursinii, Elaphe 

quatuorlineata). Mamiferele mici reprezintă sursă de hrană pentru unele specii de reptile (Vipera ursinii, 

Elaphe quatuorlineata), iar într-o manieră similară acestea sunt vânate de carnivore de talie mică sau 

medie. 

În cazul siturilor în care elementul principal care asigură integritatea structurală şi funcţională este 

apa (sub formă de lacuri, canale, zone inundabile etc.) diversitatea de specii este de cele mai multe ori 

mai mare decât în cazul celorlalte situri, datorită prezenţei speciilor de peşti, amfibieni, reptile, şi 

păsări în număr mai mare. Aceste situri (ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoe, 

ROSPA0040 Dunărea Veche-Braţul Măcin, ROSPA0052 Lacul Beibugeac, ROSPA0060 Lacurile 

Taşaul-Corbu şi ROSPA0121 Lacul Brateş) sunt importante în special pentru păsările care cuibăresc 

în stufăriş, pe suprafaţa lacurilor, în zone inundabile sau în arborii din vecinătatea habitatelor 

acvatice. Totodată, datorită diversităţii ridicate de specii, aceste habitate reprezintă şi habitate de 
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cuibărire pentru speciile de păsări ihtiofage, insectivore, seminivore sau omnivore, iar datorită 

accesibilităţii reduse oferă teritorii vaste de odihnă. 

Diversitatea relativ mare a habitatelor acvatice a permis şi o dezvoltare puternică a faunei, fiind 

prezente numeroase specii de nevertebrate, peşti, amfibieni şi reptile, mamifere şi păsări. Habitatele 

acvatice din Delta Dunării sunt printre cele mai bogate, la nivel naţional, în ceea ce priveşte numărul 

de specii, iar între aceste specii s-au dezvoltat o serie de relaţii (prădătorism, simbioză, parazitim etc.) 

care ajută la menţinerea echilibrului numeric între specii, populaţii şi grupele de faună. 

 

3.7 OBIECTIVELE DE CONSERVARE ALE ARIILOR NATURALE 
PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR, ACOLO UNDE AU 
FOST STABILITE PRIN PLANURI DE MANAGEMENT 

Procesul de elaborare al Planurilor de Management nu este încă finalizat pentru majoritatea siturilor 

potenţial afectate de proiectele/ tipurile de intervenţii propuse în cadrul SIDDDD. Studiile de 

inventariere, cartare şi evaluare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar, 

în baza cărora se vor realiza Planurile de Management, au fost finalizate sau sunt în curs de 

desfăşurare, urmând ca la finalul anului 2015, toate siturile Natura 2000 pentru care studiile au fost 

finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Mediu să aibă Planuri de Management, finalizate şi 

aprobate de către autoritatea centrală pentru protecţia mediului. 

Singurul Plan de management aprobat este Planul de management integrat al Parcului Naţional Munţii 

Măcinului, ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0073 Măcin-Niculiţel şi sitului de importanţă 

comunitară ROSCI0123 Munţii Măcinului28. Conform acestui Plan de management integrat pentru 

Parcul  Naţional Munţii Măcinului (PNMM), ROSPA0073 şi ROSCI0123, au fost stabilite 

următoarele 7 obiective de management:  

 conservarea şi protecţia diversităţii biologice şi a elementelor de peisaj; 

 promovarea activităţilor de turism şi recreere, în concordanţă cu obiectivele de conservare a 

patrimoniului natural; 

 interzicerea activităţilor antropice cu impact asupra mediului, care nu sunt în interesul 

comunităţilor umane din interiorul şi proximitatea ariei protejate şi care nu folosesc tehnici 

tradiţionale ori tehnologii noi cu impact redus asupra mediului; 

 susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi monitorizarea mediului, care nu aduc 

prejudicii elementelor protejate; 

 promovarea şi încurajarea activităţilor educaţionale la nivelul populaţiei locale, turiştilor şi 

publicului larg; 

 promovarea acţiunilor de reconstrucţie ecologică în zonele în care echilibrul ecologic a fost 

afectat; 

                                                 

28 http://www.mmediu.ro/articol/management/432 
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 informarea publicului şi comunităţilor locale despre avantajele economice, culturale şi 

spirituale ale activităţilor de conservare din PNMM, ROSCI0123 şi ROSPA0073. 

Aceste 7 obiective de management vor fi operaţionalizate prin acţiunile specifice din Planul de 

acţiune, propuse a se realiza în următorii 5 ani. 

Se poate considera că, în conformitate cu obiectivul principal al reţelei europene Natura 2000 „de a 

menţine şi, acolo unde este necesar, de a readuce la starea de conservare favorabilă speciile şi 

habitatele de interes comunitar pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000”, precum şi cu 

cerinţele legislaţiei naţionale în vigoare, în toate siturile potenţial afectate, obiectivele de conservare 

vor fi formulate în scopul asigurării unei stări de conservare favorabilă pentru menţinerea habitatelor 

şi speciilor ce fac obiectul protecţiei în fiecare sit, cât şi pentru asigurarea integrităţii sitului (prin 

menţinerea coerenţei structurii ecologice şi a funcţiilor sale).  

 

3.8 DESCRIEREA STĂRII ACTUALE DE CONSERVARE A ARIILOR 
NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR, 
INCLUSIV EVOLUŢII/ SCHIMBĂRI CARE SE POT PRODUCE 
ÎN VIITOR 

Descrierea stării actuale de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar s-a realizat 

prin descrierea stării de conservare a speciilor de floră şi faună de interes comunitar, precum şi a 

habitatelor de interes comunitar, prezente în siturile Natura 2000 din Regiunea Delta Dunării, 

conform datelor cuprinse în Formularele Standard ale siturilor Natura 200029. 

Ca urmare a numărului mare de specii de floră şi faună, dar şi de habitate prezente în cele 8 situri de 

importanţă comunitară şi 12 arii de protecţie specială avifaunistică, am optat pentru prezentarea stării 

de conservare în mod grafic, pentru fiecare categorie în parte, şi structurat pe situri Natura 2000.  

Starea de conservare a habitatelor de interes comunitar a fost analizată conform parametrilor descrişi în 

Formularele Standard Natura 2000  ale celor 8 situri de importanţă comunitară şi în Ordinul 207/ 

2006 privind aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura 2000 şi al manualului de 

completare al acestuia: reprezentativitatea, suprafaţa relativă, stadiul de conservare şi evaluarea 

globală a valorii sitului din punct de vedere al conservării tipului de habitat natural respectiv. O 

prezentare succintă a stării de conservare la nivelul fiecărui sit Natura 2000 este redată în Figura nr. 

3-23. 

Dintre cele 8 situri de importanţă comunitară care intersectează zona de studiu se remarcă 

ROSCI0065 Delta Dunării care înregistrează valorile cele mai ridicate, pentru toţi cei patru 

parametrii. Astfel, pentru gradul de reprezentativitate a tipului de habitat în cadrul sitului, din cele 29 

de habitate listate în Formularul Standard Natura 2000 al sitului ROSCI0065, 15 au o 

reprezentativitate excelentă, 12 au o reprezentativitate bună şi doar 2 au o reprezentativitate 

semnificativă. Niciunul din habitatele de interes comunitar din cadrul acestui sit nu are 

                                                 

29 http://www.mmediu.ro/articol/natura-2000/435 
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reprezentativitate nesemnificativă. În cazul raportului dintre suprafaţa acoperită de un anumit habitat 

la nivel naţional şi cea acoperită de acelaşi habitat la nivelul sitului, în cazul ROSCI0065 Delta 

Dunării, 17 habitate au o pondere între 15 şi 100 %, 4 habitate au ponderea cuprinsă între 2 şi 15 % 

şi doar 8 au o pondere de sub 2 %. Prin această analiză se poate deduce faptul că habitatele din 

cadrul acestui sit sunt unice sau aproape unice în ţară, cea mai mare suprafaţă a acestora regăsindu-se 

în interiorul acestui sit. Importanţa habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0065 Delta Dunării este 

întărită şi de faptul că gradul de conservare al structurilor şi funcţiile tipurilor de habitate naturale 

precum şi posibilităţile de refacere/ reconstrucţie sunt clasificate drept excelente pentru 13 dintre 

habitatele de importanţă comunitară şi bune pentru 16 dintre acestea. Evaluarea globală a valorii 

sitului, din punct de vedere al conservării habitatelor naturale, relevă faptul că 13 habitate din totalul 

celor 29, reprezentând 44 %, au o valoare excelentă, 14 (reprezentând 48 %) au o valoare bună şi 

doar 2 au o valoare considerabilă (reprezentând 6,8 %). 

  

 
 

Figura nr. 3-23 Starea de conservare a habitatelor de interes comunitar din cadrul celor 8 situri de 

importanţă comunitară 

Starea de conservare a speciilor de floră şi faună de interes comunitar a fost analizată conform parametrilor 

descrişi în Formularele Standard Natura 2000  ale celor 8 situri de importanţă comunitară şi în 

Ordinul 207/ 2006 privind aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura 2000 şi al 

manualului de completare ala acestuia: populaţie, conservare, izolare şi evaluarea globală. În cadrul 

celor 8 situri de importanţă comunitară sunt listate 61 de specii de interes comunitar de floră şi faună 

dintre care 11 specii de plante, 19 specii de nevertebrate, 15 specii de peşti, 6 specii de amfibieni şi 

reptile şi 10 specii de mamifere (din care o specie de chiroptere). Figura nr. 3-24 redă o prezentare 
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succintă a stării de conservare a speciilor de floră şi faună de interes comunitar din cadrul celor 8 

situri de importanţă comunitară.  

Ca şi în cazul habitatelor de interes comunitar, şi în cazul celorlalte specii de floră şi faună se remarcă 

un sit Natura 2000, faţă de toate celelalte, prin prezenţa unor populaţii mari ale speciilor, comparativ 

cu populaţiile acestora la nivel naţional. Astfel, situl de importanţă comunitară ROSCI0065 Delta 

Dunării adăposteşte populaţii mai mari de 15 % din totalul naţional pentru 23 de specii, mai mult 

decât dublu faţă situl Natura 2000 ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean, care adăposteşte populaţii 

mai mari de 15 % faţă de totalul naţional pentru doar 10 specii. De asemenea, situl ROSCI0065 

Delta Dunării se remarcă şi prin prisma stării de conservare a habitatelor importante pentru speciile 

de interes comunitar, habitate care se află într-o stare de conservare excelentă pentru 8 dintre specii 

şi bună pentru 30 dintre acestea. În ceea ce priveşte gradul de izolare al populaţiilor speciilor de 

interes comunitar prezente în situri faţă de aria normală de răspândire a speciei, se observă că 5 

dintre situri deţin astfel de populaţii (aproape) izolate ale unor specii de interes comunitar. Dintre 

speciile a căror populaţii au fost evaluate ca fiind (aproape) izolate în cel puţin 2 din siturile Natura 

2000,  menţionăm: Sicista subtilis, Mesocricetus newtoni, Elaphe quatuorlineata, Moehringia jankae şi 

Campanula romanica. Evaluarea globală a valorii siturilor pentru conservarea speciilor de interes 

comunitar, relevă faptul că pentru cele mai multe dintre situri predomină o valoare bună, valoarea 

considerabilă fiind întâlnită doar în cazul a două specii din două situri distincte (Campanula romanica  -  

ROSCI0060 Dealurile Agighiolului – şi Rhinolophus ferrumequinum  - ROSCI0123 Munţii Măcinului). 

Valoarea excelentă a evaluării globale a siturilor este întâlnită în 5 dintre situri, din care ROSCI0065 

Delta Dunării, ROSCI0123 Munii Măcinului şi ROSCI0201 Podişul Nord Doborgean, conferă 

pentru aproximativ 25 % dintre specii trăsături (considerate ca fiind relevante pentru acestea) 

excelente ale sitului.   
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Figura nr. 3-24 Starea de conservare a speciilor de floră şi faună de interes comunitar din cadrul celor 

8 de importanţă comunitară 

Starea de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar prezente în cele 12 arii de protecţie specială 

avifaunistică este prezentată în Figura nr. 3-25. Starea de conservare a speciilor de păsări de interes 

comunitar este prezentată separat pentru fiecare din cei patru parametrii utilizaţi în cadrul 

Formularelor Standard şi detaliaţi în Ordinul 207/ 2006 privind aprobarea conţinutului Formularului 

Standard natura 2000 şi al manualului de completare ale acestuia: populaţie, conservare, izolare şi 

evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective. 

În situl Natura 2000 ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoie se găsesc cele mai multe 

specii de păsări a căror populaţie reprezintă peste 15 % din populaţia naţională, şi anume 43 de 

specii. Altfel spus, pentru 43 de specii de păsări, acest sit reprezintă unul dintre puţinele locuri din 

ţară în care acestea cuibăresc, se hrănesc sau tranzitează în timpul pasajului. Alte 2 situri care prezintă 

această caracteristică sunt ROSPA0076 Marea Neagră (pentru 10 specii) şi ROSPA0091 Pădurea 

Babadag (pentru 2 specii). De asemenea, situl ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razin-Sinoie 

se remarcă şi prin prisma stării de conservare a habitatelor importante pentru speciile de păsări de 

interes comunitar, habitate care se află într-o stare de conservare excelentă pentru 4 dintre specii şi 

bună pentru 71 dintre acestea. Alte situri care prezintă o stare de conservare excelentă pentru o parte 

din speciile de păsări sunt: ROSPA0009 Beştepe – Mahmudia, ROSPA0019 Cheile Dobrogei şi 

ROSPA0040 Dunărea Veche - Braţul Măcin (pentru peste 25 % din speciile de păsări de interes 

comunitar din fiecare sit) şi  ROSPA0032 Deniz Tepe (pentru peste 50 % din speciile de păsări de 

interes comunitar prezente în sit). În ceea ce priveşte gradul de izolare al populaţiilor speciilor de 

păsări de interes comunitar prezente în situri, faţă de aria de răspândire normală a speciei, se observă 

că 3 dintre situri deţin astfel de populaţii (aproape) izolate ale unor specii de păsări de interes 

comunitar: ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie, ROSPA0073 Măcin – Niculiţel 

şi ROSPA0076 Marea Neagră. Speciile a căror populaţii au fost evaluate ca fiind (aproape) izolate în 

siturile Natura 2000 menţionate sunt: Aquila clanga, Falco naumanni, Pelecanus onocrotalus, Falco cherrug şi 

Puffinus yelkouan. Din cele 12 arii de protecţie specială avifaunistică, din punct de vedere al evaluării 

globale a sitului se remarcă ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razin-Sinoie, care deţine o 

valoare de conservare excelentă pentru 21 de specii de păsări şi o valoare bună pentru 31 din cele 89 

de specii de păsări de interes comunitar prezente în sit.  
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Figura nr. 3-25 Starea de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din cadrul celor 12 arii 

de protecţie specială avifaunistică 
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În Tabel nr. 3-14, Tabel nr. 3-15 şi Tabel nr. 3-16 sunt prezentate sintetic toate tipurilor de habitate 

Natura 2000 (unice), speciile de floră şi faună Natura 2000 (unice), respectiv speciile de păsări 

Natura 2000 (unice), prezente în siturile Natura 2000 din Regiunea Delta Dunării, în funcţie de 

parametrii utilizaţi pentru evaluarea stării de conservare a acestora la nivelul siturilor, putând fi uşor 

observate numărul de situri în care este prezent un anumit tip de habitat, respectiv o anumită specie, 

cu o anumită valoare a parametrilor menţionaţi.  
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Tabel nr. 3-14 Numărul de situri (SCI) în care sunt prezente şi parametrii utilizaţi pentru evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar, 

conform Formularelor Standard Natura 2000, de la nivelul zonei de studiu 

Cod 
habitat 

Reprezentativitate Suprafaţa relativă Stadiu de conservare Evaluare globală 

A B C A B C A B C A B C 

1110 - 2 - 1 - 1 - 2 - - 2 - 

1130 - 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 

1140 - 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 

1160 - 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 

1210 1 - - 1 - - - 1 - - 1 - 

1310 - 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 

1410 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 

2110 - 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 

2160 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 

2190 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 

3130 1 2 - 1 - 2 1 2 - 1 2 - 

3140 - 2 - 1 - 1 - 2 - - 2 - 

3150 1 1 - - 2 - 1 1 - 1 1 - 

3160 - 1 1 - 2 - - 1 1 - 1 1 

3260 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 

3270 1 2 - 1 1 1 1 2 - 1 2 - 

6410 - 1 - - - 1 - 1 - - 1 - 

6420 1 - - 1 - - - 1 - - 1 - 

6430 1 2 - 1 - 2 1 2 - 1 2 - 

6440 - 2 - - - 2 - 2 - - 2 - 

6510 - 3 - - 1 2 - 3 - - 3 - 

8230 - 2 - 2 - - - 2 - - 2 - 

8310 - - 2 - - 2 - 2 - - - 2 

1150* - 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 

1530* - 2 - - - 2 - 2 - - 2 - 

2130* 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 



MDRAP Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030)  

 Studiu EA_SIDDDD_Rev06  
 

 

156 
  

 

 

 
 

Cod 
habitat 

Reprezentativitate Suprafaţa relativă Stadiu de conservare Evaluare globală 

A B C A B C A B C A B C 

40C0* 1 1 3 2 - 3 - 5 - - 2 3 

6120* 1 - - - - 1 1 - - 1 - - 

62C0* 5 1 - 1 1 4 1 5 - 2 4 - 

7210* - 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 

91AA 3 - 1 1 2 1 1 3 - 2 1 1 

91F0 2 - - - 1 1 1 1 - 1 1 - 

91I0* 1 1 - - 1 1 1 1 - 1 1 - 

91M0 2 - - - 1 1 - 2 - 1 1 - 

91X0 - 2 - 2 - - - 2 - - 2 - 

91Y0 2 - - - 2 - 1 1 - 2 - - 

92A0 3 - 1 1 2 1 1 3 - 2 1 1 

92D0 - 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 

Total 31 35 8 29 16 29 16 57 1 21 45 8 

Reprezentativitate (măsura pentru cât de "tipic" este un habitat): A – reprezentativitate excelentă, B – reprezentativitate bună, C – reprezentativitate semnificativă; 
Suprafaţă relativă (suprafaţa sitului acoperit de habitatul natural raportat la suprafaţa totală acoperită de acel tip de habitat natural în cadrul teritoriului naţional): A: p>15 %; B: 
p>2 %; C: p>0 %; 
Stadiul de conservare (Gradul de conservare al structurilor şi funcţiile tipului de habitat natural în cauză, precum şi posibilităţile de refacere/ reconstrucţie): A – conservare 
excelentă, B – conservare bună, C – conservare medie sau redusă; 
Evaluare globală (Evaluarea globală a valorii sitului din punct de vedere al conservării tipului de habitat natural respectiv): A – Valoare excelentă; B – Valoare bună, C – Valoare 
considerabilă. 
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Tabel nr. 3-15 Numărul de situri (SCI) în care sunt prezente şi evaluarea stării de conservare a speciilor de flora şi faună de interes comunitar, conform 

Formularelor Standard Natura 2000, prezente în zona de studiu 

DENUMIRE specie 
Situaţia populaţiei Conservare Izolare Global 

A B C D A B C A B C A B C 

Agrimonia pilosa 
 

1 
   

1 
   

1 
 

1 
 

Aldrovanda vesiculosa 1 
    

1 
   

1 
 

1 
 

Alosa immaculata 2 
    

2 
   

2 
 

2 
 

Alosa tanaica 2 1 
   

3 
  

1 2 
 

3 
 

Anisus vorticulus 
 

1 
   

1 
   

1 
 

1 
 

Arytrura musculus 1 
    

1 
   

1 
 

1 
 

Aspius aspius 1 1 1 
 

2 1 
   

3 2 1 
 

Bolbelasmus unicornis 
 

1 
   

1 
   

1 
 

1 
 

Bombina bombina 1 1 1 2 1 2 
   

3 1 2 
 

Callimorpha quadripunctaria 1 1 
   

2 
   

2 
 

2 
 

Campanula romanica 2 
 

2 
 

2 1 1 3 1 
 

2 1 1 

Catopta thrips 
 

1 
   

1 
   

1 
 

1 
 

Centaurea jankae 1 
    

1 
 

1 
   

1 
 

Centaurea pontica 1 
    

1 
 

1 
   

1 
 

Cerambyx cerdo 
 

1 1 
  

2 
   

2 
 

2 
 

Cobitis taenia 1 1 1 
  

3 
   

3 
 

3 
 

Coenagrion ornatum 
             

Colias myrmidone 
 

1 
   

1 
   

1 
 

1 
 

Echium russicum 
  

3 
 

1 2 
   

3 1 2 
 

Elaphe quatuorlineata 1 2 
   

3 
 

3 
  

1 2 
 

Emys orbicularis 1 1 1 
  

3 
   

3 1 2 
 

Euphydryas maturna 
 

1 
   

1 
   

1 
 

1 
 

Gobio albipinnatus 
 

1 
  

1 
    

1 1 
  

Gobio kessleri 
 

2 
 

1 
 

2 
   

2 
 

2 
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DENUMIRE specie 
Situaţia populaţiei Conservare Izolare Global 

A B C D A B C A B C A B C 

Graphoderus bilineatus 
 

1 
   

1 
   

1 
 

1 
 

Gymnocephalus baloni 1 
   

1 
   

1 
 

1 
  

Gymnocephalus schraetzer 1 
 

2 
  

2 1 
 

1 2 
 

2 
 

Himantoglossum caprinum 1 1 
   

2 
   

2 
 

2 
 

Iris aphylla ssp. hungarica 
  

1 
  

1 
   

1 
 

1 
 

Leptidea morsei 1 
    

1 
   

1 
 

1 
 

Lucanus cervus 
  

1 
  

1 
   

1 
 

1 
 

Lutra lutra 1 
 

1 
  

2 
   

2 
 

2 
 

Lycaena dispar 
 

2 1 
  

3 
   

3 
 

3 
 

Marsilea quadrifolia 1 
 

1 
  

2 
   

2 
 

2 
 

Mesocricetus newtoni 1 
 

2 
 

1 2 
 

2 
 

1 1 2 
 

Misgurnus fossilis 1 2 
  

2 1 
   

3 2 1 
 

Moehringia jankae 1 1 
  

1 1 
 

2 
  

1 1 
 

Morimus funereus 1 1 
 

1 
 

2 
   

2 
 

2 
 

Mustela eversmannii 1 1 1 
  

3 
  

3 
  

3 
 

Mustela lutreola 1 
    

1 
  

1 
  

1 
 

Ophiogomphus cecilia 1 
    

1 
   

1 
 

1 
 

Osmoderma eremita 
 

1 
   

1 
   

1 
 

1 
 

Paracaloptenus caloptenoides 1 
    

1 
  

1 
  

1 
 

Pelecus cultratus 1 
 

2 
  

3 
   

3 
 

3 
 

Phocoena phocoena 1 
    

1 
   

1 
 

1 
 

Pholidoptera transsylvanica 
 

1 
   

1 
 

1 
   

1 
 

Potentilla emilii-popii 
             

Rhinolophus ferrumequinum 
  

2 
  

1 1 
  

2 
 

1 1 

Rhodeus sericeus amarus 
 

2 1 
 

2 1 
   

3 2 1 
 

Sabanejewia aurata 1 
 

1 
  

2 
   

2 
 

2 
 

Sicista subtilis 
 

2 
   

2 
 

2 
   

2 
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DENUMIRE specie 
Situaţia populaţiei Conservare Izolare Global 

A B C D A B C A B C A B C 

Spermophilus citellus 1 1 4 
 

1 5 
   

6 1 5 
 

Testudo graeca 2 
 

3 
 

1 4 
  

4 1 2 3 
 

Theodoxus transversalis 
 

1 
   

1 
  

1 
  

1 
 

Triturus dobrogicus 1 1 1 
  

3 
  

3 
 

1 2 
 

Tursiops truncatus 1 
    

1 
   

1 
 

1 
 

Umbra krameri 1 
    

1 
  

1 
  

1 
 

Vipera ursinii 1 
   

1 
  

1 
  

1 
  

Vormela peregusna 1 1 1 
 

1 2 
  

3 
 

1 2 
 

Zingel streber 
 

1 2 
  

3 
  

1 2 
 

3 
 

Zingel zingel 
 

1 2 
  

3 
  

1 2 
 

3 
 

Total 41 39 39 4 18 98 3 16 23 80 22 94 2 

Situaţia populaţiei (mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente în sit în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional): A - 100>p>15 %; B - 15>p>2 %; C - 2>p>0 %; D - 
Populaţie nesemnificativă; 
Conservare (gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective şi posibilităţile de refacere): A – conservare excelentă, B – conservare bună, C – 
conservare medie sau redusă; 
Izolare (gradul de izolare a populaţiei prezente în sit faţă de aria de răspândire normală a speciei): A - Populaţie aproape izolată, B - Populaţie neizolată dar la limita ariei de distribuţie, C - 
Populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă; 
Global (evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective): A – Valoare excelentă; B – Valoare bună, C – Valoare considerabilă. 
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Tabel nr. 3-16 Numărul de situri în care sunt prezente (SPA-uri) şi evaluarea stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar, conform 

Formularele Standard Natura 2000, din zona de studiu 

Denumire specie 
Situaţia populaţiei Conservare Izolare Global 

A B C D A B C A B C A B C 

Accipiter brevipes 1 3 4 
 

7 1 
  

1 7 3 5 
 

Acrocephalus melanopogon 1 
  

2 1 
    

1 
 

1 
 

Alcedo atthis 1 
 

1 2 
 

1 1 
  

2 
 

2 
 

Anser erythropus 1 
  

1 
 

1 
   

1 1 
  

Anthus campestris 
  

8 1 5 3 
   

8 
 

7 1 

Aquila chrysaetos 
   

1 
         

Aquila clanga 1 3 1 
 

2 3 
 

1 
 

4 
 

4 1 

Aquila heliaca 
 

7 
  

2 5 
  

2 5 1 4 2 

Aquila pomarina 
  

8 
  

7 1 
  

8 
 

6 2 

Ardea purpurea 1 1 
 

2 
 

2 
   

2 1 1 
 

Ardeola ralloides 1 
 

1 1 
 

1 1 
  

2 1 
 

1 

Asio flammeus 
  

1 
  

1 
   

1 
 

1 
 

Aythya nyroca 1 
 

2 1 
 

3 
   

3 1 2 
 

Botaurus stellaris 1 1 
  

1 1 
  

1 1 1 1 
 

Branta ruficollis 1 2 5 
  

8 
  

1 7 2 5 1 

Bubo bubo 
  

5 
 

3 2 
   

5 1 4 
 

Burhinus oedicnemus 
 

8 
   

8 
   

8 1 6 1 

Buteo rufinus 
 

5 3 
 

3 5 
  

1 7 
 

6 2 

Calandrella brachydactyla 
 

4 3 
 

5 2 
   

7 
 

6 1 

Caprimulgus europaeus 
  

6 
 

1 2 3 
  

6 1 2 3 

Charadrius alexandrinus 1 1 2 
  

4 
   

4 
 

4 
 

Charadrius morinellus 
  

1 
  

1 
   

1 
  

1 

Chlidonias hybridus 1 4 
 

2 
 

5 
   

5 
 

5 
 

Chlidonias niger 
 

2 2 1 
 

4 
   

4 
 

1 3 

Ciconia ciconia 
 

5 3 2 
 

8 
   

8 
 

6 2 
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Denumire specie 
Situaţia populaţiei Conservare Izolare Global 

A B C D A B C A B C A B C 

Ciconia nigra 
 

2 5 
  

7 
   

7 
 

7 
 

Circaetus gallicus 
 

3 4 2 4 3 
  

4 3 4 2 1 

Circus aeruginosus 1 
 

7 1 
 

8 
   

8 
 

4 4 

Circus cyaneus 
 

2 7 
  

9 
   

9 
 

6 3 

Circus macrourus 
 

7 1 
  

8 
   

8 1 6 1 

Circus pygargus 
 

2 6 
 

4 4 
   

8 2 4 2 

Coracias garrulus 
 

4 4 
 

5 3 
   

8 
 

8 
 

Crex crex 
   

1 
         

Cygnus columbianus bewickii 1 
    

1 
   

1 
 

1 
 

Cygnus cygnus 
 

3 1 
  

3 1 
  

4 1 3 
 

Dendrocopos leucotos 
  

1 
  

1 
   

1 
  

1 

Dendrocopos medius 
 

2 1 1 
 

3 
   

3 
 

2 1 

Dendrocopos syriacus 
  

2 4 1 1 
   

2 
 

1 1 

Dryocopus martius 
  

2 3 
 

2 
   

2 
  

2 

Egretta alba 1 
 

3 
  

3 1 
  

4 1 2 1 

Egretta garzetta 1 1 
 

2 
 

2 
   

2 1 1 
 

Emberiza hortulana 
  

4 2 2 2 
   

4 1 3 
 

Falco cherrug 1 5 2 
 

2 6 
 

1 2 5 1 7 
 

Falco columbarius 
 

2 1 
  

3 
   

3 
 

2 1 

Falco naumanni 1 
    

1 
 

1 
    

1 

Falco peregrinus 
 

1 2 4 
 

3 
   

3 
 

1 2 

Falco vespertinus 1 
 

10 
 

1 10 
   

11 2 7 2 

Ficedula albicollis 
   

5 
         

Ficedula parva 
   

5 
         

Gallinago media 1 
    

1 
  

1 
  

1 
 

Gavia arctica 2 
  

1 
 

2 
   

2 
  

2 

Gavia stellata 2 
    

2 
   

2 
  

2 
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Denumire specie 
Situaţia populaţiei Conservare Izolare Global 

A B C D A B C A B C A B C 

Gelochelidon nilotica 2 
 

1 
 

1 2 
   

3 
 

2 1 

Glareola pratincola 1 1 
 

1 
 

2 
   

2 
 

2 
 

Grus grus 
  

1 2 
 

1 
   

1 
  

1 

Gyps fulvus 
   

1 
         

Haliaeetus albicilla 1 1 5 
 

2 4 1 
 

3 4 1 3 3 

Hieraaetus pennatus 1 1 5 1 
 

7 
  

1 6 3 4 
 

Himantopus himantopus 1 2 1 
 

1 2 1 
  

4 
 

3 1 

Ixobrychus minutus 1 
 

2 
  

3 
   

3 1 1 1 

Lanius collurio 
  

1 8 
 

1 
   

1 
  

1 

Lanius minor 
  

5 4 
 

4 1 
 

1 4 2 3 
 

Larus genei 
 

1 1 
  

2 
   

2 
 

2 
 

Larus melanocephalus 2 
 

1 1 
 

2 1 
 

1 2 2 1 
 

Larus minutus 2 
 

2 
  

3 1 
  

4 
 

4 
 

Limosa lapponica 
   

1 
         

Lullula arborea 
  

5 2 1 4 
   

5 
 

2 3 

Luscinia svecica 1 
    

1 
   

1 
 

1 
 

Melanocorypha calandra 
  

7 1 5 2 
   

7 
 

7 
 

Mergus albellus 2 
    

2 
   

2 2 
  

Milvus migrans 
 

1 4 1 2 3 
  

2 3 2 
 

3 

Neophron percnopterus 
  

2 
  

2 
   

2 
 

2 
 

Numenius tenuirostris 1 
    

1 
   

1 
 

1 
 

Nycticorax nycticorax 1 
 

1 3 
 

2 
   

2 1 1 
 

Oenanthe pleschanka 1 4 2 1 5 2 
  

6 1 1 5 1 

Oxyura leucocephala 
  

2 
  

2 
  

1 1 
 

1 1 

Pandion haliaetus 
  

4 1 
 

3 1 
  

4 
 

2 2 

Pelecanus crispus 1 1 3 
  

5 
  

1 4 1 2 2 

Pelecanus onocrotalus 1 
 

7 
 

1 6 1 1 7 
 

1 6 1 
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Denumire specie 
Situaţia populaţiei Conservare Izolare Global 

A B C D A B C A B C A B C 

Pernis apivorus 
  

4 2 
 

4 
   

4 
 

1 3 

Phalacrocorax pygmeus 1 
 

1 3 1 1 
   

2 1 1 
 

Phalaropus lobatus 
  

3 
  

2 1 
 

1 2 
 

2 1 

Philomachus pugnax 
 

1 1 1 
 

1 1 
  

2 
 

1 1 

Picus canus 
  

2 3 
 

2 
   

2 
  

2 

Platalea leucorodia 1 
 

3 1 
 

4 
   

4 1 3 
 

Plegadis falcinellus 1 
 

1 1 
 

2 
   

2 1 1 
 

Pluvialis apricaria 
 

1 
   

1 
   

1 
  

1 

Porzana parva 1 
 

1 
  

2 
  

1 1 1 1 
 

Porzana porzana 
 

1 
   

1 
   

1 
 

1 
 

Porzana pusilla 
  

1 
  

1 
   

1 
  

1 

Puffinus yelkouan 1 1 
   

2 
 

1 1 
 

1 1 
 

Recurvirostra avosetta 1 1 2 
 

1 2 1 
  

4 
 

3 1 

Sterna albifrons 1 2 1 1 
 

4 
   

4 
 

4 
 

Sterna caspia 2 
  

1 
 

2 
   

2 
 

2 
 

Sterna hirundo 2 
 

2 1 
 

4 
   

4 
 

4 
 

Sterna sandvicensis 2 
  

1 
 

2 
   

2 
 

2 
 

Sylvia nisoria 
  

2 3 1 1 
   

2 
 

1 1 

Tadorna ferruginea 
 

1 1 
  

2 
   

2 
 

1 1 

Tringa glareola 
  

2 1 
 

1 1 
  

2 
 

1 1 

Xenus cinereus 1 
    

1 
   

1 
  

1 

Total 56 100 206 93 70 274 18 5 39 318 50 231 81 

Situaţia populaţiei (mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente din sit în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional): A - 100>p>15 %; B - 15>p>2 %; C - 2>p>0 %; D - 
Populaţie nesemnificativă; 
Conservare (gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective şi posibilităţile de refacere): A – conservare excelentă, B – conservare bună, C – 
conservare medie sau redusă; 
Izolare (gradul de izolare a populaţiei prezente în sit faţă de aria de răspândire normală a speciei): A - Populaţie aproape izolată, B - Populaţie neizolată dar la limita ariei de distribuţie, C - 
Populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă; 
Global (evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective): A – Valoare excelentă; B – Valoare bună, C – Valoare considerabilă. 
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4 IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA 
IMPACTULUI 

4.1 IDENTIFICAREA AMENINŢĂRILOR, PRESIUNILOR ŞI 
ACTIVITĂŢILOR ACTUALE CU IMPACT ASUPRA SITURILOR 
NATURA 2000 DIN REGIUNEA DELTA DUNĂRII 

4.1.1 Informaţii extrase din Formularele Standard Natura 2000 

În vederea identificării ameninţărilor, presiunilor şi activităţilor actuale cu impact asupra siturilor 

Natura 2000 prezente în zona de studiu, a fost consultată baza de date de pe site-ul Agenţiei 

Europene de Mediu (EEA - http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-5) privind ariile 

naturale protejate incluse în reţeaua ecologică Natura 2000 (SCI şi SPA) desemnate la nivel naţional, 

inclusiv privind componentele protejate din cadrul acestora. Acolo unde informaţiile cu privire la 

formele de impact actuale prezente asupra siturilor Natura 2000 din Regiunea Delta Dunării lipseau, 

acestea au fost completate cu cele prezente în secţiunea 4.3 din Formularele Standard Natura 2000, 

actualizate conform Deciziei 2011/484/UE privind formularul-tip pentru siturile NATURA 2000 şi 

publicate pe site-ul MMAP în data de 17 februarie 2015. În cazul ROSCI0065 Delta Dunării nu au 

fost găsite informaţii cu privire la principalele ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact asupra 

sitului, nici în baza de date EEA, nici în Formularul Standard al sitului Natura 2000 respectiv, iar în 

cazul ROSPA0009 Beştepe - Mahmudia, în baza de date EEA sunt enumerate o serie de activităţi 

însă fără o precizare clară a ocurenţei sau intensităţii acestora, iar în Formularul Standard al sitului 

respectiv aceste informaţii lipsesc. 

În Figura nr. 4-1 sunt prezentate principalele ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact în 

interiorul SCI-urilor din Regiunea Delta Dunării, şi ponderea lor  în funcţie de intensitatea 

impactului cu care acţionează. Situl în care sunt prezente cele mai numeroase tipuri de ameninţări, 

presiuni sau activităţi este ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean, majoritatea dintre acestea 

manifestându-se cu o intensitate scăzută. Siturile în care sunt prezente ameninţări, presiuni sau 

activităţi cu o intensitate ridicată (excluzând ROSCI0065 Delta Dunării pentru care nu sunt prezente 

date) sunt: ROSCI0012 Braţul Măcin, ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină  şi ROSCI0105 

Lunca Joasă a Prutului, acestea datorându-se în principal păşunatului, eutrofizării, polderizării şi 

colmatării.  

În Figura nr. 4-2 sunt prezentate principalele ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact în 

vecinătatea SCI-urilor din Regiunea Delta Dunării, şi ponderea lor  în funcţie de intensitatea 

impactului cu care acţionează. Ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact în vecinătatea SCI-urilor 

se manifestă doar în cazul a 4 situri: ROSCI0060 Dealurile Agighiolului, ROSCI0066 Delta Dunării - 

zona marină,  ROSCI0067 Deniz Tepe şi ROSCI0123 Munţii Măcinului. Niciunul dintre aceste 

ameninţări, presiuni sau activităţi nu se manifestă cu un impact ridicat. Principalele ameninţări ce se 

manifestă cu un impact mediu sunt: vânatul, eutrofizarea şi poluarea apelor de suprafaţă (primul în 

ROSCI0060, iar următoarele 2 în ROSCI0066). 
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În Figura nr. 4-3 sunt prezentate principalele ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact în 

interiorul SPA-urilor din Regiunea Delta Dunării, şi ponderea lor  în funcţie de intensitatea 

impactului cu care acţionează. Singurul sit (în afara ROSPA0009 pentru care nu există date 

disponible) în interiorul căruia nu se manifestă ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact este 

ROSPA0032 Deniz Tepe. Ameninţări, presiuni sau activităţi cu o intensitate ridicată sunt prezente în 

6 SPA-uri: ROSPA0019 Cheile Dobrogei, ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim – Sinoie, 

ROSPA0060 Lacul Taşăul - Corbu, ROSPA0076 Marea Neagră,  ROSPA0091 Pădurea Babadag, 

ROSPA0100 Stepa Casimcea, acestea datorându-se în principal prezenţei drumurilor şi autostrăzilor; 

păşunatului; sporturilor în aer liber şi activităţilor de recreere; vânatului; aruncării gunoiului menajer/ 

deşeurilor de la facilităţi recreaţionale; capturării, otrăvirii, braconajului; carierelor de nisip şi pietriş; 

evacuărilor; zonelor urbanizate, prezenţei umane; coridoarelor de transport; prelevării şi înlăturării 

animalelor terestre; zonelor portuare; utilizării hormonilor şi a substanţelor chimice în agricultură.  

În Figura nr. 4-4 sunt prezentate principalele ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact în 

vecinătatea SPA-urilor din Regiunea Delta Dunării, şi ponderea lor  în funcţie de intensitatea 

impactului cu care acţionează. În cazul ROSPA0073 Măcin – Niculiţel şi ROSPA0091 Pădurea 

Babadag (în afara ROSPA0009 pentru care nu există date disponible), nu sunt prezente ameninţări, 

presiuni sau activităţi cu impact în vecinătatea siturilor. Ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact 

ridicat se manifestă în vecinătatea a 7 SPA-uri, excepţie făcând ROSPA0052 Lacul Beibugeac, în a 

cărui vecinătate se manifestă activităţi cu impact scăzut (fertilizare şi aruncare gunoi menajer/ 

deşeuri de la facilităţi recreaţionale) şi ROSPA0100 Stepa Casimcea, în a cărui vecinătate se 

manifestă activităţi cu impact mediu (zone urbanizate şi prezenţa umană). Ameninţările, presiunile 

sau activităţile cu impact ridicat care se manifestă în vecinătatea celor 7 SPA-uri sunt generate ca 

urmare a prezenţei: carierelor de nisip şi pietriş; păşunatului; altor zone industriale/ comerciale; 

explorării sau extragerii petrolului şi a gazelor;  modificării practicilor de cultivare; pescuitului 

profesional pasiv; sporturilor în aer liber şi activităţilor de recreere; utilizării hormonilor şi a 

substanţelor chimice în agricultură; zonelor industriale/ comerciale; incendiilor şi suprimării 

incendiilor; cultivării; poluării solului şi deşeurile solide (excluzând evacuările); creşterii animalelor; 

liniilor aeriene pentru electricitate şi telefon; eroziunii; manevrelor militare; structurilor pentru sport 

şi recreere; zonelor urbanizate, prezenţei umane. Situl în care sunt prezente cele mai numeroase 

tipuri de ameninţări, presiuni sau activităţi este ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim - 

Sinoie, majoritatea dintre acestea manifestându-se cu o intensitate ridicată. 
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Figura nr. 4-1 Principalele ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact în interiorul SCI-urilor din Regiunea Delta Dunării şi ponderea lor  în funcţie de 

intensitatea impactului cu care acţionează 
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Figura nr. 4-2 Principalele ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact în vecinătatea SCI-urilor din Regiunea Delta Dunării şi ponderea lor  în funcţie de 

intensitatea impactului cu care acţionează 
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Figura nr. 4-3 Principalele ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact în interiorul SPA-urilor din Regiunea Delta Dunării şi ponderea lor  în funcţie de 

intensitatea impactului cu care acţionează 
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Figura nr. 4-4 Principalele ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact în vecinătatea SPA-urilor din Regiunea Delta Dunării şi ponderea lor  în funcţie de 

intensitatea impactului cu care acţionează
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4.1.2 Consideraţii suplimentare 

Transportul sedimentelor încărcate cu poluanţi din amonte de Dunăre în aval de Delta 

Dunării 

Un subiect delicat pentru Delta Dunării l-a constituit întotdeauna impactul activităţilor din amonte 

de Dunăre, prin aportul de sedimente încărcate cu poluanţi care ajung în regiunea deltei precum şi în 

Marea Neagră. 

Numeroase studii realizate de-a lungul timpului au cercetat impactul generat de acest fenomen 

asupra Mării Negre. Un studiu relevant în acest sens este reprezentat de „Mãrile sud-europene: 

evaluarea şi modelarea schimbărilor ecosistemice (Southern European Seas: Assessing and Modelling 

Ecosystem changes - SESAME)”, desfăşurat pe o perioadă de 48 de luni (2006 - 2010), unul dintre 

aspectele abordate în intervalul 2006 - 2007 fiind şi impactul debitelor lichid, solid şi de poluanţi (cu 

acent pe nutrienţi) ale Dunării asupra părţii de NV a Mării Negre. De asemenea, au fost urmărite şi 

efectele poluanţilor asupra ecosistemelor caracteristice.  

În ceea ce priveşte debitul solid introdus de Dunăre în Marea Neagră, în conformitate cu 

măsuratorile efectuate de INCD GEOECOMAR şi comparativ cu rezultatele obţinute de-a lungul 

timpului de alte institute de cercetare (ex. INMH), acesta este de circa 25.088.292 t/an, ponderea pe 

braţe fiind următoarea: Chilia - 67,7 %, Sulina - 17,2 % şi Sf. Gheorghe - 15,1 %. Conform aceluiaşi 

raport, acest aport de aluviuni a scăzut treptat, de la 58.413.118 t/an (media pentru intervalul 1858-

1900), până la valoarea de 25.088.292 t/an (media pentru intervalul 1981-1989). Din cantităţile de 

aluviuni transportate de Dunăre în Marea Neagră 8,7 % reprezintă debitul târât (nisipuri cu 

diametrul > 0,1 mm) care, sub acţiunea valurilor, intră în circuitul marin, participând la procesele 

morfologice costiere. Calculul cantităţilor de nutrienţi deversaţi anual de fluviul Dunărea în Marea 

Neagră a fost de 1,76 x 106 t (93,6% NO3, 2,7% NO2, şi 2,4% P-PO4), ceea ce reprezintă 99,525% 

din totalul contribuţiei în nutrienţi în mare al întregii zone de coastă. Pe baza valorilor medii ale unor 

parametrii caracteristici şi al debitului lichid multianual al Dunării (6050 m3.s-1) s-au calculat 

următoarele cantităţi (kilotone/an ): fitoplancton - 286.189, zooplancton - 6.212, suspensii solide - 

3221.673, NO3 - 1062.334, PO4 - 23.057, Cu - 1.355, Ni - 0.359, Fe - 117.624, Mn - 8.443, As - 

2.601, detergenţi - 3.116. 

Conform INCD GEOECOMAR, partener român în cadrul proiectului, printre principalele efecte 

ale impactului antropic asupra părţii de NV a bazinului Mării Negre, se numără: reducerea 

semnificativă a retenţiei apei şi a capacităţii de atenuare a inundaţiilor; reducerea debitelor solide 

transportate de Dunăre şi creşterea ratei eroziunilor costiere; reducerea cu 30% a suprafeţei zonelor 

umede activ implicate în retenţia şi eliberarea nutrienţilor şi o descărcare foarte semnificativă de 

nutrienţi totali în Nord - Vestul Mării Negre. 

Un studiu foarte bine elaborat în ceea ce priveşte efectele poluanţilor toxici (metale grele) asupra 

Sistemului Dunării Inferiore îl reprezintă „Ecotoxicologia metalelor grele în lunca Dunării”, elaborat 

de către Virgil Iordache, 2009. Aria de studiu este reprezentată mai exact de Insula Mică a Brăilei 

(IMB), care este un ansamblu de insule aflate în regim natural de inundaţie (dintre care cele mai 

importante sunt Ostrovul Popa şi Ostrovul Fundu Mare), ce face parte din Sistemul Dunării 

Inferioare, un complex regional de ecosisteme (Cristofor, 1992, Vădineanu , Cristofor şi Iordache, 

2001). Printre principalele concluzii ale acestui raport de cercetare, desfăşurat pe o perioadă de 7 ani, 
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efectuat în colaborare cu mai multe instituţii de profil din România, se menţionează că Insula Mică a 

Brăilei joacă un rol semnificativ în circuitele biogeochimice ale metalelor în Sistemul Dunării 

Inferioare, datorat în principal intervenţiei prin filtrarea apei de inundaţie. Insula Mică a Brăilei 

reprezintă „poarta de intrare” a Deltei Dunării, un adevărat filtru pentru pesticidele şi aluviunile 

aduse de fluviu din tot bazinul european, ce beneficiază încă de mecanisme de autoreglare naturale. 

„Water quality of the Danube river and his impact on the Danube Delta and the Black Sea” este un 

studiu ce analizează calitatea apei la nivelul întregului fluviu Dunărea, de-a lungul timpului, 

problemele specifice cu care se confruntă sectorul din aval al fluviului Dunărea, precum şi 

principalele probleme cu care se confruntă Delta Dunării şi Marea Neagră. Printre problemele 

specifice cu care se confruntă sectorul din aval al fluviului Dunărea, sunt menţionate: 

 Poluarea cu  nutrienţi. România se numără printre ţările situate în aval de Dunăre, alături de 

Bulgaria, Moldova şi Ucraina, ţări care se confruntă cu problema poluării cu nutrienţi, 

exportaţi din ţările situate în amonte de Dunăre: contribuţia ţărilor din aval la aportul de azot 

în Dunăre este de aprox. 23,4%, comparativ cu cea a ţărilor din amonte care este de 76,6%, 

în timp ce contribuţia la aportul de fosfor este de aprox. 28,5% pentru ţările din aval, 

comparativ cu 71,5% a ţărilor din amonte. Concentraţia/ încărcarea de nutrienţi la intrarea în 

Delta Dunării şi Marea Neagră a scăzut în anul 1994, în comparaţie cu anul 1988, astfel: în 

ceea ce priveşte concentraţiile, 27% pentru azot şi 65% pentru fosfor, iar în ceea ce priveşte 

încărcarea, 39% pentru azot şi 66% pentru fosfor. Această scădere nu a reflectat numai 

măsurile de protecţie a calităţii apelor, implementate în ultima perioadă de timp, ci şi declinul 

activităţilor industriale şi a cantităţilor de fertilizatori aplicaţi în agricultură din ţările aflate în 

curs de tranziţie din Estul Europei; 

 Poluarea cu substanţe organice non-biodegradabile. Aceste tipuri de substanţe nu pot fi 

„filtrate” de Delta Dunării şi reprezintă un import adus de ţările situate în amonte de fluviul 

Dunărea. Tendinţa generală în timp a concentraţiei de substanţe organice, evaluate în primul 

rând ca COD-Cr, este diminuarea, atât în ţările din amonte cât şi în România. În cadrul 

studiului s-a confirmat ipoteza că Dunărea transportă către sectorul din aval o încărcătură de 

substanţe chimice greu degradabile, „importate” din amonte către Delta Dunării şi Marea 

Neagră, fără a avea contribuţii locale reprezentative;  

 Poluarea cu metale grele. Cu excepţia anumitor sectoare (Ungaria – Croaţia şi Serbia - 

România) care prezintă un aport semnificativ de Cd, Pb, Hg şi Cr către ţările situate în aval 

de Dunăre, concentraţiile de metale grele transportate de la ţările din amonte sunt relativ 

reduse; 

 Poluarea asociată transportului de sedimente. Sedimentele din rezervorul Porţile de Fier 

prezintă o poluare importantă ca urmare a deversărilor industriale din amonte cu metale 

grele şi alte substanţe chimice. Metalele grele (Hg, Cu, Pb, Zn şi Cr) constituie acumularea 

cea mai reprezentativă de poluanţi în sedimente la concentraţii de 1,76 (Pb) şi până la 3,05 

(Hg) ori mai mare decât concentraţiile înregistrate în Delta Rinului. 

În ceea ce priveşte principalele probleme cu care se confruntă Delta Dunării şi Marea Neagră, 

eutrofizarea este cea mai delicată dintre acestea, ca urmare a utilizării îngrăşămintelor în bazinul 

Dunării. Astfel, conform aceluiaşi articol, în anul 1989 Dunărea transporta 49.300 tone de fosfor şi 

500.000 tone de azot, cantităţi de 3,5 ori mai mari în cazul fosforului şi respectiv de 10 ori mai mari 
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în cazul azotului, în comparaţie cu anul 1960. Cu toate că la nivelul anului 2003, aceste cantităţi au 

scăzut la 392.000 tone de azot/an şi aprox. 19.000 tone de fosfor/an, presiunile Dunării asupra 

sectorului din aval rămân în continuare ridicate.  

Eutrofizarea ca urmare a încărcărilor mari ale apelor Dunării cu nutrienţi, contribuie la schimbări 

drastice şi perturbări globale ale balanţei naturale ale ecosistemelor. Astfel, prima înflorire algală a 

avut loc în anul 1975. După acest eveniment, acest proces s-a repetat cu amplitudini şi frecvenţe 

diferite, ca o consecinţă directă a accentuării activităţilor umane, astfel că până în anul 1992, a avut 

loc o creştere a concentraţiei de fitoplancton, iar după 1992, acest proces a scăzut, ca urmare a 

diminuării cantităţilor de nutrienţi transportate de Dunăre. De asemenea, în cazul Mării Negre, a 

avut loc în paralel cu procesul de eutrofizare şi o dezvoltare indusă a altor specii. 

Evoluţia calităţii apei fluviului Dunărea arată o uşoară îmbunătăţire în ultima perioadă de timp, în 

principal datorată declinului activităţilor industriale (scăderea cererii de îngrăşăminte minerale, 

închiderea fermelor de animale mari etc.) din fostele ţările comuniste din Europa de Est, situate în 

sectorul mijlociu şi inferior al Dunării. Ameliorarea este cauzată de reducerea inputurilor de nutrienţi 

aduse de către Dunăre. Încărcările cu fosfor a apelor transportate au fost reduse la aproximativ 50% 

în comparaţie cu situaţia din jurul anilor 1990. 

Zonele umede ale Dunării joacă un rol crucial în susţinerea biodiversităţii din bazinul Dunării, 

acţionând ca filtre naturale pentru nutrienţi şi substanţe toxice, controlul sedimentelor şi eroziunii, 

protecţia împotriva inundaţiilor, menţinerea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane. Acestea 

contribuie, de asemenea, la stabilitatea climatică, habitatele lor diverse oferind suport pentru o mare 

varietate de specii. Cu scopul de a restabili aceste zone la nivelul porţiunii Dunării inferioare, în iunie 

2000, Miniştrii Mediului din Bulgaria, România, Ucraina şi Republica Moldova au semnat o 

declaraţie pentru a stabili Coridorul Verde al Dunării de Jos (Lower Danube Green Corridor - 

LDGC), angajându-se să creeze un coridor de zone umede protejate, restaurate şi gestionate în mod 

durabile, de-a lungul Dunării de Jos. 

Funcţia importantă a zonelor umede în procesul de retenţie a nutrienţilor şi substanţelor toxice este 

evidenţiată şi în alte două articole: 

 „The Danube river in the lower sector in two hidrologycal hypostases – high and low 

waters”, de Petre Gâştescu şi Elena Ţuchiu, menţionează că funcţia biochimică a luncii 

Dunării rezultă ca urmare a funcţiei hidrologice şi constă în menţinerea echilibrului în ciclul 

carbon-azot-fosfor, reciclarea nutrienţilor, retenţia substanţelor toxice (pesticide, metale grele 

datorită rolului de biofiltru al aluviunilor), şi transformarea poluanţilor organici în compuşi 

anorganici. Diminuarea spaţiului ecotonal de-a lungul fluviului Dunărea conduce la creşterea 

concentraţiei de poluanţi în Delta Dunării, precum şi în apele de coastă şi marine, având ca 

principale consecinţe modificarea habitatelor, biodiversităţii şi activelor genetice, în ceea ce 

priveşte aspectele ecologice, precum şi reducerea potenţialului de reproducere al peştilor, 

vânătoarea de animale şi valorificarea evidentă a resurselor regenerabile, în ceea ce priveşte 

aspectele topoclimatice şi socio-economice. 

  „The Function of Wetlands” prezintă calitatea de „biofiltru natural” a Deltei Dunării. Astfel, 

una dintre cele mai importante funcţii ale deltei pentru Marea Neagră este capacitatea 
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acesteia de a absorbi cantităţi semnificative de poluanţi. Principalele moduri în care se 

realizează acest lucru sunt: 

 absorbţia de poluanţi pe particule de substanţe organice - acest proces se desfăşoară 

pe particule de nămol sau detritus. Fiecare kilogram de greutate uscată din 

sedimentele de pe fundul deltei conţine în medie două grame de ulei; 

 distrugerea poluanţilor ca urmare a activităţii funcţionale a hidrobionţilor. 

Microorganismele sunt cele mai active în acest proces (68%). Volumul anual de 

materie organică distrus de hidrobionţi constituie circa 1,5 milioane de tone; 

 absorbţia de poluanţi de către plantele acvatice superioare. Aproximativ 93 - 99% din 

totalul poluanţilor absorbiţi de Dunăre se acumulează în stuf. 

În cadrul celui de al doilea articol funcţiile Deltei sunt comparate cu rolul rinichilor  în organism, 

respectiv capacitatea lor de filtrare. Rata de „curăţare” pentru principalii nutrienţi care cauzează 

eutrofizarea în Delta Dunării este 39,7 kg / minut pentru nitraţi şi 49,6 kg / minut pentru fosfaţi. 

Productivitatea funcţională a plantelor superioare ale Deltei poate fi estimată pe o perioadă anuală 

astfel: nitraţi – 59.100 de tone, fosfaţi – 20.500 tone, metale grele – 23.300 tone şi circa 100 kg de 

pesticide. Intensitatea absorbţiei substanţelor poluante din Delta Dunării este de 13 ori mai mare 

decât în Nistru și de 16 ori mai mare decât în Nipru. 

Pe lângă faptul că Delta Dunării se confruntă cu problema aportului de poluanţi ca urmare a 

activităţilor realizate în amonte de Dunăre, modificările ce au survenit de-a lungul vremii în interiorul 

Deltei Dunării au condus la diminuarea capacităţii acesteia de a se autoepura. 

Conform studiului de caz „Delta Dunării - Una dintre „perlele naturii“ din Europa”, realizat de 

WWF, o ameninţare reală pentru Delta Dunării o constituie modificările survenite atât în amonte 

(retenţia nutrienţilor, creşterea poluării), cât si în interiorul deltei, printre cele mai importante 

modificări survenite şi efectele acestora, fiind menţionate: 

 extinderea reţelei de canale artificiale din interiorul deltei (din 1910 până în 1990, lungimea 

acesteia s-a dublat însumând astăzi 3 400 km.). Noile canale create pentru transport, precum 

canalul Crişan - Caraorman şi Mila 35, au schimbat echilibrul ecologic al ecosistemelor 

deltaice, modificând circulaţia naturală a apelor şi influenţând dramatic procesele de eroziune 

şi sedimentare;  

 zonele umede au fost transformate în terenuri agricole şi bazine piscicole, ce a determinat un 

declin semnificativ al pescăriilor din deltă, aluviunile bogate în nutrienţi fiind direct dirijate 

spre Marea Neagră, prin canalele artificiale nou create, contribuind astfel la fenomenul de 

eutrofizare;  

 în anii 1990, o pătrime din Delta Dunării (974 km2) a fost îndiguită, inclusiv 400 km2 în 

scopuri agricole;  

 braţul Tulcea-Sulina (81 km) a fost regularizat pe toată lungimea lui, fostele meandre şi 

braţele laterale fiind deconectate de la sistemul natural. Lungimea braţului a fost redusă de la 

85 la 62 km, iar canalul navigabil lat de 80 de metri trebuie dragat în mod constant, pentru a 

asigura adâncimea de 7,3 m;  

 în anii 1960 au fost tăiate şi meandrele braţului sudic Sfântu Gheorghe (109 km), care nu este 

navigabil, pierzându-se astfel aproximativ 50 km din lungimea acestuia; 
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 în zona de coastă Razim-Sinoe au fost îndiguite 23.500 hectare, separarea cursului principal 

de zona inundabilă având ca efect principal pierderea unor habitate valoroase, ceea ce a 

afectat atât flora cât şi fauna din zonă. 

Un studiu mai vechi „Environmental problems of the Danube Delta”, din 1993, prezintă rădăcinile 

declinului complexelor şi variatelor ecosisteme din Delta Dunării, din ultimele decenii, reprezentate 

de patru cauze primare, şi anume: încărcările ridicate de nutrienţi în Dunăre atunci când intră în 

deltă; modificările hidrologice ale râului Dunărea -  în primul rând eliminarea zonelor de luncă de-a 

lungul râului; modificările hidrologice în deltă ca urmare a lucrărilor inginereşti precum programe de 

drenaj, îndiguiri şi dragarea canalelor; încărcarea cu nutrienţi şi pesticide ca urmare a activităţilor 

agricole din interiorul deltei. Odată cu creşterea procesului de contaminare al Dunării, modificările 

hidrologice efectuate de-a lungul cursului râului au compromis capacitatea sa de autoepurare. Pe 

întinderea cursului râului pe teritoriul naţional, digurile construite între anii 1963 şi 1967 au condus la 

dimunuarea luncii cu 290.000 ha, ceea ce corespunde unei pierderi de aproximativ 4,3 kilometri cubi 

în ceea ce priveşte capacitatea de retenţie a apei. Ca urmare, Dunărea şi-a pierdut o parte din 

capacitatea sa de a reţine local nutrienţi şi metale grele, fiind astfel transportaţi de râu până în deltă.  

Şi în cadrul acestui articol se vorbeşte despre importanţa restaurării zonelor umede. Cercetările 

realizate de-a lungul timpului au arătat că zonele umede drenate din deltă reprezintă, probabil, cauza 

majoră atât a incapacităţii acesteia de a gestiona încărcările cu nutrienţi cât şi declinul pescuitului. 

În ultima perioadă de timp au fost şi sunt implementate în continuare, în regiunea Deltei Dunării, o 

serie de proiecte ce au ca scop refacerea habitatelor naturale (inclusiv a zonelor umede, foste poldere 

abandonate, reîmpăduriri de-a lungul canalelor etc.), proiecte care sunt susţinute şi prin intermediul 

intervenţiilor propuse în cadrul diferitelor sectoare abordate de Strategia de faţă (Biodiversitate şi 

Managementul Ecosistemelor, Pescuit şi Acvacultură, Agricultura şi Dezvoltarea rurală etc.). 

Schimbări climatice 

Acest subiect a fost tratat ca şi secţiune distinctă în cadrul Raportului de mediu (secţiunea 7.2.5), 

respectiv impactul schimbărilor climatice asupra diferitelor sectoare de activitate (agricultură, pescuit, 

silvicultură etc.), modul în care acest aspect este înţeles de către localnicii din regiunea Delta Dunării 

şi de către actorii de la nivel instituţional, precum şi proiectele/ tipurile de intervenţii propuse în 

cadrul SIDDDD care răspund nevoilor de ameliorare şi adaptare la schimbările climatice pe de o 

parte, şi cele care au potenţial de a contribui la creşterea/ diminuarea emisiilor de CO2. În 

următoarele rânduri am încercat să evidenţiem principalele efecte pe care schimbările climatice le au 

în prezent asupra biodiversităţii din Delta Dunării, precum şi tendinţe viitoare.  

WWF a realizat în cadrul raportului de sinteză „Vulnerability of the Danube Delta region to climate 

change”, 2012, ce vizează România, Ucraina şi Moldova, scenarii privind impactul schimbărilor de 

regim climatic asupra diferiţilor factori de mediu şi socio-economici. În ceea ce priveşte modificările 

potenţiale ca urmare a schimbărilor climatice, în Delta Dunării şi în zona de coastă a Mării Negre, 

sunt menţionate următoarele prognoze: 

 Eroziunea costieră: schimbările climatice preconizate, în special creşterea nivelului mării, vor 

accelera eroziunea costieră. Apa de mare sărată va pătrunde în continuare în amonte în 

Dunăre şi zonele umede, suprimând astfel dezvoltarea speciilor de faună şi floră de apă 

dulce; 
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 Eutrofizarea: frecvenţa înfloririlor algale va creşte din cauza hipoxiei, masei reduse de apă şi 

temperaturii ridicate; 

 Modificări fizice la nivelul habitatelor: riscul unor daune de proporţii mari a biotopurilor va 

creşte ca urmare a viiturilor, incendiilor, furtunilor mai intense etc.; 

 Pierderea biodiversităţii şi a zonelor umede mozaicate: modificările în structura şi distribuţia 

vegetaţiei vor continua să persiste (ex. ca urmare a fenomenului actual de uscare a speciilor 

forestiere precum Alnus glutinosa; în ceea ce priveşte vegetaţia acvatică anumite specii, mai 

bine adaptate la noile condiţii, domină lacurile). Dacă nu vor fi realizate lucrări hidro de 

recuperare a terenurilor, acest proces se va intensifica şi mai mult. Degradarea biodiversităţii, 

care a început în anii '80, va fi în curs de desfăşurare; 

 Dispariţia speciilor rare din zonele inundabile: de ex. bursucii şi nurca europeană sunt foarte 

rare în această zonă. Lista roşie a RBDD conţine un număr de 382 specii, din care mai mult 

de 40% sunt specii pe cale de dispariţie, critic periclitate. Schimbarea condiţiilor zonelor 

umede va conduce la dispariţia acestor specii; 

 Scăderea apei subterane şi a diversităţii plantelor la nivelul dunelelor de nisip şi crestelor: în 

RBDD au fost identificate 128 de specii de plante exotice (Doroftei & Covaliov, 2009). Cele 

mai afectate ecosisteme sunt pădurile de luncă, pajiştile şi dunele de nisip. 

De asemenea, sunt redate situaţiile actuale şi prognozele în contextul schimbărilor climatice pentru 

următoarele aspecte şi subiecte cheie: 

 Stuful: schimbări la nivelul comunităţilor dominante; creşterea frecvenţei incendiilor; sezonul 

de creştere mai întins; pătrunderea apei sărate; 

 Speciile de faună: fenologie şi ciclu de viaţă; specii invazive. 

Pentru cele 3 ţări, România, Ucraina şi Moldova, a fost realizat şi „Climate Change Adaptation 

Strategy and Action Plan for Danube Delta region”. În cadrul Planului de Acţiune pentru adaptarea 

la schimbările climatice, în cazul sistemelor naturale, respectiv ecosistemelor, sunt propuse 

următoarele măsuri: 

 Măsuri pregătitoare:  

 Cercetarea ştiinţifică cu privire la impactul schimbărilor climatice asupra 

biodiversităţii şi a ecosistemelor; 

 Măsuri preventive:  

 Prezervarea refugiilor climatice şi coridoarelor de migraţie pentru biodiversitate în 

ariile naturale protejate; 

 Modificarea planurilor de management şi programelor de monitorizare pentru 

Rezervaţia Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării România/Ucraina, în acord cu 

noul tipar/ model climatic. 

 Măsuri reactive:  

 Restaurare terenurilor degradate (inclusiv zonele inundabile); 

 Gestionarea speciilor invazive. 

De asemenea, principalele concluzii ale studiului „Danube Delta habitats versus climate change”, 

realizat în 2012 de Doroftei şi Mierlă, afirmă că schimbările climatice conduc la modificări în 

compoziţia, intensitatea şi frecvenţa anumitor elemente de mediu, care determină creşterea 
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pericolelor de apariţie a unor fenomene extrem de rare sau chiar inexistente pentru o anumită zonă, 

fapt ce determină implicit o creştere a riscului (prin creşterea pericolelor pe de o parte şi prin 

creşterea vulnerabilităţii unuia sau mai multor elemente). Astfel, se poate explica vulnerabilitate 

ridicată a habitatelor la speciile de plante invazive. Au fost identificate principalele presiuni asupra 

habitatelor din zonele strict protejate pentru Delta Dunării, legate de schimbările climatice, acestea 

influenţând în mod direct aproximativ 60% din habitate.  

Efectele schimbărilor climatice sunt în mare parte intensificate de factorul antropic, care joacă rol de 

factor de amplificare a acestor procese şi fenomene. A fost realizată o hartă a vulnerabilităţii la 

inundaţii a habitatelor din RBDD şi o analiză în sens invers a relevat faptul că că cele mai multe 

dintre habitate sunt vulnerabile la condiţiile de secetă, aceasta fiind caracteristice în principal zonelor 

acvatice şi umede, care reprezintă o proporţie covârşitoare pe întreg teritoriul RBDD. 

Prezenţa habitatelor neprotejate (habitate care nu sunt clasificate în conformitate cu Directiva 

Habitat, cum ar fi concesiunile agricole, piscicole, plantaţii etc.) pe mai puţin de 30% din suprafaţa 

RBDD, induce prezenţa unui potenţial factor de perturbare a echilibrului natural dintre diferitele 

elemente (biotice şi abiotice) ale fiecărui habitat. Acest fapt este, de asemenea, consolidat de 

„decenţa” factorului uman de a intensifica efectele schimbărilor climatice. 

Tipurile de intervenţii/ proiecte propuse în SIDDDD, din cadrul mai multor sectoare de activitate 

(Biodiversitate şi Managementul Ecosistemelor, Agricultura şi Dezvoltarea Rurală, Pescuitul şi 

Acvacultura etc.), adresează o parte din măsurile propuse în cadrul Planului de Acţiune pentru 

adaptarea la schimbările climatice pentru regiunea Delta Dunării, menţionat mai sus, şi se regăsesc 

printre acţiunile care sunt necesare pentru a preveni înfăptuirea prognozelor realizate cu privire la 

modificările potenţiale ce vor apărea în Delta Dunării ca urmare a schimbărilor climatice (de 

exemplu: realizarea lucrărilor hidro de recuperare a terenurilor inundabile). 

 

4.2 IDENTIFICAREA FORMELOR DE IMPACT POTENŢIAL ALE 
IMPLEMENTĂRII SIDDDD 

Pentru a putea cuanitifica formele de impact potenţial ale implementării tipurilor de intervenţii/ 

proiectelor SIDDDD asupra componentelor Natura 2000, primul pas a constat în identificarea 

tipurilor de intervenţii care au potenţial de a genera presiuni, componentele biodiversităţii care ar 

putea fi afectate pe parcursul implementării proiectelor, precum şi tipurile de impact generate asupra 

acestora. 

Formele de impact potenţial identificate sunt: 

 Pierdere habitate – pierderea ireversibilă a habitatelor de interes comunitar sau a suprafeţelor 

din habitatele utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de 

interes comunitar (prin realizarea de construcţii sau acitivăţi similare); 

 Alterare habitate -  pierderea reversibilă a habitatelor de interes comunitar sau a suprafeţelor 

habitatelor utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes 

comunitar (poluare, modificări regim hidric etc.); 
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 Fragmentare habitate - fragmentarea habitatelor de interes comunitar sau a suprafeţelor 

habitatelor utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes 

comunitar (limitarea dispersiei/ mobilităţii/ efect de barieră); 

 Perturbare - perturbarea activităţii speciilor de interes comunitar (deranjarea animalelor în 

urma activităţilor desfăşurate: prezenţă umană, zgomot etc.); 

 Mortalitate – mortalitate rutieră sau victime ale speciilor de interes comunitar ca urmare a 

activităţilor desfăşurate (coliziuni cu vehicule rutiere sau alte tipuri de structuri – LEA etc.); 

 Îmbunătăţire habitate (inclusiv consolidarea managementului măsurilor de conservare ale 

speciilor şi habitatelor de interes comunitar) – îmbunătăţirea structurii şi funcţiilor 

habitatalor naturale sau a suprafeţelor de habitat utilizate/ ce pot fi utilizate pentru 

necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar (am considerat 

aici inclusiv intervenţiile ce au ca scop consolidarea performanţei manageriale a factorilor de 

decizie cu privire la gestionarea conservării speciilor şi habitatelor de interes comunitar). 

În Figura nr. 4-5 şi Figura nr. 4-6 sunt prezentate numărul şi ponderea fiecărui tip de potenţial 

impact identificat (pierdere habitat, alterare habitat, fragmentare habitat, perturbare, mortalitate şi 

îmbunătăţire habitat) pentru fiecare grup taxonomic şi habitatele Natura 2000. 

Ponderea cea mai ridicată aparţine îmbunătăţirii habitatelor (36%), urmată de alterarea habitatelor 

(24%), pierderea habitatelor (13%), perturbarea speciilor (15%), mortalitate (8%) şi fragmentarea 

habitatelor (4%). Ponderea potenţialelor impacturi negative însumează până la 64%, comparativ cu 

36% ce reprezintă ponderea potenţialelor impacturi pozitive. 

 

 

Figura nr. 4-5 Număr de impacturi potenţiale (valorile negative indicată potenţiale impacturi 

negative) 
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Figura nr. 4-6 Ponderea fiecărui tip de impact 

 

În Tabel nr. 4-1 sunt prezentate toate formele de impact potenţial ale implementării tipurilor de 

intervenţii/ proiectelor SIDDDD asupra componentelor Natura 2000, identificate în Regiunea Delta 

Dunării. 
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Tabel nr. 4-1 Analiza preliminară a potenţialelor forme de impact ale tipurilor de intervenţii/ proiectelor SIDDDD asupra componentelor de interes comunitar din Regiunea Delta Dunării 

Cod  Tipuri de intervenţii/ proiecte 

Grup taxonomic 

Habitate/ vegetaţie Plante Nevertebrate Peşti Amfibieni şi reptile Mamifere (inclusiv chiroptere) Păsări 

PH AH FH ÎH PH AH FH ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH 

I.1 

Dezvoltarea şi implementarea măsurilor 
pentru reducerea cantităţii de deşeuri din 
zonele naturale 

      x       x           x           x           x           x           x 

I.2 

Marcarea şi semnalizarea zonelor strict 
protejate şi a zonelor tampon, a zonelor de 
pescuit sportiv, a canalelor şi lacurilor, a 
zonelor de campare şi parcare etc. şi 
implementarea unui sistem de monitorizare 
şi informare, inclusiv tehnologie, cum ar fi 
camere activate la mişcare, turnuri de 
observaţie etc. 

      x       x           x           x           x           x           x 

I.3 

Îmbunătăţirea managementului pe bază de 
dovezi prin dezvoltarea şi implementarea 
unui sistem de monitorizare modern/ 
eficient şi a unui model predictiv pentru 
dinamica sedimentării în Delta Dunării 

      x       x           x           x           x           x           x 

I.4 

O analiză instituţională detaliată (revizuirea 
funcţionării) a ARBDD şi a reformelor 
administrative aferente, cu scopul de a 
îmbunătăţi performanţele sale manageriale 
şi cadrul legislativ care guvernează 
managementul zonei RBDD, pentru a 
permite locuitorilor să devină participanţi 
activi în protejarea şi gestionarea resurselor 
naturale. Măsuri de consolidare a 
capacităţii pentru comunităţi şi ARBDD 

      x       x           x           x           x           x           x 

I.5 

Lucrări pentru refacerea și optimizarea 
regimului hidrologic din Delta Dunării, 
inclusiv echipamente şi costuri 
operaţionale pentru intervenţiile fizice în 
vederea refacerii circulaţiei naturale a apei 
şi a zonelor cu habitate importante 

      x       x           x           x           x           x           x 

I.6 

Refacerea sistemelor ecologice şi a 
habitatului natural în cadrul reţelei Natura 
2000 inclusiv în lacurile din complexele 
lacustre naturale, afectate de procese de 
aluvionare cauzată de intervenţii antropice, 
prin lucrări de decolmatare şi reconstrucţie 
ecologică, pentru speciile care fac obiectul 
preocupărilor legate de conservare, 
împreună cu dezvoltarea unui sistem de 
monitorizare integrat care să acopere 
întreaga zonă DD (inclusiv zonele 
transfrontaliere), susţinerea luării deciziilor 
pe bază de dovezi şi participarea 
comunităţii 

      x       x           x           x           x           x           x 

I.7 

Studii şi Asistenţă Tehnică pentru 
conservarea biodiversităţii şi refacerea 
ecosistemelor şi a habitatelor naturale în 
cadrul reţelei Natura 2000 afectate de 
impacturile antropice 

      x       x           x           x           x           x           x 
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Cod  Tipuri de intervenţii/ proiecte 

Grup taxonomic 

Habitate/ vegetaţie Plante Nevertebrate Peşti Amfibieni şi reptile Mamifere (inclusiv chiroptere) Păsări 

PH AH FH ÎH PH AH FH ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH 

I.8 

Identificarea polderelor suplimentare, 
eligibile pentru refacerea ecologică. Acestea 
vor include studii de fezabilitate şi proiecte 
tehnice pentru restaurarea habitatelor 
naturale afectate de activităţile non - 
ecologice din polderele agricole, pescăreşti 
şi forestiere - lucrări de restaurare ecologică 
integrală sau parţială 

      x       x           x           x           x           x           x 

I.9 

Studii de capitalizare a capitalului natural 
pentru stabilirea celor mai valoroase 
utilizări ale terenului şi resurselor naturale 
în vederea unui management optim 

      x       x           x           x           x           x           x 

I.10 
Reîmpădurirea suprafeţelor în care 
vegetaţia forestieră naturală a dispărut sau 
s-a degradat 

      x       x           x           x           x           x           x 

I.11 

Investiţii pentru susţinerea acţiunii locale 
de reducere a poluării cu nitraţi a căilor 
navigabile, poluare provenită din 
activităţile agricole şi de creştere a 
animalelor 

      x       x           x           x           x           x           x 

I.12 

Înfiinţarea Centrului Internaţional de Studii 
Avansate pentru Sisteme Fluviu-Mare 
DANUBIUS-RI 

x x x   x x x   x x   x                 x x   x     x x   x     x x   x     

I.13 

Managementul integrat al dăunătorilor - 
dezvoltarea şi implementarea unei strategii 
integrate pentru controlul ţânţarilor 

  x       x       x     x     x     x     x   x x     x   x x     x   x x   

I.14 
Strategie integrată pentru managementul 
stufului 

x x x   x x     x x   x x     x   x x   x x   x x   x x   x x   x x   x x   

I.15 

Promovarea utilizării surselor de energie 
regenerabilă. Investiţii în proiecte pilot care 
promovează utilizarea surselor de energie 
regenerabilă (vânt, energie solară, pompe 
de căldură, biomasă, micro - hidro etc.) şi a 
tehnologiilor nepoluante, inclusiv 
dezvoltarea şi implementarea sistemelor de 
propulsie ecologice în Deltă 

x x x   x x x   x x   x x   x x x x x   x x   x     x x   x x   x x   x x   

I.16 

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a 
clădirilor publice (şcoli, spitale, clădiri 
administrative etc.) 

                                                                            

I.17 
Extinderea şi îmbunătăţirea eficienţei 
energetice a iluminatului public x x       x                                                                 

I.18 
Susţinerea îmbunătăţirii eficienţei 
energetice a gospodăriilor                                                                             

I.19 

Crearea unei platforme de parteneriat SC, 
inclusiv un fond pentru adaptare climatică 
impulsionat de comunitate, dedicat 
familiilor cu venituri reduse, micro - 
granturi sau un mecanism de împrumut 
pentru susţinerea IMM -urilor şi o facilitate 
de parteneriat pentru promovarea 
colaborării publice - private pentru 
măsurile inovatoare privind schimbările 
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Cod  Tipuri de intervenţii/ proiecte 

Grup taxonomic 

Habitate/ vegetaţie Plante Nevertebrate Peşti Amfibieni şi reptile Mamifere (inclusiv chiroptere) Păsări 

PH AH FH ÎH PH AH FH ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH 

climatice 

I.20 

Înfiinţarea unei unităţi cu mandat clar care 
să se adreseze problemelor legate de 
schimbările climatice, cu un număr mic de 
angajaţi dedicaţi şi informaţi şi capabilă să 
funcţioneze trans - sectorial 

                                                                            

I.21 

Elaborarea unor ghiduri de bune practici 
cu instrucţiuni locale clare şi uşoare privind 
implementarea politicilor de combatere a  
schimbărilor climatice 

                                                                            

I.22 

Furnizarea unor utilaje şi echipamente 
speciale pentru intervenţii ale ISU şi 
SMURD în situaţii de dezastru 

                                                                            

I.23 

Lucrări pentru protecţia împotriva 
inundaţiilor în paisprezece oraşe/ comune x x x   x x x   x x x x     x x x x     x x   x x   x x   x     x x   x     

I.24 

Modernizarea, reabilitarea şi construirea 
elementelor de infrastructură ale 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
"Delta" al judeţului Tulcea în Tulcea + 
Măcin + Crişan + Babadag + Topolog 

                                                                            

I.25 
Crearea şi menţinerea unei baze de date 
interinstituţionale cu factorii de risc                                                                               

I.26 

Planuri complete, coerente şi cuprinzătoare 
pentru prevenirea şi răspunsul la situaţiile 
de urgenţă în caz de poluare, care să 
acopere atât apa şi uscatul, cât şi sursele de 
poluare mobile şi fixe 

      x       x           x           x           x           x           x 

I.27 

Crearea unei echipe interinstituţionale 
pentru răspuns la situaţiile de urgenţă în 
caz de poluare 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.2
6 

I.28 

Achiziţionarea de echipamente pentru ca 
echipa de primă intervenţie să aibă acces 
rapid în localităţile din centrul Deltei unde 
are loc incidentul de poluare 

      x       x           x           x           x           x           x 

I.29 

Crearea şi menţinerea unei baze de date 
interinstituţionale cu răspunderea pentru 
mediu, pentru schimbul de date şi o mai 
bună  coordonare între agenţii 

                                                                            

I.30 
Dezvoltarea şi construirea instalarea 
infrastructurii turistice x x     x x     x x   x     x x   x     x x   x     x x   x     x x   x     

I.31 

Instituţionalizarea unei Organizaţii de 
management pentru destinaţia Delta 
Dunării (OMD) corelat cu dezvoltarea 
brandului Delta Dunării) 

                                                                            

I.32 

Elaborarea şi implementarea unui program 
cu multiple destinaţii pentru dezvoltarea de 
produse şi atracţii 
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Cod  Tipuri de intervenţii/ proiecte 

Grup taxonomic 

Habitate/ vegetaţie Plante Nevertebrate Peşti Amfibieni şi reptile Mamifere (inclusiv chiroptere) Păsări 

PH AH FH ÎH PH AH FH ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH 

I.33 

Implementarea unui mecanism de sprijin 
pentru un turism durabil şi inovator, bazat 
pe natură şi pe cultură şi pentru 
microîntreprinderi, întreprinderi mici şi 
mijlocii şi de turism pentru o economie 
locală verde 

  x       x       x   x       x   x       x   x       x   x       x   x     

I.34 
Implementarea unui program extins pentru 
înfrumuseţarea aşezărilor şi revitalizarea 
centrelor urbane 

                                                                            

I.35 

Program pentru îmbunătăţirea calităţii 
unităţilor şi serviciilor de cazare                                                                             

I.36 
Intervenţii legate de patrimoniul cultural 
(reabilitare, conservare etc.)    x       x            x                        x             x            x     

I.37 
Dezvoltarea unui program de interpretare 
(învăţare) a destinaţiilor                                                                             

I.38 

Dezvoltarea şi derularea unui program 
pentru situaţii de urgenţă şi prim ajutor 
pentru lucrătorii din turism şi furnizorii de 
servicii 

                                                                            

I.39 
Înfiinţarea unui observator de cercetare 
specializat în turism                                                                             

I.40 
Reducerea sedimentării în lacurile mari 

x x x   x x     x x x   x   x x x x x   x x   x x     x   x       x   x     

I.41 
Dragarea lacurilor mari pentru a reface 
adâncimea apei   x           x           x           x           x           x           x 

I.42 

Diversificarea activităţilor pescarilor care 
practică pescuit comercial prin dezvoltarea 
unor activităţi complementare - 
îmbunătăţirea siturilor eco-turistice,  a 
adaposturilor pentru a satisface nevoile 
pescarilor, construirea unor facilităţi de 
debarcare simple în zonele cu densitate 
mare a pescarilor. Promovarea şi acordarea 
de servicii de pregătire pentru pescaturism 
şi pescuitul recreativ/sportiv durabil. 

      x                               x                       x           x 

I.43 

Susţinerea reproducerii artificiale a 
speciilor valoroase, precum ştiuca, şalăul si 
alte specii în declin  şi 
construirea/modernizarea unor facilităţi de  
debarcare simple în zonele cu densitate 
mare a pescarilor 

                                      x                                   x 

I.44 
Îmbunătăţirea habitatului peştilor 

                                      x           x                       x 

I.45 
Reglementarea sau eliminarea campării 
pentru pescuit necontrolat       x                               x                                     

I.46 
Propunerea unor stimulente fiscale, cum ar 
fi eliminarea taxei pentru apă                               x     x                                       

I.47 
Îmbunătăţirea colectării şi analizării  
datelor referitoare la pescării                                                                             
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Cod  Tipuri de intervenţii/ proiecte 

Grup taxonomic 

Habitate/ vegetaţie Plante Nevertebrate Peşti Amfibieni şi reptile Mamifere (inclusiv chiroptere) Păsări 

PH AH FH ÎH PH AH FH ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH 

I.48 
Consolidarea capacităţii analitice a INCDD 

                                                                            

I.49 

Îmbunătăţirea activităţilor de cercetare şi 
dezvoltare legate de pescării în institute de 
cercetare, instituţii publice şi asociaţii ale 
pescarilor 

                                                                            

I.50 
Îmbunătăţirea acvaculturii inclusiv prin 
sprijinirea mediului de afaceri 

x x     x x     x x     x   x           x           x           x x         

I.51 

Susţinerea prelucrării peştelui pe scară 
redusă. Diversificarea prelucrării peştelui la 
nivel de gospodărie şi sat prin introducerea 
unor unităţi de ambalare în conserve la 
scară mică (pentru caras şi alte specii de 
peşte ieftine, cum ar fi babuşca şi plătica) şi 
îmbunătăţirea sistemelor de afumare 
(afumătoare electrice mici), în principal 
pentru producerea delicateselor pentru 
turiştii vizitatori 

                                                                            

I.52 

Infiintarea si modernizarea facilităţilor 
pentru productia /colectarea/ prelucrarea/ 
comercializarea produselor agricole                                                                             

I.53 
Modernizarea infrastructurii rurale  (apă, 
salubritate, şosele, şcoli etc.)    x        x        x   x   x                  x   x   x      x   x   x      x   x   x   

I.54 

Iniţierea de acţiuni de protejare, 
îmbunătăţire şi promovare a resurselor 
naturale şi culturale 

   x    x      x      x      x      x      x 

I.55 

 
Finalizarea restituirii terenurilor şi 
înregistrarea în cartea funciară pentru 
consolidarea terenului/ fermelor 

                                      

I.56 
Sprijin pentru activităţi agricole ecologice 
în cadrul zonelor Natura 2000    x    x      x      x      x      x      x 

I.57 
Extinderea accesului la educaţia 
profesională pentru agricultură                                       

I.58 
Modernizarea sistemelor de control a 
calităţii pentru produsele agricole                                       

I.59 

Organizarea de evenimente de informare 
cu privire la finanţările locale şi europene, 
inclusiv proiecte de pregătire 

                                      

I.60 

Furnizarea de consultanţă şi formare 
profesională pentru fermieri / forţa de 
muncă din mediul rural 

                                      

I.61 
Încurajarea agriculturii organice 

      x       x           x           x           x           x           x 

I.62 
Practicarea activităţilor agricole de către 
generaţiile tinere                                                                             

I.63 
Modernizarea/ reabilitarea infrastructurii 
de irigaţii 

x x x   x x x   x x         x x         x x     x   x x         x x         
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Cod  Tipuri de intervenţii/ proiecte 

Grup taxonomic 

Habitate/ vegetaţie Plante Nevertebrate Peşti Amfibieni şi reptile Mamifere (inclusiv chiroptere) Păsări 

PH AH FH ÎH PH AH FH ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH 

I.64 
Consolidarea şi modernizarea fermelor 
mici                                                                             

I.65 
Crearea unor afaceri mici non-agricole 

                                                                            

I.66 
Modernizarea dotărilor tehnice ale 
fermelor   x       x                                                       x   x     

I.67 
Iniţiative de jos în sus pentru dezvoltare 
locală                                                                             

I.68 

Împădurirea terenurilor agricole şi 
neagricole din regiunea Deltei Dunării       x       x           x           x           x           x           x 

I.69 
Conservarea patrimoniului şi a tradiţiilor 
locale (inclusiv a meşteşugurilor) 

                                                                            

I.70 

Acordarea de terenuri, inclusiv prin 
concesiuni acordate de către Consiliul 
Judeţean Tulcea fermierilor locali pentru 
incurajarea activitatilor agricole si cresterea 
nivelului veniturilor 

                                                                            

I.71 

Încurajarea înfiinţării grupurilor/ 
organizaţiilor de producători                                                                             

I.72 

Stimularea creării unor lanţuri scurte de 
aprovizionare în beneficiul activităţilor de 
turism 

                                                                            

I.73 
Susţinerea atribuirii de marcă/certificării 
produselor agricole şi a comercializării 
acestora pe pieţele internaţionale 

                                                                            

I.74 

Acordarea de stimulente pentru 
menţinerea activităţilor agricole în centrul 
Deltei 

x x x   x x x     x           x           x           x   x       x   x     

I.75 

Susţinerea reabilitării infrastructurii de 
protecţie împotriva inundaţiilor I.2

3 
I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.2
3 

I.76 

Accesul fermierilor şi a procesatorilor la 
instrumentele pentru managementul 
riscurilor 

                                                                            

I.77 

Modernizarea infrastructurii educaţionale 
(în special pentru învăţământul primar şi 
secundar). 

                                                                            

I.78 

Implementarea unui program extins de 
revitalizarea localităţilor din Centrul 
Deltei prin realizarea de proiecte de 
reabilitare arhitecturală şi creştere a 
calităţii spaţiilor publice 

                                      

I.79 

Modernizarea drumului naţional DN 22 
Constanţa - Tulcea - Măcin – Brăila, 
inclusiv realizare pod peste Dunăre în zona 
Brăila-Măcin 

x x x   x x x   x x   x x     x   x     x x x x x   x x x x x   x x   x x   
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Cod  Tipuri de intervenţii/ proiecte 

Grup taxonomic 

Habitate/ vegetaţie Plante Nevertebrate Peşti Amfibieni şi reptile Mamifere (inclusiv chiroptere) Păsări 

PH AH FH ÎH PH AH FH ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH 

I.80 

Sistem de transport public durabil, 
adaptat specificităţilor centrului Deltei            x      x      x      x      x   

I.81 

Modernizarea drumului judeţean DJ229, 
sectorul I şi II, Niculiţel - Zebil - Sarichioi   x       x       x   x x                 x   x x     x   x x     x   x x   

I.82 

Modernizarea drumului judeţean DJ222N, 
Tulcea - Pardina - Chilia Veche   x       x       x   x x                 x   x x     x   x x     x   x x   

I.83 

Modernizarea drumului judeţean DJ226 
Tronson DN22B - Corbu - Săcele - Istria - 
Mihai Viteazu   x       x       x   x x                 x   x x     x   x x     x   x x   

I.84 

Modernizarea si creșterea capacității 

operaționale a porturilor Tulcea, Sulina, 
Măcin, Isaccea, Mahmudia şi Chilia 

x x 
 

  x x 
 

  x x   x 
 

  x x   x 
 

  x x 
 

x 
 

  x x 
 

x     x x   x     

I.85 
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
aeroportuare 

                                                                  x   x x   

I.86 

Modernizarea drumurilor județene 
(infrastructura de transport regional): 

 DJ222B Tronson Baia- Ceamurlia de Sus; 

 DJ222 Tronson Visina- Ceamurlia de Sus; 

 DJ 223A Tronson Enisala – Babadag – 

Slava Rusă; 

traseul Cetatea Histria - DN22/ Tariverde. 

  x       x       x   x x                 x   x x     x   x x     x   x x   

I.87 
Reabilitarea şi modernizarea Canalului 
Sulina x x     x x     x x   x x   x x   x x   x x   x x     x   x     x x   x     

I.88 
Internet/ internet ultrarapid pentru un 
turism ecologic                                                                             

I.89 

Îmbunătăţirea serviciilor guvernamentale 
electronice şi a sistemelor locale de 
monitorizare publică                                                                             

I.90 

Susţinerea TIC pentru afaceri prin 
intermediul e-portal şi acordarea de 
facilităţi 

                                                                            

I.91 
Formularea şi implementarea politicilor de 
date deschise                                                                             

I.92 

Creşterea integrării verticale a soluţiilor de 
inovare din domeniul TIC în economia 
locală                                                                             

I.93 

Creșterea investițiilor private în CDI și 
încurajarea cererii pentru CDI                                                                             
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Cod  Tipuri de intervenţii/ proiecte 

Grup taxonomic 

Habitate/ vegetaţie Plante Nevertebrate Peşti Amfibieni şi reptile Mamifere (inclusiv chiroptere) Păsări 

PH AH FH ÎH PH AH FH ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH 

I.94 

Creşterea transferului de cunoştinţe, 
tehnologie şi personal cu competenţe CDI 
prin parteneriate între mediul privat şi cel 
de cercetare 

                                                                            

I.95 

Creşterea excelenţei bazei ştiinţifice ca 
promotor al inovării prin dezvoltarea 
infrastructurii CD 

                                                                            

I.96 

Creșterea implicării în cercetarea la nivel 

UE prin deblocarea potențialului de 

excelență în CDI, cum ar fi prin programul 

cadru Orizont 2020, și prin atragerea 

talentelor și a competențelor avansate în 

sistemul național CDI 

                                                                            

I.97 

Dezvoltarea infrastructurii și sistemelor 

TIC și a competențelor digitale pentru 

susținerea educației, sănătății, a culturii 

online și a incluziunii digitale 

                                                                            

I.98 

Proiecte în zone cu un echivalent - locuitor 
mai mare de 2.000       x       x           x           x           x           x           x 

I.99 

Proiecte în zone cu un echivalent - locuitor 
mai mic de 2.000       x       x           x           x           x           x           x 

I.10
0 

Colectarea deşeurilor care plutesc din 
canalele fluviului 

      x       x           x           x           x           x           x 

I.10
1 

Investiţii în sisteme de management al 

deșeurilor pentru manevrarea deşeurilor 
separate (infrastructură pentru separare 
deşeurilor la sursă, colectare, sortare şi 
transport) 

      x       x           x           x           x           x           x 

I.10
2 

Program de educaţie publică şi 
conştientizare cu privire la gestionarea 
deşeurilor 

      x       x           x           x           x           x           x 

I.10
3 

Containere de compost pentru 
gospodăriile rurale în vederea procesării 
deşeurilor biodegradabile 

      x       x           x           x           x           x           x 

I.10
4 

Investiţii în unităţi pentru tratarea şi 
eliminarea deşeurilor rezultate din 
construcţii şi demolări 

      x       x           x           x           x           x           x 

105 
Valorificarea deşeurilor colectate de la 
populaţie şi agenţi economici 

   x    x      x      x      x      x      x 

I.10
6 

Consolidarea capacităţii de răspuns a 
Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) prin 
elaborarea şi implementarea unui sistem de 
supraveghere a sănătăţii mediului 

                                                                            

I.10
7 

Reabilitarea/modernizarea facilităţilor şi a 
echipamentelor IT 
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Cod  Tipuri de intervenţii/ proiecte 

Grup taxonomic 

Habitate/ vegetaţie Plante Nevertebrate Peşti Amfibieni şi reptile Mamifere (inclusiv chiroptere) Păsări 

PH AH FH ÎH PH AH FH ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH 

I.10
8 

Modernizarea, dotarea şi organizarea unui 
circuit funcţional în cadrul Spitalului de 
Urgenţă Tulcea (inclusiv pentru 
ambulatoriul integrat) şi pentru Spitalul 
Măcin 

                                                                            

I.10
9 

Reabilitarea/transformarea pavilionului 
TBC din cadrul Spitalului de Urgenţă 
Tulcea într-un centru social (adăpost de 
îngrijire rezidenţială) 

                                                                            

I.11
0 

Crearea ambulatoriilor publice prin 
reabilitarea corpurilor de spital închise din 
Babadag şi Sulina 

                                                                            

I.11
1 

Asigurarea interoperabilităţii sistemelor 
informatice medicale la nivel de asistenţă 
medicală (telemedicină şi e-sănătate) 

                                                                            

I.11
2 

Reforme pentru creşterea rentabilităţii 
guvernanţei/ managementului sectorului 
(mecanism de finantare în spital pentru 
stimularea sistemelor de ambulatoriu 
public, medicină de familie şi telemedicină) 

                                                                            

I.11
3 

Campanii de informare, educare şi 
comunicare privind mediul sănătos şi 
igienic 

                                                                            

I.11
4 

Ambulanţe pentru îngrijiri medicale de 
urgenţă şi lucrări civile de reabilitare                                                                             

I.11
5 

Acordarea de instruire specifică zonei 
pentru personalul medical                                                                             

I.11
6 

Creşterea prevalenţei programelor de 
sănătate axate pe prevenţie şi depistare 
(screening) 

                                                                            

I.11
7 

Asigurarea de programe de învăţare 
continuă relevante, accesibile şi stimulative 
în turismul, agricultura şi pescuitul 
sustenabile, în Centrele Comunitare de 
Învăţare Permanentă 

      x       x           x           x           x           x           x 

I.11
8 

Crearea unei reţele de educaţie şi formare 
pentru elevii care trăiesc în zone 
îndepărtate sau în zone cu mai puţin de 
2000 locuitori, în vederea oferirii accesului 
tuturor la învăţământ primar şi gimnazial 
de calitate 

                                                                            

I.11
9 

Acordarea de sprijin pentru înfiinţarea 
şcolilor profesionale (prin 
construirea/modernizarea/extindereainfras
tructurii) care sunt relevante, atractive şi 
cuprinzătoare şi care produc forţă de 
muncă cu cunoştinţe şi competenţe la 
standarde internaţionale şi cu relevanţă 

      x       x                       x                                   x 
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Cod  Tipuri de intervenţii/ proiecte 

Grup taxonomic 

Habitate/ vegetaţie Plante Nevertebrate Peşti Amfibieni şi reptile Mamifere (inclusiv chiroptere) Păsări 

PH AH FH ÎH PH AH FH ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH 

pentru cerinţele globale ale turismului 
bazat pe natură şi ale pieţei pescuitului 
recreativ 

I.12
0 

Consolidarea serviciilor prestate de 
grădiniţe şi creşe prin dezvoltarea, 
susţinerea, reabilitarea şi acordarea de 
echipamente pentru creşterea accesului la 
educaţie şi îngrijire pentru copiii preşcolari 

                                                                            

I.12
1 

Aducerea înapoi la şcoală a elevilor care 
abandonează şcoala de timpuriu prin 
programe de tip şcoală după şcoală şi a 
doua şansă 

                                                                            

I.12
2 

Crearea de parteneriate între angajatori, 
furnizorii de educaţie şi formare 
profesională şi organismele de cercetare 
pentru a avea performanţe mai bune ale 
sistemului de învăţământ în abordarea 
nevoilor pieţei muncii 

                                                                            

I.12
3 

Dezvoltarea infrastructurii instituţionale 
pentru copiii preşcolari (0-6 ani) în 
comunităţile cu o pondere mare de 
minoritati etnice si alte grupuri vulnerabile 

                                                                            

I.12
4 

Extinderea programului de mediatori 
şcolari în şcolile cu un procent ridicat de 
minoritati etnice si alte grupuri vulnerabile 

                                                                            

I.12
5 

Implementarea subvenţiilor pentru 
comunitate pentru intervenţia în educaţie 

                                                                            

I.12
6 

Facilitarea regularizării dreptului la 
proprietate                                                                             

I.12
7 

Subvenţii acordate IMM-urilor pentru 
plasarea forţei de muncă pentru NEET în 
domeniile relevante 

                                                                            

I.12
8 

Îmbunătăţirea competenţelor digitale în 
rândul minoritatilor etnice si a altor grupuri 
vulnerabile 

                                                                            

I.12
9 

Creşterea accesului şi eficienţei furnizării 
de servicii sociale inclusiv infrastructura 
aferenta 

                                                                            

I.13
0 

Consolidarea capacităţii administrative 
locale pentru planificarea strategică şi 
bugetară, luarea deciziilor, managementul 
resurselor umane, monitorizare şi evaluare 

                                                                            

I.13
1 

Identificarea, dezvoltarea şi implementarea 
măsurilor pentru a creşte transparenţa, 
incluziunea, etica şi integritatea şi pentru a 
reduce corupţia din cadrul autorităţilor 
publice şi al instituţiilor 

                                                                            

I.13
2 

Asistenţă tehnică (AT) pentru 
managementul programelor ITI 
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Cod  Tipuri de intervenţii/ proiecte 

Grup taxonomic 

Habitate/ vegetaţie Plante Nevertebrate Peşti Amfibieni şi reptile Mamifere (inclusiv chiroptere) Păsări 

PH AH FH ÎH PH AH FH ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH PH AH FH P M ÎH 

I.13
3 

Revizuirea reglementărilor pentru a 
îmbunătăţi proiectarea subvenţiilor 
gospodăreşti, în vederea ameliorării 
accesibilităţii serviciilor şi o mai bună 
direcţionare şi utilizare a resurselor 
financiare şi naturale 

                                                                            

I.13
4 

Îmbunătăţirea accesului şi calităţii 
serviciilor furnizate de sistemul judiciar 

                                                                            

135 

Acţiuni menite să asigure coordonarea 
între instituţiile publice cu atribuţii în 
conservarea biodiversităţii şi reconstrucţia 
ecologică a Deltei Dunării 

                                      

136 
Dezvoltarea şi implementarea de servicii 
online 

                                      

PH  Pierdere habitat 
AH  Alterare habitat 
FH  Fragmentare habitat 
P  Perturbare 
M  Mortalitate 
ÎH          Îmbunătăţire habitat (inclusiv consolidarea performanţelor manageriale ale factorilor de decizie) 
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4.3 Evaluarea impactului 
4.3.1 Metodologia de evaluare a semnificaţiei impactului 

Metodologia de evaluare propusă este în acord cu cerinţele legislative, ale ghidurilor metodologice şi 

ale recomandărilor de bune practici. Principiul metodei este acela de considerare a mărimii efectelor 

potenţiale ca fiind determinate de doi parametri principali: 

1. Magnitudinea modificărilor propuse de proiecte/ tipuri de intervenţii.  

2. Sensibilitatea zonelor potenţial afectate.  

Tabel nr. 4-2 Matrice pentru aprecierea semnificaţiei efectelor potenţiale ale implementării SIDDDD 

Magnitudine 
 

Sensibilitate 

Magnitudine 
negativă 

mare 

Magnitudine 
negativă 
moderată 

Magnitudine 
negativă 

mică 

Nicio 
modificare 

Magnitudine 
pozitivă 

mică 

Magnitudine 
pozitivă 

moderată 

Magnitudine 
pozitivă 

mare 

Foarte mare -3 -3 -2 0 +2 +3 +3 

Mare -3 -3 -2 0 +2 +3 +3 

Moderată -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

Mică -2 -2 -1 0 +1 +2 +2 

Fără 
sensibilitate 

-1 -1 -1 0 +1 +1 +1 

Unde, 

Cod 
culoare 

Semnificaţia impactului Măsuri necesare 

 Impact negativ semnificativ 
Necesită soluţii alternative sau măsuri de compensare a 
efectelor 

 Impact negativ moderat Necesită măsuri importante de evitare şi reducere a impactului 

 Impact negativ redus Necesită măsuri punctuale de evitare şi reducere a impactului 

 
Nu pot fi identificate efecte (! Nu 
înseamnă neapărat că nu există efecte) 

- 

 Impact pozitiv redus 
Orice măsură ce poate conduce la extinderea/ multiplicarea 
efectelor 

 Impact pozitiv moderat 

 Impact pozitiv semnificativ 

 

Utilizarea unei matrice (Tabel nr. 4-2) pentru aprecierea efectelor implementării unui plan/ 

program/ strategie prezintă trei avantaje majore: 

 Reprezintă o garanţie a utilizării unei măsuri unitare de apreciere a efectelor pentru oricare 

din proiectele/ tipurile de intervenţii ale strategiei şi oricare componentă de biodiversitate 

analizată; 

 Constituie un instrument eficient de comunicare a rezultatelor evaluării atât cu specialiştii cât 

şi cu publicul larg; 

 Poate utiliza într-o manieră facilă rezultatele unor analize spaţiale privind localizarea şi 

mărimea impacturilor. 

Desigur, matricea propusă prezintă şi un număr de limitări, dintre care cele mai importante sunt 

următoarele: 
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 Nu întotdeauna magnitudinea unui proiect/ tip de intervenţie poate fi apreciată atât de exact 

pentru a fi încadrată într-una din clasele de magnitudine. Pentru a evita acest neajuns se 

utilizează o abordare precaută: încadrarea într-o clasă mai mare; 

 Notarea (atribuirea unei valori de la -3 la +3) se face pentru fiecare proiect/ tip de 

intervenţie propus/ ă în strategie, chiar dacă unele din aceste tipuri de intervenţii pot include 

la rândul lor mai multe proiecte. În acest caz, nota acordată corespunde fie potenţialului 

impact cumulativ (dacă este cazul), fie corespunde proiectului susceptibil a produce cel mai 

mare nivel al efectelor negative. 

Magnitudinea reprezintă un parametru tridimensional care ţine cont de: 

 Aprecierea cantitativă şi calitativă asupra modificărilor propuse (ex: îmbunătăţirea / înrăutăţirea 

calităţii unei resurse, modificarea parametrilor structurali sau funcţionali ai unei componente de 

mediu etc.); 

 Extinderea spaţială (ex: local, la nivelul mai multor UAT-uri, la nivelul întregului teritoriu al 

SIDDDD); 

 Extinderea temporală (ex: pe durata construcţiei, pe durata perioadei de programare, > 

perioada de programare). 

Un pas important în determinarea potenţialelor forme de impact ce pot apărea ca urmare a 

implementării tipurilor de intervenţii/ proiectelor SIDDDD, constă în identificarea localizării 

acestora. Acest lucru este foarte important atât pentru determinarea ulterioră a extinderii spaţiale a 

efectelor (ex: la nivel local, la nivelul mai multor UAT-uri, la nivelul întregului teritoriu al SIDDDD), 

cât şi a extinderii temporale a efectelor (ex: pe durata construcţiei, pe durata perioadei de 

programare, > perioada de programare), două componente esenţiale pentru aprecierea magnitudinii 

impactului, unul dintre parametrii principali pentru evaluarea semnificaţiei impactului. Astfel, pe 

baza schemei de identificare a tipurilor de intervenţii/ proiectelor în funcţie de localizarea acestora, 

precum şi a posibilităţii de delimitare spaţială a zonei de impact aferente, prezentată în Figura nr. 4-7, 

SIDDDD conţine următoarele tipuri de de intervenţii/ proiecte: 

 Tip A: tipuri de intervenţii/ proiecte pentru care localizarea nu este relevantă pentru analiză 

(în general acele  proiecte care nu presupun lucrări de construcţie, iar prin natura lor nu 

prezintă potenţialul de a genera efecte negative asupra siturilor de importanţă comunitară, ex: 

“I.4. O analiză instituţională detaliată (revizuirea funcţionării) a ARBDD şi a reformelor 

administrative aferente, cu scopul de a îmbunătăţi performanţele sale manageriale şi cadrul 

legislativ care guvernează managementul zonei RBDD, pentru a permite locuitorilor să 

devină participanţi activi în protejarea şi gestionarea resurselor naturale. Măsuri de 

consolidare a capacităţii pentru comunităţi şi ARBDD”); 

 Tip B: tipuri de intervenţii/ proiecte care sunt relevante pentru analiză (prin natura lor), însă 

nu se cunosc informaţii privind localizarea acestora; 

 Tip C: tipuri de intervenţii/ proiecte care sunt relevante pentru analiză (prin natura lor), însă 

nu se cunosc suficiente informaţii privind localizarea acestora (localizare aproximativă/ 

incompletă: „aproximativă” în cazul proiectelor AAC şi MIA unde au fost considerate 

limitele intravilanele localităţilor menţionate în titlurile proiectelor, respectiv „incompletă” în 
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cazul unor proiecte de tipul „Reducerea sedimentării în lacurile mari” şi „Dragarea lacurilor 

mari pentru a reface adâncimea apei”, din cadrul sectorului „Pescuit şi Acvacultură”, unde 

sunt menţionate într-o primă fază doar 2 lacuri, urmând ca ulterior să mai fie identificate o 

serie de intervenţii asupra altor lacuri a căror localizare nu se menţionează în această fază). În 

cazul acestor proiecte localizarea spaţială a fost realizată cu ajutorul digitizărilor pe baza 

imaginilor satelitare Google Earth Pro, conform informaţiilor disponibile în titlul proiectelor; 

 Tip D: tipuri de intervenţii/ proiecte pentru care există o localizare concretă (au fost puse la 

dispoziţie date vectoriale în format shp de către beneficiar sau alte părţi direct interesate), dar 

zona de impact nu poate fi clar delimitată (ex: “I.87. Reabilitarea şi modernizarea Canalului 

Sulina”); 

 Tip E: tipuri de intervenţii/ proiecte pentru care există o localizare concretă şi pentru care se 

poate realiza o delimitare clară a zonei de impact. 

Numărul şi ponderea tipurilor de intervenţii/ proiectelor în funcţie de localizarea acestora şi 

posibilitatea delimitării zonei de impact, sunt prezentate în Figura nr. 4-8. 

Pe parcursul derulării procedurii SEA, lista proiectelor care pot contribui la implementarea 

Strategiei şi ar putea fi finanţate în cadrul ITI Delta Dunării (Tabelul 53: corelarea proiectelor 

ITI cu tipurile de intervenţii prevăzute pentru implementarea Strategiei, din SIDDDD) a suferit 

diverse modificări, însă evaluarea realizată în cadrul prezentului studiu, pentru cele 136 tipuri de 

intervenţii/ proiecte (Tabelul 22: tipuri de intervenţii şi proiecte, din SIDDDD) a ţinut cont de 

corelarea cu ultima versiune a listei de proiecte ITI. Însă, aşa cum se precizează şi în textul 

Strategiei, propunerile de proiecte au caracter indicativ şi pot suferi modificări/ completări în 

perioada de implementare a Strategiei, fiind de asemenea posibilă identificarea de proiecte noi.
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Figura nr. 4-7 Schema de identificare a tipurilor de intervenţii/ proiectelor SIDDDD în funcţie de localizarea acestora şi posibilitatea de delimitare a zonei 

de impact
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Figura nr. 4-8 Numărul şi ponderea tipurilor de intervenţii/ proiectelor SIDDDD în funcţie de 

localizarea acestora şi posibilitatea de delimitare a zonei de impact 

 

Au fost propuse 5 clase de sensibilitate: foarte mare, mare, moderată, mică, fără sensibilitate (a se 

vedea Figura nr. 4-9): 

 Sensibilitate foarte mare: rezervaţii naturale şi ştiinţifice, zone de protecţie strictă şi zone de 

protecţie integrală; 

 Sensibilitate mare: toate suprafeţele naturale din interiorul SCI/SPA - urilor, excluzând zonele 

cu sensibilitate foarte mare; 

 Sensibilitate moderată: toate suprafeţele seminaturale (ex: agricol, pajişti) din interiorul 

SCI/SPA - urilor şi suprafeţele naturale din afara limitelor SCI/SPA – urilor, excluzând zonele 

cu sensibilitate mare şi foarte mare; 

 Sensibilitate mică: suprafeţele antropice din interiorul limitelor SCI/SPA - urilor şi toate 

suprafeţele seminaturale din afara limitelor SCI/SPA - urilor, excluzând cele de mai sus; 

 Fără sensibilitate: toate suprafeţele antropice din afara limitelor SCI/SPA - urilor. 

De asemenea, în cadrul acestei clasificări au fost incluse şi zonele sensibile din cadrul Parcului 

Naţional Munţii Măcinului, clasificate conform „Planului de management integrat al Parcului 

Naţional Munţii Măcinului, ROSCI0123 Munţii Măcinului şi ROSPA0073 Măcin-Niculiţel”30, 

aprobat prin HG 1074/11.12.2013, pentru diferenţierea zonelor sensibile fiind utilizată zonarea 

acestuia disponibilă în format vectorial: 

 Sensibilitate foarte mare: zonele de protecţie strictă, zonele de protecţie integrală; 

 Sensibilitate mare: zonele de conservare durabilă; 

 Sensibilitate mică: zonele de dezvoltare durabilă. 

                                                 

30 http://www.mmediu.ro/articol/management/432 
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Figura nr. 4-9 Clasele de sensibilitate ale zonei de implementare a SIDDDD
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4.3.2 Localizarea tipurilor de intervenţii/ proiectelor SIDDDD în 
raport cu clasele de sensibilitate ale zonei de studiu 

În figurile următoare sunt prezentate tipurile de intervenţii/ proiectele SIDDDD pentru care există 

o localizare concretă (cu sau fără o delimitare clară a zonei de impact) şi aproximativă/ incompletă, 

respectiv tipurile C, D sau E, în raport cu clasele de sensibilitate ale zonei de studiu (conform 

clasificării prezentate în secţiunea anterioară).  
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Figura nr. 4-10 Localizarea (aproximativă/ incompletă) tipului de intervenţie/ proiectului I.6 “Refacerea sistemelor ecologice şi a habitatului natural în 

cadrul reţelei Natura 2000, inclusiv în lacurile din complexele lacustre naturale, afectate de procese de aluvionare cauzată de intervenţii antropice, prin 

lucrări de decolmatare şi reconstrucţie ecologică, pentru speciile care fac obiectul preocupărilor legate de conservare, împreună cu dezvoltarea unui sistem 

de monitorizare integrat care să acopere întreaga zonă DD (inclusiv zonele transfrontaliere), susţinerea luării deciziilor pe bază de dovezi şi participarea 

comunităţii” (sectorul Biodiversitate şi Managementul Ecosistemelor), în raport cu zonele de sensibilitate din cadrul Regiunii Delta Dunării 
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Figura nr. 4-11 Localizarea (aproximativă/ incompletă) tipului de intervenţie/ proiectului I.10 “ Reîmpădurirea suprafeţelor în care vegetaţia forestieră 

naturală a dispărut sau s-a degradat” (sectorul Biodiversitate şi Managementul Ecosistemelor), în raport cu zonele de sensibilitate din cadrul Regiunii Delta 

Dunării 
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Figura nr. 4-12 Localizarea tipului de intervenţie/ proiectului I.12 “ Înfiinţarea Centrului Internaţional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluviu-Mare 

DANUBIUS-RI”  (sectorul Biodiversitate şi Managementul Ecosistemelor), în raport cu zonele de sensibilitate din cadrul Regiunii Delta Dunării 



MDRAP Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030)  

 Studiu EA_SIDDDD_Rev06  

 

200 
  

 

 

 

Figura nr. 4-13 Localizarea tipurilor de intervenţii/ proiectelor din sectorul MRD în raport cu zonele de sensibilitate din cadrul Regiunii Delta Dunării. A – 

detaliu tip de intervenţie/proiect I.23 “Lucrări pentru protecţia împotriva inundaţiilor în paisprezece oraşe/ comune”, B - detaliu proiect I. 24 

“Modernizarea, reabilitarea şi construirea elementelor de infrastructură ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Delta" al județului Tulcea în Tulcea 

+ Măcin + Crişan + Babadag + Topolog” 
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Figura nr. 4-14 Localizarea (aproximativă/ incompletă) tipului de intervenţie/proiectului I. 34 „Implementarea unui program extins pentru înfrumusețarea 

așezărilor şi revitalizarea centrelor urbane” (sectorul Turism), în raport cu zonele de sensibilitate din cadrul Regiunii Delta Dunării 
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Figura nr. 4-15 Localizarea (aproximativă/ incompletă) tipurilor de intervenţii/ proiectelor I.40 “Reducerea sedimentării în lacurile mari” şi I.41 „Dragarea 

lacurilor mari pentru a reface adâncimea apei” (sectorul Pescuit şi Acvacultură), în raport cu zonele de sensibilitate din cadrul Regiunii Delta Dunării 
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Figura nr. 4-16 Localizarea (aproximativă/ incompletă) tipului de intervenţie/proiectului I.53 “ Modernizarea infrastructurii rurale  (apă, salubritate, şosele, 

şcoli etc.)” (sectorul ADR), în raport cu zonele de sensibilitate din cadrul Regiunii Delta Dunării 
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Figura nr. 4-17 Localizarea tipurilor de intervenţii/proiectelor din sectorul Transport, în raport cu zonele de sensibilitate din cadrul Regiunii Delta Dunării 
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Figura nr. 4-18 Localizarea (aproximativă/ incompletă) tipurilor de intervenţii/proiectelor din sectorul AAC şi MIA, în raport cu zonele de sensibilitate din 

cadrul Regiunii Delta Dunării 
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Figura nr. 4-19 Localizarea tipurilor de intervenţii/proiectelor din sectorul MD, în raport cu zonele de sensibilitate din cadrul Regiunii Delta Dunării 
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Figura nr. 4-20 Localizarea tipurilor de intervenţii/proiectelor din sectorul Sănătate, în raport cu zonele de sensibilitate din cadrul Regiunii Delta Dunării



MDRAP Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030)  

 Studiu EA_SIDDDD_Rev06  

 

208 
  

 

 

4.3.3 Estimarea suprafeţelor siturilor Natura 2000 potenţial 
afectate de implementarea proiectelor propuse prin SIDDDD 

4.3.3.1 Metodologie 

Localizarea tipurilor de intervenţii/ proiectelor a fost realizată, aşa cum a fost menţionat şi în 

secţiunile anteriore, utilizând datele vectoriale primite de la beneficiar, iar pentru acele tipuri de 

intervenţii/proiecte pentru care aceste informaţii nu au putut fi puse la dispoziţie de către beneficiar, 

localizarea spaţială a fost realizată cu ajutorul digitizărilor pe baza imaginilor satelitare Google Earth 

Pro, conform informaţiilor disponibile în titlurile sau în justificările proiectelor (de exemplu, în cazul 

unor tipuri de intervenţii/ proiecte precum I. 10 „Reîmpădurirea suprafeţelor în care vegetaţia 

forestieră naturală a dispărut sau s-a degradat”, I.85 „Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 

aeroportuare”, I.12 „Înfiinţarea Centrului Internaţional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluviu-

Mare DANUBIUS-RI” etc.). În cazul proiectului ce vizează reabilitarea şi consolidarea malurilor 

canalului Sulina, datele vectoriale au fost furnizate de către Administraţia Fluvială a Dunării de Jos 

R.A. Galaţi. 

Pentru evaluarea suprafeţelor de teren afectate de implementarea tipurilor de intervenţii/ proiectelor  

ale SIDDDD au fost create poligoane corespunzătoare tipurilor de intervenţii/ proiectelor care 

implică atât construcţii noi, cât şi lucrări de modernizare/ reabilitare/ extindere (drumuri, porturi, 

aeroport, staţii de transfer/ sortare/ compostare/ tratare mecano-biologică a deşeurilor, staţii de 

epurare, staţii de tratare apă potabilă etc.) folosind funcţia “Buffer” din ArcGIS 10. Distanţele 

folosite au fost diferite în funcţie de tipul de lucrare implicată (drum expres, drum judeţean, căi 

navigabile, clădiri etc.) şi de forma de impact anticipată (distrugere habitat, alterare, perturbare). 

Poligoanele proiectelor astfel create au fost intersectate cu zonele de sensibilitate din cadrul Regiunii 

Delta Dunării, fiind apoi calculate suprafeţele comune şi defalcate pe grade de sensibilitate, sector, 

tip de lucrare. Distanţele utilizate pentru impact de tip perturbare au fost stabilite în conformitate cu 

informaţiile disponibile în literatura de specialitate (ex.: Forman et al. 2002). 

În ceea ce priveşte intersecţia tipurilor de intervenţii/ proiectelor cu categoriile de utilizare a 

terenurilor (conform Corine Land Cover 2006), menţionăm că în cazul ocupării permanente, în 

cadrul analizei, a fost luat în considerare buffer-ul aferent proiectelor ce presupun construcţii noi sau 

extinderi (respectiv acolo unde se va produce o pierdere de habitat), iar în cazul ocupării temporare a 

fost considerat buffer-ul pentru proiectele ce implică modernizări sau reabilitări ale unor construcţii 

existente (respectiv acolo unde se va produce o alterare a habitatului). 

Buffer-ele utilizate pentru fiecare tip de lucrare şi formă de impact sunt prezentate în tabelul 

următor. 
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Tabel nr. 4-3 Buffere utilizate pentru crearea poligoanelor ce au fost folosite ulterior la calcularea 

suprafeţelor afectate 

 

Buffer 
construcţii 
existente 

(m) 

Buffer 
construcţii 

permanente 
(efecte directe) 

(m) 

Lucrări 
temporare 
(alterare 
habitate) 

(m) 

Perturbare 
(efecte 

indirecte) 
(m) 

Îmbunătăţire 
habitate (m) 

Biodiversitatea şi Managementul Ecosistemelor 

Construcţii 
noi 

Centru 
Internaţional 
de Studii 
Avansate  

- Poligon digitizat - - - 

Reîmpădurire 
Grindul 
Stipoc 

- - - - 
Poligon 
digitizat 

Refacere 
habitate 

Lacuri     
Poligon 
digitizat 

Managementul Riscului de Dezastre (MRD) 

Construcţii 
noi 

Lucrări 
hidrotehnice 

- 
Poligoane 
digitizate 

- - - 

Reabilitări/ 
Modernizări 

Infrastructură 
ISU 

- - 
Poligoane 
digitizate 

- - 

Turismul 

Reabilitări/ 
Modernizări 

Înfrumuseţar
e localităţi 

- - 
Intravilanul 
localităţilor 
menţionate 

- - 

Pescuitul şi Acvacultura 

Dragarea 
marilor lacuri 

Lacul Uzlina 
Lacul 
Fortuna 

- - 
Poligoane 
digitizate 

- - 

Transportul 

SECTOR RUTIER  

Drumuri noi Drum expres  - 25 15 675 - 

Reabilitări DJ 5 - 5 495 - 

SECTOR NAVAL  

Modernizări 
Porturi - - 

Poligoane 
digitizate 

- - 

Canalul 
Sulina 

- - 
Poligoane 

AFDJ 
- - 

SECTOR AERIAN  

Modernizare Aeroport - - - 200 - 

Alimentarea cu apă,  canalizarea şi managementul integrat al apei 

Construcţii 
noi/ Extinderi 

STAP/SEAU - - - - 
Intravilanul 
localităţilor 
menţionate 

Reabilitări/ 
Modernizări31 

STAP/SEAU - - - - 
Intravilanul 
localităţilor 
menţionate 

Managementul deşeurilor (MD) 

                                                 

31 Se presupune că toate lucrările de reablitare/ modernizare se vor derula pe amplasamentele existente ale STAP/ SEAU 
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Buffer 
construcţii 
existente 

(m) 

Buffer 
construcţii 

permanente 
(efecte directe) 

(m) 

Lucrări 
temporare 
(alterare 
habitate) 

(m) 

Perturbare 
(efecte 

indirecte) 
(m) 

Îmbunătăţire 
habitate (m) 

Construcţii 
noi 

Staţii transfer, 
sortare, MBT 

- 
Poligoane 
digitizate 

- - - 

Sănătatea 

Reabilitări/ 
Modernizări 

Infrastructură 
medicală 

- - 
Poligoane 
digitizate 

- - 

Educaţia 

Reabilitări/ 
Modernizări 

Infrastructură 
educaţie 

- - 
Poligoane 
digitizate 

- - 

 

4.3.3.2 Tipuri de intervenţii / Proiecte de tip E - pentru care există o 
localizare concretă şi pentru care se poate realiza o delimitare a 
zonei de impact 

În cadrul acestei categorii se înscriu următoarele 6 tipuri de intervenţii/ proiecte  propuse în cadrul 

SIDDDD: 

 Transportul (6 tipuri de intervenţii / proiecte): 

 I.79. Modernizarea drumului naţional DN 22 Constanţa - Tulcea - Măcin - Brăila  inclusiv 

realizare pod peste Dunăre în zona Brăila-Măcin; 

 I.81. Modernizarea drumului judeţean DJ229, sectorul I şi II, Niculiţel - Zebil - Sarichioi; 

 I.82. Modernizarea drumului judeţean DJ222N, Tulcea - Pardina - Chilia Veche; 

 I.83. Modernizarea drumului judeţean DJ226 Tronson DN22B - Corbu - Săcele - Istria - 

Mihai Viteazu; 

 I.85. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii aeroportuare; 

 I.86. Modernizarea drumurilor judeţene (infrastructura de transport regional): 

o DJ 222B Tronson Baia- Ceamurlia de Sus; 

o DJ 222 Tronson Visina- Ceamurlia de Sus; 

o DJ 223A Tronson Enisala – Babadag – Slava Rusă; 

o traseul Cetatea Histria – DN22/ Tariverde. 

În cazul acestor tipuri de intervenţii/ proiecte, suprafeţele de habitat ce ar putea fi pierdute efectiv 

sunt echivalente cu 0,01 % din suprafaţa siturilor SCI intersectate. Suprafeţele pierdute în zone cu 

sensibilitate foarte mare şi mare vor fi echivalente cu < 0,01 % din suprafaţa siturilor intersectate. 

Suprafeţele de habitat potenţial alterate ca urmare a implementării acestor tipuri de intervenţii/ 

proiecte reprezintă 0,02 % din suprafaţa siturilor SCI intersectate. Suprafeţele cu sensibilitate foarte 

mare şi mare potenţial alterate sunt echivalente cu 0,01 % din suprafaţa siturilor intersectate. 
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Zonele în care ar putea apărea perturbări ale activităţii speciilor sunt estimate că vor acoperi 1,54 % 

din suprafaţa totală a siturilor intersectate. Suprafeţele afectate de perturbări în zonele cu sensibilitate 

foarte mare şi mare sunt echivalente cu 0,74 % din suprafaţa totală a siturilor SCI intersectate. 

În cazul acestor proiecte ar putea fi afectate în total suprafeţe echivalente cu 1,56 % din suprafaţa 

totală a siturilor SCI intersectate. În zonele cu sensibilitate foarte mare şi mare ar putea fi afectate 

suprafeţe care reprezintă 0,76 % din suprafaţa siturilor intersectate. 

În cazul reţelei de situri de protecţie specială avifaunistică (SPA), suprafeţele de habitat potenţial 

pierdute prin implementarea proiectelor sunt echivalente cu 0,02 % din suprafaţa totală a siturilor 

SPA intersectate. În zonele cu sensibilitate foarte mare şi mare suprafeţele ce ar putea fi pierdute 

sunt echivalente cu < 0,01 % din suprafaţa siturilor SPA. 

Suprafeţele de habitat potenţial alterate sunt echivalente cu 0,03 % din suprafaţa totală a siturilor 

SPA intersectate. În zonele cu sensibilitate foarte mare şi mare suprafeţele potenţial alterate 

reprezintă 0,01 % din suprafaţa totală a siturilor intersectate. 

Zonele de perturbare ar putea reprezenta 1,97 % din suprafaţa siturilor SPA intersectate. În zonele 

cu sensibilitate foarte mare şi mare suprafeţele potenţial afectate de perturbări sunt echivalente cu 

0,61 % din suprafaţa siturilor. 

Suprafeţele totale potenţial afectate de implementarea proiectelor sunt echivalente cu 2,01 % din 

suprafaţa totală a siturilor SPA intersectate. În cazul zonelor cu sensibilitate foarte mare şi mare 

suprafeţele totale potenţial afectate sunt echivalente cu 0,62 % din suprafaţa siturilor SPA.
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Figura nr. 4-21 Ponderea suprafeţelor totale din interiorul siturilor de interes comunitar (SCI) intersectate de tipuri de intervenţii/ proiecte pentru care există 

o localizare concretă şi pentru care se poate realiza o delimitare a zonei de impact (Tip E) 

 

Figura nr. 4-22 Ponderea suprafeţelor totale din interiorul ariilor de protecţie specială avifaunistică (SPA) intersectate de tipuri de intervenţii/ proiecte pentru 

care există o localizare concretă şi pentru care se poate realiza o delimitare a zonei de impact (Tip E) 

0,09% 

0,67% 0,72% 

0,09% 

98,44% 

Foarte mare Mare Moderata Scazuta Neafectat

1,56% 

98,44% 

Total afectat in SCI Neafectat

0,07% 

0,55% 1,31% 

0,08% 

97,99% 

Foarte mare Mare Moderata Scazuta Neafectat

2,01% 

97,99% 

Total afectat in SPA Neafectat
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Tabel nr. 4-4 Tipuri de intervenţii/ proiecte pentru care există o localizare concretă şi pentru care se poate realiza o delimitare a zonei de impact (Tip E) - 

Suprafeţele de teren (ha) pierdute efectiv din siturile de importanţă comunitară (SCI) 

Proiecte 
Clase de sensibilitate ale suprafeţelor (ha) la nivelul SCI-urilor 

Foarte mare Mare Moderată Scăzută 

Tip E 15.08 29.72 1.42 2.49 

Total/localizare 48,69 

 
Tabel nr. 4-5 Tipuri de intervenţii/ proiecte pentru care există o localizare concretă şi pentru care se poate realiza o delimitare a zonei de impact (Tip E) - 

Suprafeţele de teren (ha) pierdute efectiv din ariile de protecţie specială avifaunistică (SPA) 

Proiecte 
Clase de sensibilitate ale suprafeţelor (ha) la nivelul SPA-urilor 

Foarte mare Mare Moderată Scăzută 

Tip E 15,12 27,12 109,82 4,91 

Total/localizare 156,96 

 
Tabel nr. 4-6 Tipuri de intervenţii/ proiecte pentru care există o localizare concretă şi pentru care se poate realiza o delimitare a zonei de impact (Tip E) - 

Suprafeţele de teren (ha) alterate din siturile de importanţă comunitară (SCI) 

Proiecte 
Clase de sensibilitate ale suprafeţelor (ha) la nivelul SCI-urilor 

Foarte mare Mare Moderată Scăzută 

Tip E 8,99 62,63 18,19 27,33 

Total/localizare 117,14 

 
Tabel nr. 4-7 Tipuri de intervenţii/ proiecte pentru care există o localizare concretă şi pentru care se poate realiza o delimitare a zonei de impact (Tip E) - 

Suprafeţele de teren (ha) alterate din ariile de protecţie specială avifaunistică (SPA) 

Proiecte 
Clase de sensibilitate ale suprafeţelor (ha) la nivelul SPA-urilor 

Foarte mare Mare Moderată Scăzută 

Tip E 9,01 64,48 103,79 39,41 

Total/localizare 216,69 
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Tabel nr. 4-8 Tipuri de intervenţii/ proiecte pentru care există o localizare concretă şi pentru care se poate realiza o delimitare a zonei de impact (Tip E) - 

Suprafeţele de teren (ha) afectate de perturbări din siturile de importanţă comunitară (SCI) 

Proiecte 
Clase de sensibilitate ale suprafeţelor (ha) la nivelul SCI-urilor 

Foarte mare Mare Moderată Scăzută 

Tip E 601,03 4539,74 4994,34 578,79 

Total/localizare 10713,90 

 
Tabel nr. 4-9 Tipuri de intervenţii/ proiecte pentru care există o localizare concretă şi pentru care se poate realiza o delimitare a zonei de impact (Tip E) - 

Suprafeţele de teren (ha) afectate de perturbări din ariile de protecţie specială avifaunistică (SPA) 

Proiecte 
Clase de sensibilitate ale suprafeţelor (ha) la nivelul SPA-urilor 

Foarte mare Mare Moderată Scăzută 

Tip E 606,98 4680,81 11008,49 665,89 

Total/localizare 16922,16 

 
Tabel nr. 4-10 Tipuri de intervenţii/ proiecte pentru care există o localizare concretă şi pentru care se poate realiza o delimitare a zonei de impact (Tip E) - 

Suprafeţele de teren (ha) total afectate din siturile de importanţă comunitară (SCI) 

Proiecte 
Clase de sensibilitate ale suprafeţelor (ha) la nivelul SCI-urilor 

Foarte mare Mare Moderată Scăzută 

Tip E 625,09 4632,09 5013,95 608,61 

Total/localizare 10879,74 

 
Tabel nr. 4-11 Tipuri de intervenţii/ proiecte pentru care există o localizare concretă şi pentru care se poate realiza o delimitare a zonei de impact (Tip E) - 

Suprafeţele de teren (ha) total afectate din ariile de protecţie specială avifaunistică (SPA) 

Proiecte 
Clase de sensibilitate ale suprafeţelor (ha) la nivelul SPA-urilor 

Foarte mare Mare Moderată Scăzută 

Tip E 631,10 4732,40 11222,10 710,20 

Total/localizare 17295,81 
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Lista habitatelor şi speciilor de interes comunitar pe grupe taxonomice (habitate, plante, 

nevertebrate, peşti, amfibieni, reptile, mamifere, păsări) din zona de studiu, în conformitate cu 

raportările României către Uniunea Europeană în baza art. 17 din Directiva Habitate, respectiv art. 

12  din Directiva Păsări, ce pot fi afectate de implementarea acestor proiecte este prezentată în 

Anexa nr. IV. 

Numărul habitatelor şi al speciilor de interes comunitar pe grupe taxonomice (habitate, plante, 

nevertebrate, peşti, amfibieni, reptile, mamifere, păsări) ce pot fi afectate de implementarea acestor 

tipuri de intervenţii/ proiecte este prezentat în Tabel nr. 4-12. 

Tabel nr. 4-12 Numărul habitatelor şi al speciilor de interes comunitar pe grupe taxonomice ce pot fi 

afectate de implementarea tipurilor de intervenţii/ proiectelor Tip E 

Cod tip de 
intervenţie
/ proiect 

Denumire tip de intervenţie/ proiect 

Număr de habitate/ specii de interes 
comunitar posibil afectate 

H
a
b

it
a
te

 

P
la

n
te

 

N
e
ve

rt
e
b

ra
te

 

P
e
şt

i 

A
m

fi
b

ie
n

i 

R
e
p

ti
le

 

M
a
m

if
e
re

 

P
ă
să

ri
 

I.79. 
Modernizarea drumului naţional DN 22 Constanţa 
- Tulcea - Măcin - Brăila  inclusiv realizare pod 
peste Dunăre în zona Brăila-Măcin 

12 4 12 19 12 9 22 40 

I.81. 
Modernizarea drumului judeţean DJ229, sectorul I 
şi II, Niculiţel - Zebil - Sarichioi 

7 4 5 18 12 9 17 38 

I.82. 
Modernizarea drumului judeţean DJ222N, Tulcea 
- Pardina - Chilia Veche 

3 2 5 19 10 7 11 32 

I.83. 
Modernizarea drumului judeţean DJ226 Tronson 
DN22B - Corbu - Săcele - Istria - Mihai Viteazu 

4 3 2 6 11 8 21 30 

I.85. 
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
aeroportuare 

4 1 2 18 11 9 16 27 

I.86. 

Modernizarea drumurilor judeţene (infrastructura 
de transport regional): 
o DJ 222B Tronson Baia- Ceamurlia de Sus; 
o DJ 222 Tronson Visina- Ceamurlia de Sus; 
o DJ 223A Tronson Enisala – Babadag – Slava 
Rusă; 
o traseul Cetatea Histria – DN22/ Tariverde. 

7 3 5 5 12 9 21 38 

 

În Tabel nr. 4-13 este prezentat numărul habitatelor şi speciilor de interes comunitar unice, pe 

grupuri taxonomice, ce pot fi afectate de implementarea tipurilor de intervenţii/ proiectelor de tip E. 

Printre acestea se numără 3 specii de peşti Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser stellatus şi Huso huso, listate 

ca specii critic periclitate, şi o specie de păsări, Falco cherrug, care este o specie periclitată, conform 

IUCN Red List. 

Tabel nr. 4-13 Numărul habitatelor şi speciilor de interes comunitar unice, pe grupuri taxonomice, 

ce pot fi afectate de implementarea tipurilor de intevenţii/ proiectelor de tip E 

Tip proiect 
Numărul habitatelor şi speciilor de interes comunitar unice, potenţial afectate 

Habitate Plante Nevertebrate Peşti Amfibieni Reptile Mamifere Păsări 

Tip de 
intervenţie/ 
Proiecte tip E 

15 6 13 19 12 9 25 45 
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4.3.3.3 Tipuri de intervenţii / Proiecte de tip D - pentru care există o 
localizare concretă, dar zona de impact nu poate fi delimitată 

În cadrul acestei categorii se înscriu următoarele 4 tipuri de intervenţii/ proiecte propuse în cadrul 

SIDDDD: 

 Biodiversitatea şi Managementul Ecosistemelor (1 tip de intervenţie / proiect): 

 I.12. Înfiinţarea Centrului Internaţional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluviu-Mare 

DANUBIUS-RI; 

 Managementul Riscurilor în caz de Dezastre – MRD (1 tip de intervenţie / proiect): 

 I.24. Modernizarea, reabilitarea şi construirea elementelor de infrastructură ale 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Delta" al județului Tulcea în Tulcea + Măcin + 

Crişan + Babadag + Topolog; 

 Transportul (1 tip de intervenţie / proiect): 

 I.87. Reabilitarea şi modernizarea Canalului Sulina; 

 Managementul deşeurilor (1 tip de intervenţie / proiect): 

 I.101. Investiţii în sisteme de management al deșeurilor pentru manevrarea deşeurilor 

separate (infrastructură pentru separare deşeurilor la sursă, colectare, sortare şi transport); 

Tipul de intervenţie/ proiectul privind reabilitarea şi modernizarea Canalului Sulina conţine mai 

mute tipuri de intervenţii/ activităţi precum: lucrări tehnice pentru a obţine stabilizarea albiei, 

protecţia malurilor Canalului Sulina, optimizarea lucrărilor de dragare pentru a asigura adâncimile 

minime pentru navigaţie la gura mării etc. 

O estimarea a suprafeţelor ce ar putea fi afectate de către lucrările tehnice pentru a obţine restaurarea 

canalului navigabil, protecţia malurilor este prezentată în Tabel nr. 4-14 şi Tabel nr. 4-15. 

Tabel nr. 4-14 Reabilitarea şi modernizarea Canalului Sulina – Suprafeţe de teren (ha) din cadrul 

siturilor de importanţă comunitară (SCI) ce ar putea fi afectate de implementarea tipului de 

intervenţie/ proiectului  

Tip de intervenţie/ proiect 
Clase de sensibilitate ale suprafeţelor (ha) la nivelul SCI-urilor 

Foarte mare Mare Moderată Scăzută 

Reabilitarea şi modernizarea Canalului Sulina 0 179.31 7.67 5.39 

Total/localizare 192.37 

 

Tabel nr. 4-15 Reabilitarea şi modernizarea Canalului Sulina – Suprafeţe de teren (ha) din cadrul 

ariilor de protecţie specială avifaunistică (SPA) ce ar putea fi afectate de implementarea tipului de 

intervenţie/ proiectului  

Proiect 
Clase de sensibilitate ale suprafeţelor (ha) la nivelul SPA-urilor 

Foarte mare Mare Moderată Scăzută 

Reabilitarea şi modernizarea Canalului Sulina 0 179.31 7.67 5.39 

Total/localizare 192.37 
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Lista habitatelor şi speciilor de interes comunitar pe grupe taxonomice (habitate, plante, 

nevertebrate, peşti, amfibieni, reptile, mamifere, păsări) din zona de studiu, în conformitate cu 

raportările României către Uniunea Europeană în baza art. 17 din Directiva Habitate, respectiv art. 

12  din Directiva Păsări, ce pot fi afectate de implementarea acestor proiecte este prezentată în 

Anexa nr. IV. 

Numărul habitatelor şi al speciilor de interes comunitar pe grupe taxonomice (habitate, plante, 

nevertebrate, peşti, amfibieni, reptile, mamifere, păsări) ce pot fi afectate de implementarea acestor 

tipuri de intervenţii/ proiecte este prezentat în Tabel nr. 4-16. 

Tabel nr. 4-16 Numărul habitatelor şi al speciilor de interes comunitar pe grupe taxonomice ce pot fi 

afectate de implementarea tipurilot de intervenţii/ proiectelor Tip D 

Cod tip de 
intervenţie/ 

proiect 
Denumire tip de intervenţie/ proiect 

Număr de habitate/ specii de interes 
comunitar posibil afectate 

H
a
b

it
a
te

 

P
la

n
te

 

N
e
ve

rt
e
b

ra
te

 

P
e
şt

i 

A
m

fi
b

ie
n

i 

R
e
p

ti
le

 

M
a
m

if
er

e
 

P
ă
să

ri
 

I.12. 
Înfiinţarea Centrului Internaţional de 
Studii Avansate pentru Sisteme Fluviu-
Mare DANUBIUS-RI 

2 0 2 0 10 3 11 28 

I.24. 

Modernizarea, reabilitarea şi construirea 
elementelor de infrastructură ale 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

"Delta" al județului Tulcea în Tulcea + 
Măcin + Crişan + Babadag + Topolog 

12 4 13 19 12 9 17 37 

I.87. 
Reabilitarea şi modernizarea Canalului 
Sulina 

23 3 3 20 8 3 8 29 

I.101. 

Investiţii în sisteme de management al 

deșeurilor pentru manevrarea deşeurilor 
separate (infrastructură pentru separare 
deşeurilor la sursă, colectare, sortare şi 
transport) 

26 4 3 20 11 10 20 39 
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4.3.3.4 Tipuri de intervenţii / Proiecte de tip C – pentru care există o 
localizare aproximativă/ incompletă 

În cadrul acestei categorii se înscriu următoarele 15 tipuri de intervenţii/ proiecte propuse în cadrul 

SIDDDD: 

 Biodiversitatea şi Managementul Ecosistemelor (3 tipuri de intervenţii / proiecte): 

 I.5. Lucrări pentru refacerea și optimizarea regimului hidrologic din Delta Dunării 

inclusiv echipamente şi costuri operaţionale pentru intervenţiile fizice în vederea refacerii 

circulaţiei naturale a apei şi a zonelor cu habitate importante; 

 I.6. Refacerea sistemelor ecologice şi a habitatului natural în cadrul reţelei Natura 2000 

inclusiv în lacurile din complexele lacustre naturale, afectate de procese de aluvionare 

cauzată de intervenții antropice, prin lucrări de decolmatare și reconstrucție ecologică, 

pentru speciile care fac obiectul preocupărilor legate de conservare, împreună cu 

dezvoltarea unui sistem de monitorizare integrat care să acopere întreaga zonă DD 

(inclusiv zonele transfrontaliere), susţinerea luării deciziilor pe bază de dovezi şi 

participarea comunităţii; 

 I.10. Reîmpădurirea suprafeţelor în care vegetaţia forestieră naturală a dispărut sau s-a 

degradat; 

 Eficienţă energetică (1 tip de intervenţie / proiect): 

 I.17. Extinderea şi îmbunătăţirea eficienţei energetice a iluminatului public; 

 Managementul Riscurilor în caz de Dezastre – MRD (1 tip de intervenţie / proiect): 

 I.23. Lucrări pentru protecţia împotriva inundaţiilor în paisprezece oraşe/ comune; 

 Turismul (2 tipuri de intervenţii/ proiecte): 

 I.34. Implementarea unui program extins pentru înfrumusețarea așezărilor și revitalizarea 

centrelor urbane; 

 I.36. Intervenţii legate de patrimoniul cultural (reabilitare, conservare etc.); 

 Pescuitul şi Acvacultura (3 tipuri de intervenţii / proiecte): 

 I.40. Reducerea sedimentării în lacurile mari; 

 I.41. Dragarea lacurilor mari pentru a reface adâncimea apei; 

 I.44. Îmbunătăţirea habitatului peştilor; 

 Agricultura şi dezvoltarea rurală (2 tipuri de intervenţii/ proiecte): 

 I.53. Modernizarea infrastructurii rurale  (apă, salubritate, şosele, şcoli etc.); 

 I.77. Modernizarea infrastructurii educaţionale (în special pentru învăţământul primar şi 

secundar); 

 Transportul (1 tip de intervenţie / proiect): 
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 I.84. Modernizarea si creșterea capacității operaționale a porturilor Tulcea, Sulina, Măcin, 

Isaccea, Mahmudia şi Chilia; 

 Alimentarea cu apă,  sisteme de canalizare şi managementul integrat al apei (2 tipuri 

de intervenţii / proiecte): 

 I.98. Proiecte în zone cu un echivalent - locuitor mai mare de 2.000; 

 I.99. Proiecte în zone cu un echivalent - locuitor mai mic de 2.000. 

Din punct de vedere al impactului asupra biodiversităţii, trebuie menţionat faptul că proiectele 

aferente sectorului „Alimentarea cu apă,  sisteme de canalizare şi managementul integrat al apei” (2 

proiecte), precum şi proiectele I.6. „Refacerea sistemelor ecologice şi a habitatului natural în cadrul reţelei 

Natura 2000 inclusiv în lacurile din complexele lacustre naturale, afectate de procese de aluvionare cauzată de 

intervenții antropice, prin lucrări de decolmatare și reconstrucție ecologică, pentru speciile care fac obiectul preocupărilor 

legate de conservare, împreună cu dezvoltarea unui sistem de monitorizare integrat care să acopere întreaga zonă DD 

(inclusiv zonele transfrontaliere), susţinerea luării deciziilor pe bază de dovezi şi participarea comunităţii”, I.10. 

„Reîmpădurirea suprafeţelor în care vegetaţia forestieră naturală a dispărut sau s-a degradat”, „I.41. Dragarea 

lacurilor mari pentru a reface adâncimea apei” şi I.44. „Îmbunătăţirea habitatului peştilor” vor genera efecte 

pozitive pe termen lung pe o suprafaţă extinsă din cadrul zonei de studiu. 

În tabelele de mai jos sunt prezentate suprafeţele de teren exprimate în hectare pe care pot apărea 

efecte pozitive pe termen lung, atât din cadrul siturilor de importanţă comunitară (SCI), cât şi la 

nivelul ariilor de protecţie specială avifaunistică (SPA). 

 
Tabel nr. 4-17 Tipuri de intervenţii/ proiecte pentru care există o localizare aproximativă/ 

incompletă (Tip C) - Suprafeţele de teren (ha) pe care pot apărea efecte pozitive pe termen lung din 

siturile de importanţă comunitară (SCI) 

Tip de intervenţie/ Proiect 
Clase de sensibilitate ale suprafeţelor (ha) la nivelul SCI-urilor 

Foarte mare Mare Moderată Scăzută 

Refacerea sistemelor ecologice şi a 
habitatului natural în cadrul reţelei 
Natura 2000 inclusiv în lacurile din 

complexele lacustre naturale, afectate 
de procese de aluvionare cauzată de 

intervenții antropice, prin lucrări de 

decolmatare și reconstrucție 
ecologică, pentru speciile care fac 
obiectul preocupărilor legate de 

conservare, împreună cu dezvoltarea 
unui sistem de monitorizare integrat 
care să acopere întreaga zonă DD 
(inclusiv zonele transfrontaliere), 

susţinerea luării deciziilor pe bază de 
dovezi şi participarea comunităţii 

19,39 9.387,20 0,00 0,00 

Alimentarea cu apă,  sisteme de 
canalizare şi managementul integrat 

al apei (2 proiecte)  
0,00 56,32 85,55 890,46 

Reîmpădurirea suprafeţelor în care 
vegetaţia forestieră naturală a 

dispărut sau s-a degradat 
0,00 2.382,92 486,82 18,44 

Dragarea lacurilor mari pentru a 
reface adâncimea apei; 

 Îmbunătăţirea habitatului peştilor 
0,00 1.401,94 0,00 0,00 

Total/localizare 14.729,06 
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Tabel nr. 4-18 Tipuri de intervenţii/ proiecte pentru care există o localizare aproximativă/ 

incompletă (Tip C) - Suprafeţele de teren (ha) pe care pot apărea efecte pozitive pe termen lung din 

ariile de protecţie specială avifaunistică (SPA) 

Tip de intervenţie/ Proiect 
Clase de sensibilitate ale suprafeţelor (ha) la nivelul SPA-urilor 

Foarte mare Mare Moderată Scăzută 

Refacerea sistemelor ecologice şi a 
habitatului natural în cadrul reţelei 
Natura 2000 inclusiv în lacurile din 

complexele lacustre naturale, afectate 
de procese de aluvionare cauzată de 

intervenții antropice, prin lucrări de 

decolmatare și reconstrucție 
ecologică, pentru speciile care fac 
obiectul preocupărilor legate de 

conservare, împreună cu dezvoltarea 
unui sistem de monitorizare integrat 
care să acopere întreaga zonă DD 
(inclusiv zonele transfrontaliere), 

susţinerea luării deciziilor pe bază de 
dovezi şi participarea comunităţii 

19,39 9.387,20 0,00 0,00 

Alimentarea cu apă,  sisteme de 
canalizare şi managementul integrat 

al apei (2 proiecte) 

1,23 85,11 160,14 1.753,28 

Reîmpădurirea suprafeţelor în care 
vegetaţia forestieră naturală a 

dispărut sau s-a degradat 

0,00 2.382,92 486,82 18,44 

Dragarea lacurilor mari pentru a 
reface adâncimea apei; 

 Îmbunătăţirea habitatului peştilor 

0,00 1.401,95 0,00 0,00 

Total/localizare 15.696,50 

 

4.3.3.5 Tipuri de intervenţii / Proiecte de tip B – pentru care nu există 
informaţii privind localizarea 

În cadrul acestei categorii se înscriu următoarele 25 de tipuri de intervenţii/ proiecte propuse în 

cadrul SIDDDD, ce aparţin următoarelor sectoare: 

 Biodiversitatea şi Managementul Ecosistemeor (4 tipuri de intervenţii / proiecte); 

 Eficienţa energetică (2 tipuri de intervenţii / proiecte); 

 Managementul Riscului de Dezastre – MRD (1 tip de intervenţie / proiect); 

 Situaţii de urgenţă cauzate de poluare (1 tip de intervenţie / proiect); 

 Turismul (1 tip de intervenţie / proiect); 

 Pescuitul şi Acvacultura (5 tipuri de intervenţii / proiecte); 

 Agricultura şi dezvoltarea rurală – ADR (6 tipuri de intervenţii / proiecte); 

 Transport (1 tip de intervenţie / proiect);  

 Managementul deşeurilor – MD (4 tipuri de intervenţii / proiecte). 
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4.3.3.6 Tipuri de intervenţii / Proiecte de tip A – pentru care localizarea 
nu este relevantă pentru analiză 

În cadrul acestei categorii se înscriu următoarele 86 de tipuri de intervenţii/ proiecte propuse în 

cadrul SIDDDD, ce aparţin următoarelor sectoare:  

 Biodiversitatea şi Managementul Ecosistemelor (6 tipuri de intervenţii / proiecte); 

 Eficienţa energetică (1 tip de intervenţie / proiect); 

 Schimbări climatice (3 tipuri de intervenţii / proiecte); 

 Managementul Riscrilor în caz de Dezastre (1 tip de intervenţie / proiect); 

 Situaţii de urgenţă cauzate de poluare (3 tipuri de intervenţii / proiecte); 

 Turismul (7 tipuri de intervenţii / proiecte); 

 Pescuitul şi Acvacultura (4 tipuri de intervenţii / proiecte); 

 Agricultura şi dezvoltarea rurală - ADR (19 tipuri de intervenţii / proiecte); 

 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor – TIC (10 tipuri de intervenţii / proiecte); 

 Managementul deşeurilor - MD (1 tip de intervenţie / proiect); 

 Sănătatea (11 tipuri de intervenţii / proiecte); 

 Educaţia (6 tipuri de intervenţii / proiecte); 

 Incluziunea şi protecţia socială (7 tipuri de intervenţii / proiecte); 

 Capacitatea Administrativă şi Managementul de Program (7 tipuri de intervenţii / 

proiecte). 
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4.3.4 Rezultatele evaluării 

În acord cu matricea prezentată în secţiunea anterioară, am evaluat semnificaţia potenţialelor efecte 

ale implementării SIDDDD asupra componentelor de interes comunitar din Regiunea Delta Dunării 

(Tabel nr. 4-19). 

Scorul a fost acordat în funcţie de impactul potenţial al unei intervenţii (proiect) asupra unui grup 

taxonomic (mamifere, păsări etc.) şi conţine o aproximare subiectivă a: 

 tuturor tipurilor de impact identificate (pierdere habitat, alterare habitat etc.); 

 estimării magnitudinii (atunci când informaţia a fost insuficientă, magnitudinea a fost 

supraestimată în cazul impacturilor negative şi subestimată în cazul celor pozitive); 

 sensibilităţii zonei de impact (de regulă, a fost considerată clasa cu cea mai ridicată 

sensibilitate). 

În Figura nr. 4-23 este prezentată ponderea notelor de evaluare acordate pentru fiecare grup 

taxonomic. Efecte negative semnificative sunt înregistrate pentru grupele taxonomice: habitate/ 

vegetaţie, peşti şi păsări. Habitatele/ vegetaţia reprezintă grupul care înregistrează cele mai multe 

efecte negative semnificative, ca urmare a intervenţiilor aferente sectorului Transport (I.79 

Modernizarea drumului naţional DN 22 Constanţa - Tulcea - Măcin – Brăila, inclusiv realizare pod 

peste Dunăre în zona Brăila-Măcin şi I.87 Reabilitarea şi modernizarea Canalului Sulina). În ceea ce 

priveşte efecte pozitive, peştii reprezintă grupul taxonomic care cumulează cele mai multe efecte 

pozitive (aproximativ 23,9 % din totalul notelor de evaluare acordate), datorate în special 

intervenţiilor aferente sectoarelor Biodiversitate şi Managementul Ecosistemelor şi Pescuit şi 

acavacultură (ex. I.5 Lucrări pentru refacerea și optimizarea regimului hidrologic din Delta Dunării 

inclusiv echipamente şi costuri operaţionale pentru intervenţiile fizice în vederea refacerii circulaţiei 

naturale a apei şi a zonelor cu habitate importante, respectiv I.44 Îmbunătăţirea habitatului peştilor), 

ce vizează în mod direct ecosistemele acvatice. Ponderea ridicată a „Nu pot fi identificate efecte (! 

Nu înseamnă neapărat că nu există efecte)” este dată de multitudinea intervenţiilor din sectoarele 

Sănătate, Educaţie, Incluziune şi Protecţie Socială, Capacitate Administrativă şi Management de 

Program, care nu prezintă niciun fel de impact asupra componentelor Natura 2000. 
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Figura nr. 4-23 Ponderea notelor de evaluare acordate pentru fiecare grup taxonomic 

 

Figura nr. 4-24 prezintă doar efectele pozitive şi negative ale tipurilor de intervenţii/ proiecte ale 

SIDDDD asupra componentelor Natura 2000. 
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Figura nr. 4-24 Efecte pozitive şi negative associate fiecărui grup taxonomic 

 

În Figura nr. 4-25 sunt prezentate ponderile totale ale efectelor (reduse, moderate, semnificative, atât 

pentru cele pozitive cât şi pentru cele negative) generate de implementarea tuturor tipurilor de 

intervenţii/ proiecte ale SIDDDD asupra componentelor Natura 2000. Totalitatea efectelor pozitive 

generate de tipurilor de intervenţii/ proiecte ale SIDDDD reprezintă 57 %, în timp ce totalitatea 

efectelor negative este de 43 %.  Efectele pozitive sunt asociate intervenţiilor aferente sectoarelor 

Biodiversitate şi Managementul Ecosistemelor, Situaţii de urgenţă în caz de poluare, Pescuit şi 

acavacultură, Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Alimentarea cu apă, sisteme decanalizare şi 

managementul integrat al apei, Managementul deşeurilor şi Educaţie, în timp ce efectele negative 

sunt asociate intervenţiilor aferente sectoarelor Biodiversitate şi Managementul Ecosistemelor (I.12 – 

I.14), Eficienţă energetică (I.15 şi I.17), Managementul Riscului de Dezastre (MRD), Turism, Pescuit 

şi acavacultură, Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi Transport. 

Tipurile de intervenţii/ proiectele care prezintă potenţialul de a genera efecte pozitive sau negative 

semnificative asupra componentelor Natura 2000 sunt: 
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 Efecte pozitive semnificative: 

 I.5 Lucrări pentru refacerea și optimizarea regimului hidrologic din Delta Dunării 

inclusiv echipamente şi costuri operaţionale pentru intervenţiile fizice în vederea 

refacerii circulaţiei naturale a apei şi a zonelor cu habitate importante; 

 I.6 Refacerea sistemelor ecologice şi a habitatului natural în cadrul reţelei Natura 

2000 inclusiv în lacurile din complexele lacustre naturale, afectate de procese de 

aluvionare cauzată de intervenții antropice, prin lucrări de decolmatare și 

reconstrucție ecologică, pentru speciile care fac obiectul preocupărilor legate de 

conservare, împreună cu dezvoltarea unui sistem de monitorizare integrat care să 

acopere întreaga zonă DD (inclusiv zonele transfrontaliere), susţinerea luării 

deciziilor pe bază de dovezi şi participarea comunităţii. 

 Efecte negative semnificative: 

 I.79 Modernizarea drumului naţional DN 22 Constanţa - Tulcea - Măcin - Brăila  

inclusiv realizare pod peste Dunăre în zona Brăila-Măcin; 

 I.87 Reabilitarea şi modernizarea Canalului Sulina. 

   
Figura nr. 4-25 Ponderile totale ale efectelor pozitive şi negative generate de implementarea tipurilor 

de intervenţii/ proiecte ale SIDDDD asupra componentelor Natura 2000 

Este important de menţionat că există o serie de tipuri de intervenţii pentru care: 

 efectele potenţiale au fost deja evaluate în cadrul altor intervenţii: este cazul I.27 Crearea unei 

echipe interinstituţionale pentru răspuns la situaţiile de urgenţă în caz de poluare, I.53 

Modernizarea infrastructurii rurale  (apă, salubritate, şosele, şcoli etc.) - partial, doar unele 

componente - vezi I.77 I.98, I.99) şi I.75 Susţinerea reabilitării infrastructurii de protecţie 

împotriva inundaţiilor; 

 efectele potenţiale asupra componentelor Natura 2000 nu au putut fi evaluate, ca urmare a 

informaţiilor insuficiente pentru a putea evalua corect potenţialele efecte ale intervenţiile 

asupra tuturor sau anumitor grupuri taxonomice: de ex. I.41 Dragarea lacurilor mari pentru a 

reface adâncimea apei (pentru componenta Habitate). 
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Tabel nr. 4-19 Analiza semnificaţiei impactului tipurilor de intervenţii/ proiecte ale SIDDDD asupra componentelor de interes comunitar din Regiunea Delta Dunării 

Tipuri de intervenţii/ proiecte 

Grup taxonomic 

Justificare 
Habitate 

Plan
te 

Never
te-

brate 
Peşti 

Amfibieni 
şi reptile 

Mamifere 
Păsă

ri 

I.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor pentru reducerea cantităţii de deşeuri din zonele naturale. 2 2 1 1 1 1 1 
Prezintă un efect pozitiv asupra tuturor componentelor, în special 
asupra vegetaţiei naturale în zonele unde are loc eliminarea 
necontrolată a deşeurilor. 

I.2 
Marcarea şi semnalizarea zonelor strict protejate şi a zonelor tampon, a zonelor de pescuit sportiv, a 
canalelor şi lacurilor, a zonelor de campare şi parcare etc. şi implementarea unui sistem de monitorizare 
şi informare, inclusiv tehnologie, cum ar fi camere activate la mişcare, turnuri de observaţie etc. 

2 2 2 2 2 2 2 

Această intervenţie va contribui la reducerea presiunii antropice 
generată de activităţile de turism, ce va avea efecte benefice asupra 
tuturor speciilor şi habitatelor. Aria de implementare este însă 
restrânsă la RBDD. 

I.3 
Îmbunătăţirea managementului pe bază de dovezi prin dezvoltarea şi implementarea unui sistem de 
monitorizare modern/ eficient şi a unui model predictiv pentru dinamica sedimentării în Delta Dunării. 

2 2 2 2 2 2 2 
Reprezintă o măsură esenţială pentru realizarea unui management al 
zonelor umede, ghidat ştiinţific. 

I.4 

O analiză instituţională detaliată (revizuirea funcţionării) a ARBDD şi a reformelor administrative 
aferente, cu scopul de a îmbunătăţi performanţele sale manageriale şi cadrul legislativ care guvernează 
managementul zonei RBDD, pentru a permite locuitorilor să devină participanţi activi în protejarea şi 
gestionarea resurselor naturale. Măsuri de consolidare a capacităţii pentru comunităţi şi ARBDD. 

1 1 1 1 1 1 1 
Se preconizează că implementarea unei astfel de măsuri va genera 
beneficii indirecte pentru toate speciile şi habitatelor. Aria de 
implementare este însă restrânsă la RBDD. 

I.5 
Lucrări pentru refacerea și optimizarea regimului hidrologic din Delta Dunării, inclusiv echipamente şi 
costuri operaţionale pentru intervenţiile fizice în vederea refacerii circulaţiei naturale a apei şi a zonelor 
cu habitate importante. 

2 1 1 3 2 1 2 

Dacă această intervenţie se va baza pe un management consolidat pe 
dovezi solide, toate speciile şi habitatele ar trebui să fie influenţate în 
mod pozitiv, în special acele specii dependente de apă, ameninţate cu 
dispariţia. 

I.6 

Refacerea sistemelor ecologice şi a habitatului natural în cadrul reţelei Natura 2000 inclusiv în lacurile 
din complexele lacustre naturale, afectate de procese de aluvionare cauzată de intervenţii antropice, prin 
lucrări de decolmatare şi reconstrucţie ecologică, pentru speciile care fac obiectul preocupărilor legate de 
conservare, împreună cu dezvoltarea unui sistem de monitorizare integrat care să acopere întreaga zonă 
DD (inclusiv zonele transfrontaliere), susţinerea luării deciziilor pe bază de dovezi şi participarea 
comunităţii. 

3 3 3 3 3 3 3 
Restaurarea habitatelor naturale este intervenţia de care este cea mai 
mare nevoie, deoarece are ca scop direct îmbunătăţirea stării de 
conservare pentru toate speciile şi habitatele Natura 2000. 

I.7 
Studii şi Asistenţă Tehnică pentru conservarea biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor şi a habitatelor 
naturale în cadrul reţelei Natura 2000 afectate de impacturile antropice. 

2 1 1 1 1 1 1 

Acest proiect este necesar pentru fundamentarea intervenţiilor fizice 
de refacere a ecosistemelor şi habitatelor naturale. Proiectul implică, 
de asemenea, inventarierea speciilor şi cartarea habitatelor, şi de aceea 
ar trebui considerat de prioritate ridicată în ceea ce priveşte ordinea 
de implementare a proiectelor/ intervenţiilor. 

I.8 

Identificarea polderelor suplimentare, eligibile pentru refacerea ecologică. Acestea vor include studii de 
fezabilitate şi proiecte tehnice pentru restaurarea habitatelor naturale afectate de activităţile non - 
ecologice din polderele agricole, pescăreşti şi forestiere - lucrări de restaurare ecologică integrală sau 
parţială. 

1 1 1 1 1 1 1 
Proiectul va genera efecte pozitive, cu rezerva incertitudinii actuale cu 
privire la extinderea spaţială şi implementarea acestuia. 

I.9 
Studii de capitalizare a capitalului natural pentru stabilirea celor mai valoroase utilizări ale terenului şi 
resurselor naturale în vederea unui management optim. 

1 1 1 1 1 1 1 

Această intervenţie este esenţială pentru un management ghidat 
ştiinţific, generând efecte pozitive indirecte asupra tuturor speciilor şi 
habitatelor. Este condiţionat de existenţa unei cartografieri unice a 
habitatelor şi speciilor. 

I.10 Reîmpădurirea suprafeţelor în care vegetaţia forestieră naturală a dispărut sau s-a degradat. 2 2 1 1 1 2 2 

Deşi această intervenţie nu va fi realizată pe o arie extinsă, va genera 
efecte pozitive pentru un număr ridicat de specii şi habitate, în special 
asupra anumitor specii de păsări şi mamifere. Este de aşteptat ca 
reâmpădurirea să se realizeze utilizând specii native (ex. Populus nigra, 
Populus alba, Salix alba, Salix fragilis, Fraxinus angustifolia, Ulmus minor 
etc.). De asemenea, reîmpădurirea este benefică pentru calitatea 
ecosistemelor acvatice şi ar trebui avută în vedere, acolo unde poate fi 
aplicată, în cadrul proiectelor ce vizează restaurarea ecosistemelor şi 
habitatelor naturale. 

I.11 
Investiţii pentru susţinerea acţiunii locale de reducere a poluării cu nitraţi a căilor navigabile, poluare 
provenită din activităţile agricole şi de creştere a animalelor. 

2 2 2 2 2 1 2 

Poluarea cu nitraţi reprezintă una dintre cele mai importante presiuni 
asupra ecosistemelor dependente de apă, iar orice măsură care va 
avea ca scop reducerea acesteia va genera efecte positive pentru 
speciile şi habitatele Deltei Dunării. Această măsură ar trebui avută în 
vedere pentru întreaga zonă de studio (RBDD plus zonele limitrofe). 
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I.12 Înfiinţarea Centrului Internaţional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluviu-Mare DANUBIUS-RI. -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 

Locaţia acestui centru ar trebui reconsiderată în accord cu noile 
limitele ale ROSCI0065 Delta Dunării, cu scopul de a evita orice 
impact potential asociat acestui tip de dezvoltare. Propunerea unui 
astfel de centru este totuşi extrem de importantă pentru consolidarea 
eforturilor de a obţine o fundamentare ştinţifică solidă a 
managementului RBDD.  

I.13 
Managementul integrat al dăunătorilor - dezvoltarea şi implementarea unei strategii integrate pentru 
controlul ţânţarilor. 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

O astfel de măsură este importantă în ceea ce priveşte controlul 
riscurilor legate de răspândirea bolilor. Cu toate acestea, la acest 
moment nu există suficiente informaţii care să asigure faptul că o 
asemenea intervenţie nu va genera impact negativ asupra speciilor de 
floră şi faună protejate. Din punct de vedere al biodiversităţii, acest 
tip de intervenţie ar trebui considerat de prioritate redusă şi ar trebui 
să beneficieze de cercetări ştiinţifice solide. 

I.14 Strategie integrată pentru managementul stufului. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Stuful reprezintă un habitat important pentru multe specii din 
RBDD, de aceea exploatarea acestuia nu poate fi realizată fără 
apariţia unui potential impact negativ. Elaborarea unei astfel de 
strategii trebuie să fie precedată de studii ce au ca scop principal 
identificarea capacităţii de suport şi limitele acceptabile pentru 
exploatare.  

I.15 

Promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă. Investiţii în proiecte pilot care promovează 
utilizarea surselor de energie regenerabilă (vânt, energie solară, pompe de căldură, biomasă, micro - 
hidro etc.) şi a tehnologiilor nepoluante, inclusiv dezvoltarea şi implementarea sistemelor de propulsie 
ecologice în Deltă. 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Energia regenerabilă poate fi benefică pentru speciile sălbatice 
DACĂ nu este implementată în zone sensibile, în proiecte la scară 
mare şi dacă înlocuieşte sursele clasice de energie. În lipsa unei 
indicaţii clare în ceea ce priveşte dimensiunea şi zona implementării 
unei astfel de facilităţi, în mod precaut am estimat un potenţial 
impact negativ asupra tuturor speciilor şi habitatelor de interes 
conservativ. 
A fost analizată aici şi propunerea unei centrale în cogenerare în 
Municipiul Tulcea, ce poate genera o reducere a emisiilor 
atmosferice, iar construcţia sa nu se va realiza într-o zonă cu 
sensibilitate ridicată 

I.16 Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor publice (şcoli, spitale, clădiri administrative etc.) 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.17 Extinderea şi îmbunătăţirea eficienţei energetice a iluminatului public. -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 

Acest tip de intervenţie poate avea efecte negative minore asupra 
habitatelor şi speciilor de plante.  La momentul actual, intervenţiile 
pentru sistemul de iluminat public sunt preconizate a avea loc în 
interiorul oraşelor, însă lista nu este completă (pot apărea şi alte 
UAT-uri ce îndeplinesc criteriile de eligibilitate), putând include şi 
zone naturale din apropierea localităţilor. De asemenea, iluminatul 
public poate induce anumite schimbări în activitatea speciilor 
nocturne. 

I.18 Susţinerea îmbunătăţirii eficienţei energetice a gospodăriilor. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.19 

Crearea unei platforme de parteneriat SC, inclusiv un fond pentru adaptare climatică impulsionat de 
comunitate, dedicat familiilor cu venituri reduse, micro - granturi sau un mecanism de împrumut pentru 
susţinerea IMM -urilor şi o facilitate de parteneriat pentru promovarea colaborării publice - private 
pentru măsurile inovatoare privind schimbările climatice. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.20 
Înfiinţarea unei unităţi cu mandat clar care să se adreseze problemelor legate de schimbările climatice, cu 
un număr mic de angajaţi dedicaţi şi informaţi şi capabilă să funcţioneze trans - sectorial. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.21 
Elaborarea unor ghiduri de bune practici cu instrucţiuni locale clare şi uşoare privind implementarea 
politicilor de combatere a  schimbărilor climatice. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 
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I.22 
Furnizarea unor utilaje şi echipamente speciale pentru intervenţii ale ISU şi SMURD în situaţii de 
dezastru. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.23 Lucrări pentru protecţia împotriva inundaţiilor în paisprezece oraşe/ comune. -2 -1 -2 -2 -2 -1 -2 

Lucrările de construcţie pentru protecţia împotriva inundaţiilor care 
se extind în afara localităţilor vor genera impacturi negative asupra 
speciilor şi habitatelor dependente de apă. Deoarece Planurile de 
management al riscului la inundaţii, existente, nu sunt focusate pe 
măsuri non-structurale, se recomandă revizuirea acestora în 
conformitate cu baza de date ştiinţifică care va fi generată prin 
intermediul intervenţiilor SIDDDD aferente sectorului Biodiversitate 
şi Managementul Ecosistemelor.  

I.24 
Modernizarea, reabilitarea şi construirea elementelor de infrastructură ale Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă "Delta" al judeţului Tulcea în Tulcea + Măcin + Crişan + Babadag + Topolog. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.25 Crearea şi menţinerea unei baze de date interinstituţionale cu factorii de risc.   0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.26 
Planuri complete, coerente şi cuprinzătoare pentru prevenirea şi răspunsul la situaţiile de urgenţă în caz 
de poluare, care să acopere atât apa şi uscatul, cât şi sursele de poluare mobile şi fixe. 

1 1 1 1 1 1 1 
Intervenţia va avea un impact pozitiv indirect asupra tuturor speciilor 
şi habitatelor. 

I.27 Crearea unei echipe interinstituţionale pentru răspuns la situaţiile de urgenţă în caz de poluare. Potenţiale efecte considerate deja în cadrul I.26. - 

I.28 
Achiziţionarea de echipamente pentru ca echipa de primă intervenţie să aibă acces rapid în localităţile 
din centrul Deltei unde are loc incidentul de poluare. 

1 1 2 2 2 1 2 

Acest proiect este essential pentru intervenţia rapidă în cazul 
incidentelor de poluare şi ar trebui considerat de prioritate ridicată. 
Această intervenţie este mai ales benefice pentru organismele 
acvatice. 

I.29 
Crearea şi menţinerea unei baze de date interinstituţionale cu răspunderea pentru mediu, pentru 
schimbul de date şi o mai bună  coordonare între agenţii. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.30 Dezvoltarea şi construirea instalarea infrastructurii turistice. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Această intervenţie poate fi benefică în ceea ce priveşte turismul 
durabil, cu toate că textul explicativ din Strategie nu oferă nicio 
siguranţă pentru îndeplinirea unui astfel de ţel. Din punct de vedere 
al biodiversităţii această intervenţie nu ar trebui să fie de prioritate 
ridicată şi ar trebui să fie bazată pe cercetările ştiinţifice care vor fi 
realizate prin intermediul intervenţiilor SIDDDD, aferente sectorului 
Biodiversitate şi Managementul Ecosistemelor. 

I.31 
Instituţionalizarea unei Organizaţii de management pentru destinaţia Delta Dunării (OMD) corelat cu 
dezvoltarea brandului Delta Dunării). 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.32 
Elaborarea şi implementarea unui program cu multiple destinaţii pentru dezvoltarea de produse şi 
atracţii. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.33 
Implementarea unui mecanism de sprijin pentru un turism durabil şi inovator, bazat pe natură şi pe 
cultură şi pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii şi de turism pentru o economie locală 
verde. 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Această intervenţie va genera un impact negativ redus suplimentar, 
asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.34 
Un Implementarea unui program extins pentru înfrumuseţarea aşezărilor şi revitalizarea centrelor 
urbane. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.35 Program pentru îmbunătăţirea calităţii unităţilor şi serviciilor de cazare. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.36 Intervenţii legate de patrimoniul cultural (reabilitare, conservare etc.). -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 

Intervenţiile legate de patrimonial cultural pot avea efecte negative 
minore asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar, întrucât 
unele din obiectivele de patrimoniu vizate se regăsesc în interiorul 
siturilor Natura 2000. La momentul actual nu se cunoaşte încă lista 
completă a obiectivelor vizate. 

I.37 Dezvoltarea unui program de interpretare (învăţare) a destinaţiilor. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.38 
Dezvoltarea şi derularea unui program pentru situaţii de urgenţă şi prim ajutor pentru lucrătorii din 
turism şi furnizorii de servicii. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 
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I.39 Înfiinţarea unui observator de cercetare specializat în turism. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.40 Reducerea sedimentării în lacurile mari -2 -1 -2 -2 -2 -1 -2 

Această intervenţie sprijină introducerea structurilor artificiale în 
interiorul sistemelor naturale, ce au potenţialul de a limita deplasările 
multor specii acvatice şi alte potenţiale efecte, care nu pot fi 
identificate la acest moment. Această intervenţie nu ar trebui să fie de 
prioritate ridicată şi ar trebui să fie bazată pe cercetările ştiinţifice care 
vor fi realizate prin intermediul intervenţiilor SIDDDD, aferente 
sectorului Biodiversitate şi Managementul Ecosistemelor. 

I.41 Dragarea lacurilor mari pentru a reface adâncimea apei. ? 1 1 2 2 1 2 

Această intervenţie poate avea efecte pozitive pe termen lung în ceea 
ce priveşte starea de conservare a celor mai multe specii, mai ales 
speciile de peşti native, amfibieni şi păsări. O atenţie sporită necesită 
potenţialul impactul asupra speciilor cu mobilitate redusă, calendarul 
de implementare al intervenţiilor fizice ce va trebui să fie bazat pe 
studii adecvate, înainte de implementarea lor, precum şi gestionării 
materialului dragat (cu scopul de a nu afecta habitatele naturale). 

I.42 

Diversificarea activităţilor pescarilor care practică pescuit comercial prin dezvoltarea unor activităţi 
complementare - îmbunătăţirea siturilor eco-turistice,  a adaposturilor pentru a satisface nevoile 
pescarilor, construirea unor facilităţi de debarcare simple în zonele cu densitate mare a pescarilor. 
Promovarea şi acordarea de servicii de pregătire pentru pescaturism şi pescuitul recreativ/sportiv 
durabil.. 

1 0 0 2 0 1 1 
Această intervenţie ar trebui să reducă presiunea existent asupra 
comunităţilor de peşti.  

I.43 
Susţinerea reproducerii artificiale a speciilor valoroase, precum ştiuca, şalăul si alte specii în declin  şi 
construirea/modernizarea unor facilităţi de  debarcare simple în zonele cu densitate mare a pescarilor. 

0 0 0 1 0 0 0 

Această intervenţie ar trebui să echilibreze impactul generat de 
pescuitul selectiv asupra celor două specii de peşti răpitoare. 
Intervenţia necesită o bază ştiinţifică solidă pentru a evita potenţialul 
impact negativ asupra comunităţilor de peşti. 

I.44 Îmbunătăţirea habitatului peştilor. 0 0 0 2 2 0 1 

Intervenţia este benefică pentru comunităţile de peşti, prin potenţialul 
de a îmbunătăţi starea de conservare a speciilor Natura 2000. Alte 
specii, mai ales cele de amfibieni, reptile şi păsări, pot beneficia de 
asemenea, ca urmare a implementării acestei măsuri.  

I.45 Reglementarea sau eliminarea campării pentru pescuit necontrolat. 1 0 0 1 0 0 0 
Această măsură ar trebui să fie benefice pentru habitate şi speciile de 
peşti. Intervenţia ar trebui corelată cu I.30. 

I.46 Propunerea unor stimulente fiscale, cum ar fi eliminarea taxei pentru apă. 0 0 0 -1 0 0 0 

Nu există suficiente informaţii pentru a evalua această intervenţie. 
Recomandăm corelarea justificării acestei intervenţii cu viziunea 
exprimată prin intermediul intervenţiilor aferente sectorului 
Biodiversitate şi Managementul Ecosistemelor. 

I.47 Îmbunătăţirea colectării şi analizării  datelor referitoare la pescării. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.48 Consolidarea capacităţii analitice a INCDD. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.49 
Îmbunătăţirea activităţilor de cercetare şi dezvoltare legate de pescării în institute de cercetare, instituţii 
publice şi asociaţii ale pescarilor. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.50 Îmbunătăţirea acvaculturii inclusiv prin sprijinirea mediului de afaceri. -1 -1 -1 -2 -1 -1 -2 

Din punct de vedere al biodiversităţii există două consideraţii 
importante: i) restaurarea este o perspectivă mai bună faţă decât 
acvacultura; ii) restabilirea acvaculturii în fostele pescării abandonate 
ar putea avea impact asupra speciilor Natura 2000 care au colonizat 
aceste suprafeţe. 

I.51 

Susţinerea prelucrării peştelui pe scară redusă. Diversificarea prelucrării peştelui la nivel de gospodărie şi 
sat prin introducerea unor unităţi de ambalare în conserve la scară mică (pentru caras şi alte specii de 
peşte ieftine, cum ar fi babuşca şi plătica) şi îmbunătăţirea sistemelor de afumare (afumătoare electrice 
mici), în principal pentru producerea delicateselor pentru turiştii vizitatori. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.52 
Infiintarea si modernizarea facilităţilor pentru productia /colectarea/ prelucrarea/ comercializarea 
produselor agricole. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 
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I.53. Modernizarea infrastructurii rurale  (apă, salubritate, şosele, şcoli etc.). -2 -2 -2 0 -2 -2 -2 

O parte din componentele acestui tip de intervenţie au fost deja 
evaluate în cadrul altor intervenţii (vezi I.80, I.99, I.100). În 
aprecierea semnificaţiei impactului au fost considerate în principal 
proiectele de reabilitare a DC2, DC3 şi DC4, ce intersectează zone cu 
sensibilitate mare. În cazul DC3, conform informaţiilor furnizate de 
ADI ITI Delta Dunării, în urma consultărilor cu reprezentanţii 
ARBDD, drumul nu va trece prin interiorul ariei naturale protejate 
Rezervaţia Naturală Pădurea Letea, reabilitarea acestuia urmând a fi 
făcută prin soluţii ecologice cu respectarea normelor ARBDD. 

I.54. Iniţierea de acţiuni de protejare, îmbunătăţire şi promovare a resurselor naturale şi culturale. 1 1 1 1 1 1 1 

Oferirea de stimulente pentru utilizarea practicilor agricole ecologice, 
utilizarea tehnologiilor cu impact minim asupra solului, existenţa 
dotărilor adecvate pentru depozitarea gunoiului de grajd pot avea un 
impact pozitiv asupra tuturor grupurilor taxonomice. 

I.55. 
Finalizarea restituirii terenurilor şi înregistrarea în cartea funciară pentru consolidarea terenului/ 
fermelor. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.56. Sprijin pentru activităţi agricole ecologice în cadrul zonelor Natura 2000. 2 2 1 2 1 1 2 
Practicarea agriculturii ecologice în dauna celei bazate pe utilizarea 

subtanţelor chimice este benefică pentru speciile şi habitatele Natura 
2000, în special pentru peşti şi păsări. 

I.57. Extinderea accesului la educaţia profesională pentru agricultură. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.58. Modernizarea sistemelor de control a calităţii pentru produsele agricole. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.59. 
Organizarea de evenimente de informare cu privire la finanţările locale şi europene, inclusiv proiecte de 
pregătire 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.60. Furnizarea de consultanţă şi formare profesională pentru fermieri / forţa de muncă din mediul rural. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.61. Încurajarea agriculturii organice. 2 2 1 2 1 1 2 
Orice iniţiativă de reducere a utilizării substanţelor chimice în Delta 
Dunării este benefică pentru speciile şi habitatele Natura 2000, în 
special pentru peşti şi păsări. 

I.62. Practicarea activităţilor agricole de către generaţiile tinere. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.63. Modernizarea/ reabilitarea infrastructurii de irigaţii. -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 

Extinderea spaţială a acestei intervenţii nu este specificată. Este de 
aşteptat să implice lucrări de construcţie şi să utilizeze canitatăţi 
importante de apă, putând afecta toate speciile şi habitatele 
dependente de apă. 

I.64. Consolidarea şi modernizarea fermelor mici. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.65. Crearea unor afaceri mici non-agricole. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.66. Modernizarea dotărilor tehnice ale fermelor. -1 -1 0 0 0 0 -1 
Este de aşteptat ca intervenţia să genereze o creştere a intensităţii 
activităţilor agricole, având impacturi negative asupra vegetaţiei şi a 
păsărilor. 

I.67. Iniţiative de jos în sus pentru dezvoltare locală. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.68. Împădurirea terenurilor agricole şi neagricole din regiunea Deltei Dunării. 2 2 1 1 1 1 2 

Extinderea spaţială a acestei măsuri nu este cunoscută. Este de 
aşteptat ca această intervenţie să aducă beneficii multor specii şi 
habitate, cu următoarele condiţii: împădurirea este realizată cu specii 
native, asemănătoare cu tipurile de habitat din vecinătate, iar terenul 
non-agricol nu se identifică drept alt tip de utilizare naturală a 
terenului. 

I.69. Conservarea patrimoniului şi a tradiţiilor locale (inclusiv a meşteşugurilor). 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.70. 
Acordarea de terenuri, inclusiv prin concesiuni acordate de către Consiliul Judeţean Tulcea fermierilor 
locali pentru incurajarea activitatilor agricole si cresterea nivelului veniturilor. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.71. Încurajarea înfiinţării grupurilor/ organizaţiilor de producători. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 
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I.72. Stimularea creării unor lanţuri scurte de aprovizionare în beneficiul activităţilor de turism. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.73. 
Susţinerea atribuirii de marcă/certificării produselor agricole şi a comercializării acestora pe pieţele 
internaţionale. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.74. Acordarea de stimulente pentru menţinerea activităţilor agricole în centrul Deltei. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Această intervenţie ar putea fi incompatibilă cu viziunea privind 
susţinerea refacerii ecologice şi a ecoturismului în „Inima Deltei”. 
Este precaut să se ia în considerare un potenţial impact negativ al 
acestei intervenţii asupra a numeroase specii şi habitate, deşi impactul 
depinde de tipul şi extinderea spaţială a activităţilor agricole, ce nu 
sunt menţionate în SIDDDD. 

I.75. Susţinerea reabilitării infrastructurii de protecţie împotriva inundaţiilor. Evaluat deja în cadrul I.23. - 

I.76. Accesul fermierilor şi a procesatorilor la instrumentele pentru managementul riscurilor. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.77. Modernizarea infrastructurii educaţionale (în special pentru învăţământul primar şi secundar). 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.78. 
Implementarea unui program extins de revitalizarea localităţilor din Centrul Deltei prin 
realizarea de proiecte de reabilitare arhitecturală şi creştere a calităţii spaţiilor publice. 

0 0 0 0 0 0 0 
Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 
2000. 

I.79 
Modernizarea drumului naţional DN 22 Constanţa - Tulcea - Măcin – Brăila, inclusiv realizare pod peste 
Dunăre în zona Brăila-Măcin. 

-3 -2 -2 -1 -2 -2 -2 

Conform planurilor naţionale, această rută ar trebui modernizată la 
nivel de drum expres, lucru ce implică largirea acestuia şi ocolirea 
localităţilor. Traseul primit intersectează zone sensibile existente 
(unde sunt prezente specii prioritare şi habitate (ex. 1530*, 62C0*, 
91I0*, Osmoderma eremita*, Anisus vorticulus*) şi o rezervaţie 
naturală), astfel că s-a considerat că proiectul poate avea un potenţial 
impact negativ semnificativ. Impactul semnificativ ar putea fi evitat 
doar printr-o redirecţionare adecvată a traseului. 

I.80 Sistem de transport public durabil, adaptat specificităţilor centrului Deltei -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Prin această intervenţie se are în vedere reorganizarea şi 
eficientizarea transportului public din Delta Dunării, zona 
dintre cele trei braţe ale Dunării. În acest sens se intenţionează 
realizarea unui plan de mobilitate pentru Delta Dunării, o 
organizare şi sistematizare a transportului public pe apă, 
ulterior o modificare a modului de organizare a transportului 
public de călători în Delta Dunării, soluţii de transport ecologic 
în localităţile din Delta Dunării, în principal în scopuri 
turistice. Impacturile sunt reduse şi includ potenţiale alterări şi 
perturbări. 

I.81 Modernizarea drumului judeţean DJ229, sectorul I şi II, Niculiţel - Zebil - Sarichioi. -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 
Această intervenţie presupune modernizarea drumului pe traseul 
actual, fără extinderi. Impacturile sunt reduse şi includ potenţiale 
alterări şi perturbări. 

I.82 Modernizarea drumului judeţean DJ222N, Tulcea - Pardina - Chilia Veche. -2 -2 -2 0 -2 -2 -2 

Această intervenţie presupune modernizarea drumului pe traseul 
actual, fără extinderi. Impacturile din perioada de construcţie sunt 
reduse, dar este de aşteptat că această intervenţie va creşte traficul pe 
un traseu localizat în apropierea unei zone foarte sensibile. 
De asemenea, trebuie menţionat faptul că traseul propus pentru 
modernizare traversează amenajarea agricolă Pardina, suprafaţă ce se 
doreşte a fi supusă reconstrucţiei ecologice conform intervenţiilor I.6. 
şi I.8., dar şi conform portalului ARBDD şi Planului de management 
al RBDD. Astfel, deşi impactul pe termen scurt al acestui proiect 
poate fi benefic, pe termen lung contravine tipurilor de intervenţii 
menţionate mai sus, ce au ca scop, printre altele, reconstrucţia 
amenajărilor agricole abandonate, promovate prin aceeaşi Strategie.  
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I.83 Modernizarea drumului judeţean DJ226 Tronson DN22B - Corbu - Săcele - Istria - Mihai Viteazu. -2 -2 -2 0 -2 -2 -2 

Această intervenţie presupune modernizarea drumului pe traseul 
actual, fără extinderi. Impacturile din perioada de construcţie sunt 
reduse, dar este de aşteptat că această intervenţie va creşte traficul pe 
un traseu localizat în apropierea unei zone foarte sensibile. 

I.84 
Modernizarea si creșterea capacității operaționale a porturilor Tulcea, Sulina, Măcin, Isaccea, Mahmudia 
şi Chilia. 

-2 -1 -2 -2 -2 -1 -2 

Această intervenţie include mai multe proiecte, dintre care unele pot 
avea un impact negativ asupra habitatelor şi speciilor, precum şi 
asupra hidromorfologiei, ce nu poate fi identificat în momentul de 
faţă. 

I.85 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii aeroportuare. 0 0 0 0 0 0 -1 
Deşi aeroportul este locaizat într-o zonă cu sensiblitate redusă, 
această intervenţie va determina o creştere a traficului, cu impact 
negativ asupra speciilor de păsări. 

I.86 

 Modernizarea drumurilor județene (infrastructura de transport regional): 

 DJ222B Tronson Baia- Ceamurlia de Sus; 

 DJ222 Tronson Visina- Ceamurlia de Sus; 

 DJ 223A Tronson Enisala – Babadag – Slava Rusă; 

 traseul Cetatea Histria - DN22/ Tariverde. 

-2 -2 -2 0 -2 -2 -2 

Această intervenţie implică modernizare mai multor segmente de 
drum pe rutele lor actuale, fără extinderi. Unele dintre acest segmente 
sunt localizate în apropierea zonelor sensibile, iar în cazul traseului 
către Cetatea Histria intersectează Rezervaţia Naturală cu acelaşi 
nume, pe o lungime de aproximativ 300 de metri. 

I.87 Reabilitarea şi modernizarea Canalului Sulina. -3 -2 -2 -3 -2 -1 -3 

Această intervenţie deţine numeroase componente, toate fiind 
reprezentate de intervenţii fizice (asupra malurilor canalului, 
stabilizarea albiei etc.). Intervenţia poate implica apariţia unor 
impacturi directe şi indirecte, precum şi a unor efecte pe termen lung 
şi distanţe mari. Unele dintre impacturi ar putea fi evitate sau reduse 
prin fundamentare adecvată, iar astfel proiectul ar trebui implementat 
după ce managementul pe baza de dovezi din zona de studiu este pus 
în practică. 

I.88 Internet/ internet ultrarapid pentru un turism ecologic. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.89 Îmbunătăţirea serviciilor guvernamentale electronice şi a sistemelor locale de monitorizare publică. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.90 Susţinerea TIC pentru afaceri prin intermediul e-portal şi acordarea de facilităţi. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.91 Formularea şi implementarea politicilor de date deschise. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.92 Creşterea integrării verticale a soluţiilor de inovare din domeniul TIC în economia locală. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.93 Creșterea investițiilor private în CDI și încurajarea cererii pentru CDI. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.94 
Creşterea transferului de cunoştinţe, tehnologie şi personal cu competenţe CDI prin parteneriate între 
mediul privat şi cel de cercetare. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.95 Creşterea excelenţei bazei ştiinţifice ca promotor al inovării prin dezvoltarea infrastructurii CD. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.96 

Creșterea implicării în cercetarea la nivel UE prin deblocarea potențialului de excelență în CDI, cum ar 

fi prin programul cadru Orizont 2020, și prin atragerea talentelor și a competențelor avansate în 

sistemul național CDI. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.97 
Dezvoltarea infrastructurii și sistemelor TIC și a competențelor digitale pentru susținerea educației, 

sănătății, a culturii online și a incluziunii digitale. 
0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.98 
Alimentarea cu apă, sisteme de canalizare şi managementul integrat al apei - Proiecte în zone cu un 
echivalent - locuitor mai mare de 2.000. 

2 2 2 2 2 2 2 
Această intervenţie va contribui la reducerea contaminării apelor de 
suprafaţă şi a celor subterane, cu efecte benefice pentru toate speciile 
şi habitatele. 

I.99 
Alimentarea cu apă, sisteme de canalizare şi managementul integrat al apei - Proiecte în zone cu un 
echivalent - locuitor mai mic de 2.000. 

1 1 1 2 1 1 1 
Această intervenţie va contribui de asemenea la reducerea 
contaminării apelor de suprafaţă şi a celor subterane, cu efecte 
benefice pentru toate speciile şi habitatele. Aria de implementare nu 



MDRAP Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030)  

 Studiu EA_SIDDDD_Rev06  
 

233 
  

 

 

Tipuri de intervenţii/ proiecte 

Grup taxonomic 

Justificare 
Habitate 

Plan
te 

Never
te-

brate 
Peşti 

Amfibieni 
şi reptile 

Mamifere 
Păsă

ri 

va acoperi toate localităţile < 2000 locuitori echivalenţi. 

I.100 Colectarea deşeurilor care plutesc din canalele fluviului. 2 2 1 2 1 1 2 

Deşi nu reprezintă o soluţie pe teren lung, intervenţia ar trebui să aibă 
o prioritate ridicată ţinând cont de situaţia managementului deşeurilor 
atât în zona de studiu, cât şi în amonte. Deşeurile care plutesc, în 
special cele din plastic, reprezintă o ameninţare pentru toate speciile 
dependente de apă şi habitatele lor. 

I.101 
Investiţii în sisteme de management al deșeurilor pentru manevrarea deşeurilor separate (infrastructură 
pentru separare deşeurilor la sursă, colectare, sortare şi transport). 

2 2 2 2 2 2 2 

Aceasta este una dintre cele mai importante intervenţii ce vizează atât 
reducerea deşeurilor care plutesc, cât şi poluarea difuză existentă ce 
are legătură cu deşeurile, având un impact pozitiv pentru toate 
speciile şi habitatele. 

I.102 Program de educaţie publică şi conştientizare cu privire la gestionarea deşeurilor. 1 1 1 1 1 1 1 
Intervenţia are un impact pozitiv indirect şi este esenţial pentru 
succesul intervenţiei de mai sus (I.102). 

I.103 Containere de compost pentru gospodăriile rurale în vederea procesării deşeurilor biodegradabile. 1 1 1 1 1 1 1 
Această intervenţie ar trebui să fie parte a I.102. Extinderea spaţială şi 
intensitatea acestei intervenţii sunt necunoscute. 

I.104 Investiţii în unităţi pentru tratarea şi eliminarea deşeurilor rezultate din construcţii şi demolări. 1 1 1 1 1 1 1 
Această intervenţie ar trebui să fie parte a I.102. Extinderea spaţială şi 
intensitatea acestei intervenţii sunt necunoscute. 

I.105 Valorificarea deşeurilor colectate de la populaţie şi agenţi economici. 1 1 1 1 1 1 1 
Intervenţia are un impact pozitiv indirect, stimulând reducerea 
cantităţilor de deşeuri ce urmează a fi depozitate. 

I.106 
Consolidarea capacităţii de răspuns a Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) prin elaborarea şi 
implementarea unui sistem de supraveghere a sănătăţii mediului. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.107 Reabilitarea/modernizarea facilităţilor şi a echipamentelor IT. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.108 
Modernizarea, dotarea şi organizarea unui circuit funcţional în cadrul Spitalului de Urgenţă Tulcea 
(inclusiv pentru ambulatoriul integrat) şi pentru Spitalul Măcin. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.109 
Reabilitarea/transformarea pavilionului TBC din cadrul Spitalului de Urgenţă Tulcea într-un centru 
social (adăpost de îngrijire rezidenţială). 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.110 Crearea ambulatoriilor publice prin reabilitarea corpurilor de spital închise din Babadag şi Sulina. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.111 
Asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice medicale la nivel de asistenţă medicală (telemedicină 
şi e-sănătate). 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.112 
Reforme pentru creşterea rentabilităţii guvernanţei/ managementului sectorului (mecanism de finantare 
în spital pentru stimularea sistemelor de ambulatoriu public, medicină de familie şi telemedicină). 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.113 Campanii de informare, educare şi comunicare privind mediul sănătos şi igienic. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.114 Ambulanţe pentru îngrijiri medicale de urgenţă şi lucrări civile de reabilitare. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.115 Acordarea de instruire specifică zonei pentru personalul medical. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.116 Creşterea prevalenţei programelor de sănătate axate pe prevenţie şi depistare (screening). 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.117 
Asigurarea de programe de învăţare continuă relevante, accesibile şi stimulative în turismul, agricultura şi 
pescuitul sustenabile, în Centrele Comunitare de Învăţare Permanentă. 

1 1 1 1 1 1 1 

Din păcate, comunităţile rurale încă reprezintă o presiune importantă 
asupra populaţiilor de faună sălbatice. Se aşteaptă ca astfel de 
programe de formare vor contribui la o reducere a acestei presiuni, în 
principal printr-o creştere a preocupării pentru conservarea 
habitatelor naturale şi reducerea mortalităţii faunei sălbatice. 

I.118 
Crearea unei reţele de educaţie şi formare pentru elevii care trăiesc în zone îndepărtate sau în zone cu 
mai puţin de 2000 locuitori, în vederea oferirii accesului tuturor la învăţământ primar şi gimnazial de 
calitate. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.119 Acordarea de sprijin pentru înfiinţarea şcolilor profesionale (prin 1 1 0 1 0 0 1 Este de aşteptat ca o astfel de intervenţie să producă o schimbare pe 
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construirea/modernizarea/extindereainfrastructurii) care sunt relevante, atractive şi cuprinzătoare şi 
care produc forţă de muncă cu cunoştinţe şi competenţe la standarde internaţionale şi cu relevanţă 
pentru cerinţele globale ale turismului bazat pe natură şi ale pieţei pescuitului recreativ. 

termen lung a modului în care turismul se desfăşoară în zona de 
studiu, cu beneficii pentru comunităţile peşti şi păsări, precum şi 
pentru vegetaţia naturală. 

I.120 
Consolidarea serviciilor prestate de grădiniţe şi creşe prin dezvoltarea, susţinerea, reabilitarea şi 
acordarea de echipamente pentru creşterea accesului la educaţie şi îngrijire pentru copiii preşcolari. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.121 
Aducerea înapoi la şcoală a elevilor care abandonează şcoala de timpuriu prin programe de tip şcoală 
după şcoală şi a doua şansă. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.122 
Crearea de parteneriate între angajatori, furnizorii de educaţie şi formare profesională şi organismele de 
cercetare pentru a avea performanţe mai bune ale sistemului de învăţământ în abordarea nevoilor pieţei 
muncii. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.123 
Dezvoltarea infrastructurii instituţionale pentru copiii preşcolari (0-6 ani) în comunităţile cu o pondere 
mare de minoritati etnice si alte grupuri vulnerabile. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.124 
Extinderea programului de mediatori şcolari în şcolile cu un procent ridicat de minoritati etnice si alte 
grupuri vulnerabile. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.125 Implementarea subvenţiilor pentru comunitate pentru intervenţia în educaţie. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.126 Facilitarea regularizării dreptului la proprietate. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.127 Subvenţii acordate IMM-urilor pentru plasarea forţei de muncă pentru NEET în domeniile relevante. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.128 Îmbunătăţirea competenţelor digitale în rândul minoritatilor etnice si a altor grupuri vulnerabile. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.129 Creşterea accesului şi eficienţei furnizării de servicii sociale inclusiv infrastructura aferenta. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.130 
Consolidarea capacităţii administrative locale pentru planificarea strategică şi bugetară, luarea deciziilor, 
managementul resurselor umane, monitorizare şi evaluare. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.131 
Identificarea, dezvoltarea şi implementarea măsurilor pentru a creşte transparenţa, incluziunea, etica şi 
integritatea şi pentru a reduce corupţia din cadrul autorităţilor publice şi al instituţiilor. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.132 Asistenţă tehnică (AT) pentru managementul programelor ITI. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.133 
Revizuirea reglementărilor pentru a îmbunătăţi proiectarea subvenţiilor gospodăreşti, în vederea 
ameliorării accesibilităţii serviciilor şi o mai bună direcţionare şi utilizare a resurselor financiare şi 
naturale. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.134 Îmbunătăţirea accesului şi calităţii serviciilor furnizate de sistemul judiciar. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.135 
Acţiuni menite să asigure coordonarea între instituţiile publice cu atribuţii în conservarea biodiversităţii 
şi reconstrucţia ecologică a Deltei Dunării. 

0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 

I.136 Dezvoltarea şi implementarea de servicii online. 0 0 0 0 0 0 0 Nici un impact detectabil asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000. 
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4.3.5 Impactul rezidual 

Impactul rezidual reprezintă cele mai probabile consecinţe ce vor rămâne în urma implementării 

măsurilor de evitare şi reducere. În acest moment, impactul rezidual poate fi estimat doar în linii 

mari, iar pentru acest lucru am considerat o eficienţă de 100% a implementării măsurilor de evitare şi 

reducere. 

Există două etape principale de luat în considerare pentru atingerea celui mai redus nivel al 

impacturilor negative reziduale: 

 Luarea în considerare a măsurilor de evitare (regândirea rutelor sau relocare pentru evitarea 

zonelor foarte sensibile şi/ sau redimensionare) pentru reducerea magnitudinii proiectului şi/ 

sau pentru evitarea zonelor foarte sensibile. Măsurile de evitare au fost propuse pentru toate 

intervenţiile susceptibile de a genera impact negativ semnificativ sau moderat; 

 Luarea în considerare a măsurilor de reducere disponibile, ce ar putea elimina impactul sau l-

ar putea reduce la un nivel acceptabil. 

Prin aplicarea consideraţiilor de mai sus la rezultatele evaluării (a se vedea secţiunea 4.3.4. a acestui 

studiu) am modificat punctajele considerând că măsurile propuse sunt complet integrate în cadrul 

intervenţiilor / proiectelor. 

Rezultatele indică faptul că măsurile propuse au capacitatea de a îndepărta toate potenţialele 

impacturi negative semnificative, de a reduce considerabil restul impacturilor negative şi de a mări 

efectele pozitive. Aici, de asemenea, am considerat în principal efectele pe termen lung ale fiecărei 

intervenţii. 

   
Figura nr. 4-26 Impactul estimat şi impactul rezidual, după implementarea măsurilor de evitare şi 

reducere 

Principalul obiectiv pe parcursul implementării proiectelor SIDDDD ar trebui să fie adaptarea 

corespunzătoare a măsurilor de evitare şi reducere. Acest lucru implică, în funcţie de detaliile fiecărui 

proiect, identificarea unor măsuri suplimentare pentru a aborda potenţiale noi efecte negative 

identificate. 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

S
u
m

a 
n

o
te

lo
r 

in
d
iv

id
u
al

e 

Impact estimat Impact rezidual

+3              +2             +1    

-1              -2             -3    



MDRAP Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030)  

 Studiu EA_SIDDDD_Rev06  
 

236 
  

 

 

Proiectele pentru care punctajele evaluării au fost reconsiderate prin includerea măsurilor de evitare 

şi reducere sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabel nr. 4-20 Punctajele reconsiderate ale evaluării impactului rezidual 

Codurile 
intervenţiilor/ 

proiectelor 

Componente Natura 2000 

Habitate Plante Nevertebrate Peşti 
Amfibieni şi 

reptile 
Mamifere Păsări 

I.12 1 1 1 0 1 1 1 

I.13 1 1 1 1 1 1 1 

I.14 1 1 1 1 1 1 1 

I.15 1 1 1 1 1 1 1 

I.17 1 1 1 0 1 1 1 

I.30 1 1 1 1 1 1 1 

I.40 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 

I.53 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 

I.79 -2 -1 -1 0 -1 -1 -1 

I.80 1 1 1 1 1 1 1 

I.81 1 1 1 0 1 1 1 

I.82 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 

I.83 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 

I.84 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 

I.86 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 

I.87 -2 -1 -1 -2 -1 0 -2 
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5 MĂSURI DE DIMINUARE A 
IMPACTULUI ASUPRA SPECIILOR ŞI 
HABITATELOR DIN ARIILE NATURALE 
PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR 

5.1 MĂSURI DE EVITARE ŞI REDUCERE A IMPACTULUI  
Tipurile de intervenţii/ proiectele propuse de SIDDDD vor parcurge, în anii următori, o serie de 

paşi succesivi de planificare şi implementare, pentru evitarea şi reducerea impactului preconizat 

asupra reţelei de arii naturale protejate de interes comunitar, fiind necesară considerarea aplicării unui 

set de măsuri de evitare şi reducere. Măsurile propuse (Tabel nr. 5-1) prezintă, în cele mai multe 

cazuri, o formulare generală, necesară acoperirii întregii diversităţi de tipuri de intervenţii/ proiecte 

propuse de SIDDDD. De asemenea, pentru unele tipuri de intervenţii / proiecte au fost propuse 

măsuri specifice. Aceste măsuri ar trebui să fie încorporate şi detaliate pentru fiecare proiect 

susceptibil de a genera impact asupra componentelor Natura 2000. 

Trebuie subliniat faptul că mai multe intervenţii (ex. alimentare cu apă şi canalizare, facilităţi de 

gestionare a deşeurilor) care au fost considerate ca având un impact pozitiv pe teren lung pot genera 

impacturi negative minore pe perioada construcţiei şi operării din cauza amplasării 

necorespunzătoare. Pentru toate aceste proiecte, indiferent de evaluarea pozitivă, ar trebui aplicate 

măsuri de evitare şi reducere. 

În timp ce viziunea şi obiectivele Strategiei urmăresc dezvoltarea durabilă a zonei de studiu prin 

managementul ghidat ştiinţific al mediului, prioritizarea intervenţiilor propuse are un rol important (a 

se vedea măsurile M1 şi M2). Prioritizarea ar trebuie să asigure că baza ştiinţifică este suficient de 

consolidată la momentul în care intervenţiile fizice propuse vor fi implementate. 

Un cadru de lucru pentru prioritizare în concordanţă cu viziunea şi obiectivele Strategiei este 

prezentat în Figura nr. 5-1, cercurile albastre indicând un criteriu principal pentru prioritizarea bazată 

pe managementul ghidat ştiinţific al mediului. 

În ciuda faptului că Delta Dunării este cea mai importantă şi cea mai mare arie protejată Natura 2000 

din România, aceasta nu deţine o inventariere şi o cartare completă a speciilor şi habitatelor 

protejate. În consecinţă, deciziile privind managementul încă se bazează pe o abordare proiect cu 

proiect, ce prezintă dificultăţi semnificative pentru evaluarea impacturilor cumulative şi a efectelor 

asupra stării de conservare a fiecărei specii. 
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Figura nr. 5-1 Ierarhia propusă pentru prioritizarea intervenţiilor/ proiectelor SIDDDD 
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Tabel nr. 5-1 Măsuri propuse pentru evitarea şi reducerea impactului tipurilor de intervenţii/ proiectelor SIDDDD asupra siturilor Natura 2000 

Componentă/tip 

impact 
Măsură 

Tip de intervenţie / 

proiect unde se va aplica 

Prioritizare 

M1 

Pentru a fi în concordanţă cu viziunea şi obiectivele strategice ale SIDDDD, prioritizarea intervenţiilor ar trebui să 

urmeze următorii paşi: 1) finalizarea cartării habitatelor şi inventarierii speciilor din cadrul siturilor Natura 2000; 2) 

implementarea sistemului de monitorizare şi a modelelor de predicţie; 3) implementarea asistenţei tehnice şi pregatirea 

studiilor suport pentru deciziile bazate pe cercetare ştiinţifică; 4) implementarea intervenţiilor fizice. 

Toate intervenţiile, 

excepţie făcând: situaţiile 

de urgenţă, controlul 

poluării şi intervenţiile 

sociale 

M2 
Intervenţiile care vizează în mod direct controlul poluării (ex. reducerea nitraţilor din apă, deşeurile care plutesc, 

implementarea sistemelor de apă şi canalizare) ar trebui tratate cu prioritate. 

I.11, I.26-I.29, I.98, I.99, 

I.100 

Studii tehnice şi 

evaluare 

adecvată  

M3 
Orice intervenţie conectată în mod direct sau necesară managementului siturilor Natura 2000 trebuie precedată de studii 

ştiinţifice aprofundate, iar soluţiile are urmează a fi implementate vor fi alese în urma analizării mai multor alternative. 

I.1 – I.14, I.40, I.41, I.43, 

I.44, I.68 

M4 

Orice plan sau proiect care nu este conectat în mod direct sau nu este necesar managementului siturilor Natura 2000, dar 

este susceptibil de a avea un efect semnificativ, fie individiual sau în asociere cu alte planuri sau proiecte, ar trebui să facă 

obiectul evaluării adecvate a implicaţiilor sale asupra siturilor, având în vedere obiectivele de conservare ale sitului. 

Procedura de evaluare adecvată ar trebuie iniţiată în primele etape de proiectare. 

I.15, I.17, I.23, I.30, I.50, 

I.53, I.63, I.79 – I.879 + 

alte intervenţii bazate pe 

locaţii stabilite sau decizii 

ale autorităţilor  

M5 
Toate intervenţiile, în special cele care sunt adresate managementului biodiversităţii şi cele care conţin lucrări de 

construcţie, ar trebui să conţină acţiuni care se adresează adaptării la schimbările climatice. 

Toate tipurile de 

intervenţii/ proiecte 

Evitare 

M6 
Locaţiile proiectelor trebuie să ia în considerare limitele actualizate ale siturilor Natura 2000, conform ultimelor revizuiri, 

şi rezultatele cartărilor şi inventarierilor habitatelor şi speciilor Natura 2000, pentru a evita distrugerea/ alterarea acestora. 

Toate tipurile de 

intervenţii/ proiecte 

M7 

Reconsiderarea locaţiilor proiectelor/ componentelor proiectelor cu scopul de evita localizarea acestora în siturile Natura 

2000, unde este posibil, sau în interiorul zonelor cu sensibilitate foarte mare şi mare. Proiectele pentru care nu există 

alternative acceptabile pentru a asigura evitarea impacturilor vor trebui să fie obiectul măsurilor compensatorii, ce ar 

trebui să fie puse în practică înainte de implementarea proiectelor. 

I.12, I.17, I.23, I.53, I.79, 

I.87 

I.98, I.99, I.101, I.104 

M8 
Tipurile de intervenţii/ proiectele pentru protecţia la inundaţii ce implică măsuri structurale (ex. diguri, terasamente) ar 

trebui limitate strict la protecţia zonelor locuite (localităţi). 
I.23, I.75 

M9 
Pentru a evita impacturile negative asociate măsurilor structurale pentru protecţia la inundaţii, este necesar să fie luată în 

considerare implementarea măsurilor non-structurale (infrastructură verde) cu ajutorul bazei de cunoştinţe ce va fi 
I.23, I.75 
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Componentă/tip 

impact 
Măsură 

Tip de intervenţie / 

proiect unde se va aplica 

generată de către intervenţiile SIDDDD din cadrul sectorului Biodiversitate şi pe baza datelor existente privind limitele 

de inundabilitate. 

M10 

Intervenţiile privind împădurirea terenurilor agricole şi non-agricole din Regiunea Delta Dunării trebuie realizate doar 

după identificarea şi evaluarea speciilor şi habitatelor existente, pentru a nu afecta elemenetele de interes conservativ. 

Doar speciile native, specifice zonei, pot fi considerate pentru plantare. 

I.68 

M11 

Ţinând cont de sensibilitatea zonei de studiu (Rezervaţie a biosferei, sit Natura 2000, rezervaţii ştiinţifice, rute de 

migraţie etc.), folosirea surselor de energie regenerabilă ar trebui limitată la proiecte la scară mică (în principal gospodării, 

instituţii publice). 

I.15 

M12 

Toate intervenţiile care implică reabilitarea clădirilor ar trebuie să implementeze mai întâi o inspecţie privind existenţa 

cuiburilor de păsări sau a rosturilor de lilieci şi să propună măsuri adecvate pentru a evita perturbarea, deteriorarea sau 

mortalitatea. 

Intervenţiile care implică 

reabilitarea clădirilor – 

I.34, I.78 

M13 

Toate intervenţiile care implică renaturarea/ reconectarea amenajărilor agricole/ piscicole/ forestiere abandonate trebuie 

să fie implementate pe baza unor soluţii stabilite prin studii de fezabilitate documentate şi rezultate ale cercetărilor 

desfăşurate în acest scop, astfel încât să fie evitată utilizarea unor terenuri în scopuri economice, dar care prezintă 

importanţă mare din punct de vedere ecologic (de ex., în cazul amenajărilor agricole abandonate, prin re-analizarea 

subvenţiilor agricole şi folosirea de abordări inovatoare, cum ar fi concesiunile pentru conservare). 

I.8, I.9 

Reducere 

M14 
Exploatarea oricărei resurse naturale ar trebui realizată în limita capacităţii ei de suport şi, în acest sens, identificarea 

limitelor acceptabile pentru exploatare ar trebui să reprezinte o prioritate.   
 I.14, I.15, I.51 

M15 

Pentru toate tipurile de intervenţii/ proiecte care au potenţialul de a limita tranzitul sau migraţia speciilor (ex. 

infrastructura de transport, lucrările de protecţie împotriva inundaţiilor), inclusiv reabilitarea infrastructurii existente, 

trebuie să fie identificate şi implementate soluţii tehnice fezabile, bazate pe studii şi investigaţii în teren adecvate, care să 

asigure cel mai ridicat grad de permeabilitate şi evitarea întreruperii conectivităţii între habitatele speciilor de interes 

conservativ.  

I.15, I.23, I.40, I.53, I.79 -

I.83, I.84, I.86 

M16 

Toate proiectele care intersectează sau sunt localizate în vecinătatea habitatelor de reproducere ale păsărilor şi 

mamiferelor de interes conservativ vor implementa măsuri de reducere a nivelelor de zgomot şi de vibraţii la nivele care 

asigură evitarea perturbării acestora. 

Proiectele de transport 

M17 Toate intervenţiile de pe malurile corpurilor de apă vor fi realizate astfel încât să păstreze sau să recreeze zonele de I.23, I.75, I.84, I.87 
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Componentă/tip 

impact 
Măsură 

Tip de intervenţie / 

proiect unde se va aplica 

reproducere pentru peşti şi amfibieni. 

M18 
În cazul intervenţiilor pentru irigaţii şi protecţia în caz de inundaţii, este preferabil să fie reabilitată infrastructura 

existentă, construcţia de infrastructură nouă fiind ultima opţiune. 
I.23, I.63 

M19 

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii aeriene trebuie să fie realizată pe baza unei evaluări detaliate a activităţii 

păsărilor, având în vedere o zonă mult mai mare decât locaţia proiectului din cauza distanţelor mari la care poate să apară 

perturbarea activităţii păsărilor. 

I.85 

M20 

Este recomandată implementarea unui program de lucru care să vizeze planificarea timpului de execuţie aferent 

lucrărilor, pentru toate tipurile de intervenţii/ proiecte ce implică lucrări de construcţie în interiorul sau în imediata 

vecinătate a habitatelor Natura 2000 şi a habitatelor speciilor Natura 2000, astfel încat să nu afecteze zonele critice32 

pentru speciile de interes comunitar (ex. evitarea lucrului în lunile de reproducere/ cuibărire a speciilor de păsări, în lunile 

de hibernare/ reproducere a unor mamifere mici, în timpul lunilor în care amfibienii depun ouă, în timpul perioadei de 

reproducere la peşti etc.) 

Toate tipurile de 

intervenţii/ proiecte care 

implică lucrări de 

construcţie 

M21 

Intervenţiile privind agricultura ar trebui să fie condiţionate de implementarea unui set minim de principii agricole 

ecologice (ex. folosirea îngraşămintelor naturale, neutilizarea organismelor modificate genetic, neutilizarea antibioticelor 

în creşterea animalelor etc.). 

Intervenţiile privind 

agricultura 

M22 
Toate proiectele/ tipurile de intervenţii propuse trebuie să includă măsuri pentru evitarea instalării speciilor invazive, 

precum şi monitorizarea şi controlul pe durata proiectului. 

Toate tipurile de 

intervenţii/ proiecte care 

implică lucrări de 

construcţie 

M23 

Pentru toate proiectele/ tipurile de intervenţii care propun lucrări de construcţie (excepţie făcând lucrările de reabilitare 

ecologică), este recomandată (unde este posibil) evitarea utilizării resurselor naturale din interiorul ariilor naturale 

protejate. 

Toate tipurile de 

intervenţii/ proiecte care 

implică lucrări de 

construcţie 

Monitorizare M24 Pentru toate proiectele cu potenţiale impacturi negative asupra habitatelor şi speciilor Natura 2000 este necesară Toate tipurile de 

                                                 

32 Zonele critice pentru speciile de interes comunitar se referă la: zone de adăpost, hibernare, reproducere, hrănire, cuibărire, care se regăsesc în cadrul habitatelor cu un grad ridicat de 
favorabilitate pentru speciile conservate în cadrul siturilor Natura 2000. 
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Componentă/tip 

impact 
Măsură 

Tip de intervenţie / 

proiect unde se va aplica 

implementarea programelor de monitorizare multianuale cu scopul de a evalua impactul rezidual, precum şi succesul 

măsurilor de evitare/ reducere/ compensatorii implementate. 

intervenţii/ proiecte care 

implică intervenţii fizice 

cu potenţiale impacturi 

negative 
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5.2 MONITORIZARE 
La nivel de proiect, monitorizarea ar trebuie să se concentreze atât pe impacturi, cât şi pe eficienţa 

măsurilor de evitare şi reducere. Cu toate acestea, la scara zonei studiate, considerând potenţialele 

impacturi cumulative cu alte activităţi, atenţia ar trebui să fie îndreptată către impacturi (modificări 

pozitive sau negative pentru fiecare habitat şi specie de interes comunitar). 

Sistemul de monitorizare trebuie să fie:  

 Eficient (indicatori puţini şi relevanţi); 

 Bine corelat cu programele de monitorizare existente pentru alte planuri şi programe asociate,  

cel mai important lucru în acest caz fiind setul de monitorizare pentru Programul Operaţional 

Infrastructură Mare; 

 Bine corelat cu planurile de management ale siturilor Natura 2000 din zona studiată. Cei mai 

relevanţi parametri pentru evaluarea stării de conservare a habitatelor şi speciilor Natura 2000 

sunt cei legaţi de calitatea habitatelor şi distribuţia şi dimensiunea populaţiilor. Una dintre cele 

mai dificile sarcini din cadrul evaluării stării de conservare este cuantificarea impacturilor asupra 

habitatelor şi populaţiilor, a presiunilor şi a potenţialelor ameninţări existente. 

Având în vedere cele de mai sus, este recomandat ca programul de monitorizare să fie orientat spre 

furnizarea de informaţii cantitative privind schimbările în calitatea habitatelor şi dimensiunile 

populaţiilor. Indicatorii propuşi sunt prezentaţi în Tabel nr. 5-2. 

 

Tabel nr. 5-2 Indicatori de monitorizare propuşi pentru SIDDDD 

Nr. Indicator Ţintă 

1.  Pierdere de habitat. Suprafeţele habitatelor Natura 

2000/ habitatelor speciilor de interes comunitar din 

interiorul siturilor Natura 2000, afectate ireversibil ca 

rezultat al implementării intervenţiilor/ proiectelor 

SIDDDD* 

Aceste suprafeţe ar trebui să fie 

nesemnificative la nivelul fiecărui habitat 

Natura 2000/ habitat al speciilor de interes 

comunitar care fac obiectul conservării în 

fiecare sit Natura 2000 potenţial afectat. 

2.  Alterare habitat. Suprafeţele habitatelor Natura 

2000/ habitatelor speciilor de interes comunitar din 

interiorul siturilor Natura 2000, afectate reversibil ca 

rezultat al implementării intervenţiilor/ proiectelor 

SIDDDD* 

3.  Perturbare. Suprafeţele habitatelor speciilor de 

interes comunitar din interiorul siturilor Natura 2000, 

afectate de către unul sau mai mulţi factori 

perturbatori (ex. prezenţa umană, zgomot) ca rezultat 

al implementării intervenţiilor/ proiectelor 

SIDDDD* 

4.  Mortalitate. Mortalitatea speciilor faunistice de 

interes comunitar, ca rezultat al construcţiei şi operării 

intervenţiilor/ proiectelor SIDDDD. 

Mortalitate “0” 

5.  Conectivitate. Evaluarea succesului măsurilor de 

evitare a întreruperii conectivităţii ecologice 

(permeabilitatea structurilor, asigurarea conectivităţii 

Cât mai aproape de situaţia stabilită în 

analiză cu privire la condiţiile de bază la faza 

de proiect. 
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Nr. Indicator Ţintă 

laterale şi longitudinale). 

6.  Îmbunătăţire habitat. Suprafeţe crescute de habitat 

pentru speciile de interes comunitar ca rezultat al 

intervenţiilor ce vizează reducerea presiunilor 

antropice şi restaurarea ecologică. Va fi bazat pe 

confirmarea prezenţei şi activităţii speciilor în afara 

habitatelor existente.  

Într-o situaţie ideală, este de aşteptat ca: 

Îmbunătăţire habitat (ha) + Măsuri 

compensatorii (dacă există) (ha) > Pierdere 

habitat (ha) + Alterare habitat (ha) + 

Perturbare (ha). 

* Va fi realizat pe baza datelor colectate pentru fiecare specie şi fiecare habitat potenţial afectat, pentru toate proiectele cu potenţiale 
impacturi negative asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000, prin intermediul ADI - ITI Delta Dunării sau al altor instituţii cu 
atribuţii în domeniu. 

Tehnicile de teledetecţie (cu diverse platforme de satelit) precum şi utilizarea GIS reprezintă două 

instrumente ce pot fi aplicate cu succes pentru monitorizarea indicatorilor mai sus menţionaţi, 

respectiv pentru furnizarea de informaţii cantitative privind schimbările în calitatea habitatelor şi 

dimensiunile populaţiilor, în timpul implementării SIDDDD. 

Tehnicile de teledetecţie permit modelarea, prognozarea şi monitorizarea în timp a unei suite 

impresionabile de atribute ce ţin de ecologia speciilor sălbatice şi habitatelor, inclusiv caracteristici 

legate de utilizarea terenurilor, structura şi starea vegetaţiei, concentraţii de nutrienţi specifici, 

productivitatea generală, biomasă etc. Pe baza acestor atribute pot fi evaluate informaţii cu privire la 

distribuţia resurselor legate de adăposturile, cuiburile speciilor de animale sălbatice, precum şi cu 

privire la potenţialul de a satisface nevoile lor metabolice.33  

Teledetecţia este încă relativ nouă, ca sursă de date şi instrument de analiză, iar datele sale nu sunt 

adesea bine cunoscute şi tratate corespunzător. Însă, cu toate acestea, în ultimele decenii în care 

aceste date au fost disponibile, au apărut aplicaţii de sinteză solide. De exemplu, analizele privind 

utilizarea terenului şi detectarea schimbării, reprezintă două produse ale teledetecţiei care au devenit 

larg acceptate în diferite comunităţi de utilizatori. Astfel, se preconizează că legăturile dintre ecologi 

şi oamenii de ştiinţă ai teledetecţiei pot fi îmbunătăţite prin adresarea lacunelor legate de înţelegere, 

prin stabilirea unor standarde larg acceptate. 

Există numeroase articole, de-a lungul timpului, care confirmă utilitatea tehnicilor de teledetecţie şi a 

instrumentului GIS în managementul ecosistemelor. Un studiu relevant la nivelul Deltei Dunării care 

relevă importanţa utilizării informaţiei satelitare în cunoaşterea acelor elemente şi procese din 

realitatea geografică este „Utilizarea informaţiei satelitare în studiile de fundamentare a proiectelor de 

cooperare transfrontalieră în bazinul inferior al Dunării”, 2003, şi prezintă mai multe domenii în care 

utilizarea imaginilor şi hărţilor satelitare poate fi realizată cu succes pentru adresarea problemelor 

existente sau viitoare: 

 Supravegherea din spaţiu a alimentării (din ploi şi zăpezi), a regimului de scurgere şi în 

special a viiturilor şi a inundaţiilor; 

 Supravegherea lacurilor; 

                                                 

33 Critical Remote Sensing Contributions to Spatial Wildlife Ecological Knowledge and Management, 2009, Gregory J. 

McDermid , Nicholas C. Coops , Michael A. Wulder , Steven E. Franklin , and Nicole E. Seitz 
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 Observarea poluării apelor fluviului, în sensul depistării surselor şi al urmăririi substanţelor 

poluante; 

 Urmărirea poluării atmosferice transfrontaliere; 

 Cartografierea mutaţiilor morfohidrografice legate de evoluţia meandrelor, difluenţelor şi 

ostroavelor, de evoluţia lacurilor, bălţilor şi gârlelor din luncă şi deltă, de evoluţia ţărmului 

deltaic se poate realiza pe baza înregistrărilor din spaţiu; 

 Monitorizarea ariilor protejate existente; 

 Observarea şi cartarea culturilor agricole, a pajiştilor, stufărişului şi a pădurilor; 

 Monitorizarea traficului pe Dunăre sau pe canalul Sulina. 

De altfel, şi în cadrul Raportului de evaluare a nevoilor, realizat de World Bank, în scopul conturării 

SIDDDD, utilizarea imaginilor satelitare este amintită în cazul analizei insulelor de căldură urbană de 

la nivelul zonei de studiu. Acestea au fost determinate pe baza imaginilor satelitare puse la dispoziţie 

de USGS, procesate cu ajutorul tehnicilor GIS şi reprezentate cartografic. 

Astfel, putem concluziona că tehnicile de teledetecţie, precum şi instrumentul GIS, ar trebui utilizate 

în cazul aplicării multora dintre intervenţiile propuse în cadrul SIDDDD (sectoare precum 

Biodiversitate şi Managementul Ecosistemelor, Pescuit şi Acvacultură, Transport etc.), însă în special 

în cazul celor susceptibile a genera pierderi, alterări la nivelul habitatelor Natura 2000/ habitatelor 

speciilor de interes comunitar din interiorul siturilor Natura 2000, precum şi în cazul intervenţiilor ce 

vor conduce la crearea/ refacerea habitatelor speciilor de interes conservativ. 
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6 METODELE UTILIZATE PENTRU 
CULEGEREA INFORMAŢIILOR PRIVIND 
SPECIILE DE INTERES COMUNITAR 
POTENŢIAL AFECTATE  

6.1 CONSIDERENTE GENERALE 
Ca urmare a extinderii teritoriale a SIDDDD analizate (Regiunea Delta Dunării: RBDD şi zonele 

sale limitrofe), nivelului strategic de abordare al evaluării, precum şi faptului că majoritatea tipurilor 

de intervenţii/ proiecte se află într-o stare incipientă de dezvoltare (trasee/ locaţii indicative), 

menţionăm următoarele aspecte critice care au fost luate în considerare în cadrul prezentului 

studiu: 

 Prezentul studiu nu a implicat activităţi în teren cu scopul de a culege informaţii cu privire la 

habitatele şi speciile de interes comunitar potential afectate. Informaţii şi date relevante s-au 

bazat pe informaţiile publice cunoscute până în acest moment (prezentate în capitolul 1 - 

Informaţii generale), organizându-se întâlniri atât cu elaboratorii SIDDDD (World Bank 

Group), cât şi cu principalele părţi interesate aflate în zona de implementare a SIDDDD (în 

principal instituţii ca: Consiliul Judeţean Tulcea, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta 

Dunării (ARBDD), Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD), 

Agenţiile pentru Protecţia Mediului, Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia de Statistică etc.); 

 Analiza a inclus doar acele resurse geospaţiale care acoperă uniform şi integral teritoriul vizat 

de zona de studiu (ex: limitele ariilor naturale protejate de interes comunitar, utilizarea 

terenului - CLC etc.); 

 Analiza a ţinut cont de informaţiile existente în planurile de management aprobate până în 

prezent, şi anume „Planul de management integrat al Parcului Naţional Munţii Măcinului, 

ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0073 Măcin-Niculiţel şi sitului de importanţă 

comunitară ROSCI0123 Munţii Măcinului”, ce vizează doar 2 din cele 20 de situri Natura 

2000 prezente în zona de studiu. Pentru cea mai mare parte a siturilor Natura 2000 din zona 

de studiu (18 din 20 de situri Natura 2000), Planurile de Management nu sunt disponibile la 

acest moment al evaluării; 

 Toate informaţiile privind prezenţa, efectivele, presiunile identificate la nivelul siturilor 

Natura 2000 din zona de studiu, au fost extrase exclusiv din Formularele standard Natura 

2000, plecând de la prezumţia că datele conţinute în acestea (actualizate conform Deciziei 

2011/484/UE privind formularul-tip pentru siturile NATURA 2000 şi publicate pe site-ul 

MMAP în data de 17 februarie 201534) sunt complete, actuale şi suficiente pentru derularea 

evaluării; 

                                                 

34 http://www.mmediu.ro/articol/natura-2000/435 
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 Aprecierea impactului s-a realizat, pentru acele tipuri de intervenţii/ proiecte cu o localizare 

concretă, pe baza analizei GIS, cuantificând suprafeţele siturilor Natura 2000 din zona de 

studiu care ar putea fi afectate de tipurile de intervenţii/ proiectele propuse (distanţele şi 

suprafeţele de impact au fost calculate în plan, fără a se ţine cont de Modelul Digital al 

Terenului). Pentru celelalte categorii de proiecte, cele cu localizare aproximativă/ incompletă 

şi cele pentru care nu se cunosc informaţii cu privire la localizarea acestora, aprecierea 

impactului s-a bazat pe utilizarea sistemului de notare prezentat în secţiunea 4.2 (Tabel nr. 

4-2), estimarea magnitudinii impactului şi a sensibilităţii zonei realizându-se preponderent în 

baza datelor şi informaţii din literatura de specialitate, precum şi pe opinia expertului; 

 Informaţiile privind listele de specii şi habitate potenţial afectate ca urmare a implementării 

tipurilor de intervenţii/ proiectelor SIDDDD, s-au bazat exclusiv pe Raportările României 

către Uniunea Europeană în baza Articolului 12 din Directiva Păsări şi Articolului 17 din 

Directiva Habitate, ce vizează cartarea habitatelor şi inventarierea speciilor din siturile Natura 

2000, disponibile în format shp35, plecând de la supoziţia că datele conţinute în acestea 

complete, actuale şi suficiente pentru derularea evaluării. 

 

6.2 LIMITĂRI 
Prezentul Studiu de evaluare adecvată a fost elaborat în acord cu cele mai bune practici ce pot fi 

aplicate la acest nivel strategic, dorinţa noastră fiind aceea de a realiza o estimare cât mai precisă a 

principalelor forme de impact potenţial asupra reţelei de situri Natura 2000 de la nivelul Regiunii 

Deltei Dunării. Considerând multitudinea de prezumţii şi incertitudini avute în vedere şi ţinând cont 

de resursele şi informaţiile avute la dispoziţie, ţinta pe care ne-am propus-o poate fi considerată ca 

fiind prea pretenţioasă. Având în vedere aceste aspecte, considerăm necesar să menţionăm că 

rezultatele prezentului studiu trebuie interpretate cu prudenţă, acestea reprezentând doar „o primă 

imagine de ansamblu” asupra potenţialului impact generat de tipurile de intervenţii/ proiecte 

propuse în cadrul SIDDDD asupra reţelei de situri Natura 2000, şi nu o evaluare amănunţită asupra 

fiecărui tip de habitat şi fiecărei specii de interes comunitar din cadrul zonei de studiu. Considerăm 

că această analiză va putea fi realizată la nivelul studiilor individuale elaborate pentru fiecare tip de 

intervenţie/ proiect în parte, studiul nostru având rolul de a indica necesitatea efectuării studiilor de 

evaluare adecvată ulterioare, la nivel de proiect individual, respectiv de a ghida viitoarele evaluări, 

pentru acele proiecte/ tipuri de intervenţii care sunt susceptibile a avea un potenţial impact negativ 

asupra siturilor Natura 2000, şi nu de a furniza detalii cu privire la impactul specific fiecărui tip de 

intervenţie/ proiect în parte. 

Principalele limitări ale prezentului studiu se referă în principal la analiza GIS, dar nu numai, 

constând în: 

 Activităţile privind inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a habitatelor şi 

speciilor de interes comunitar se află încă în curs de desfăşurare. De exemplu, conform 

                                                 

35http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_12/reference_portal, 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_12/reference_portal
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„Planului de management integrat al Parcului Naţional Munţii Măcinului, ariei de protecţie 

specială avifaunistică ROSPA0073 Măcin-Niculiţel şi sitului de importanţă comunitară 

ROSCI0123 Munţii Măcinului” aceste activităţi de inventariere, cartare şi evaluare au fost 

finalizate, însă cele aferente „Planului de management al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării” 

se află încă în curs de desfăşurare; 

 Singurele seturi de date geospaţiale privind gama şi distribuţia habitatelor şi speciilor de 

interes comunitar sunt Raportările României către Uniunea Europeană în baza Articolului 12 

din Directiva Păsări şi Articolului 17 din Directiva Habitate, care acoperă întreaga zonă de 

studiu, fiind disponibile doar în griduri de 10 x 10 km;  

 Nu toate tipurile propuse de intervenţii/ proiecte au putut fi localizate spaţial, ca urmare a 

indisponibilităţii locaţiillor acestora la momentul evaluării. Pentru o parte dintre acestea, 

pentru care nu au fost puse la dispoziţie locaţii/ trasee indicative, localizarea spaţială a fost 

realizată cu ajutorul digitizărilor pe baza imaginilor satelitare Google Earth Pro, conform 

informaţiilor disponibile în titlul proiectelor (localizări aproximative sau incomplete; de 

exemplu „aproximative” în cazul proiectelor AAC şi MIA unde au fost considerate limitele 

intravilanele localităţilor menţionate în titlurile proiectelor, respectiv „incomplete” în cazul 

unor proiecte de tipul tipul „Reducerea sedimentării în lacurile mari” şi „Dragarea lacurilor 

mari pentru a reface adâncimea apei”, din cadrul sectorului „Pescuit şi Acvacultură”, unde 

sunt menţionate într-o primă fază doar 2 lacuri, urmând ca ulterior să mai fie identificate o 

serie de intervenţii asupra altor lacuri a căror localizare nu se menţionează în această fază). 

Astfel, o mare parte dintre locaţiile/ traseele acestora ar putea suferi modificări semnificative 

în perioada următoare. Pe de altă parte, menţionăm că pot exista o altă serie de proiecte 

pentru care localizarea nu a fost posibilă nici pe baza imaginilor satelitare (nu există 

informaţii privind localizarea) şi care nu au fost incluse în analiză, iar includerea acestora ar 

putea conduce la un rezultat diferit al impactulului SIDDDD asupra reţelei naţionale de 

situri Natura 2000. Aşa cum se precizează şi în textul Strategiei, propunerile de proiecte au 

caracter indicativ şi pot suferi modificări/ completări în perioada de implementare a 

Strategiei, fiind de asemenea posibilă identificarea de proiecte noi; 

 Aprecierea sensibilităţii zonelor din interiorul Regiunii Deltei Dunării s-a realizat prin 

considerearea a cinci clase de sensibilitate comune pentru toate grupele taxonomice 

(prezentate în secţiunea 4.2). Metoda aleasă, reprezintă cea mai bună abordare utilizată 

pentru a putea oferi o imagine cât mai amplă cu privire la impactul generat de implementarea 

tipurile de intervenţii/ proiecte propuse în cadrul SIDDDD asupra reţelei naţionale de situri 

Natura 2000, însă nu poate surprinde importanţa teritoriilor siturilor pentru fiecare tip 

de habitat şi fiecare specie de interes comunitar. O astfel de analiză nu poate fi realizată 

decât la nivelul unui sit sau al unui proiect; 

 Analiza GIS s-a bazat pe utilizarea unor dimensiuni standard ale proiectelor (ex: toate 

drumurile judeţene au fost considerate a avea aceeaşi lăţime) precum şi ale distanţelor de 

impact (ex: pentru toate poiectele rutiere s-a considerat că zgomotul afectează o suprafaţă de 

700 m calculată de la axul drumului). Este evident că o astfel de abordare poate produce în 

unele cazuri supraestimări şi în alte cazuri subestimări ale impactului generat. 
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7 CONCLUZII 
SIDDDD este o strategie mult-aşteptată având capacitatea de a asigura că dezvoltarea zonei Deltei 

Dunării va fi realizată pe o bază solidă, prin conservarea capitalului natural. SIDDDD îşi propune o 

serie de intervenţii ambiţioase ce vizează restabilirea proceselor naturale în mai multe zone 

transformate, reducerea poluării şi identificarea şi reducerea altor presiuni asupra vieţii sălbatice. Cu 

toate acestea, Strategia conţine de asemenea un set de intervenţii susceptibile de a genera efecte 

semnificative asupra componentelor Natura 2000. 

Acest raport propune o metodologie simplă de identificare şi evaluarea a impacturilor în 

concordanţă cu nivelul de detaliu al  Strategiei şi informaţiile disponibile privind prezenţa şi starea de 

conservare a habitatelor şi speciilor Natura 2000. 

Deşi SIG (Sistemele Informaţionale Geografice) a fost folosit ca un instrument suport pentru 

evaluare, stadiile incipiente de dezvoltare al majorităţii tipurilor de intervenţii/ proiectelor Strategiei 

nu permit o cuantificare corespunzătoare a impacturilor. Pentru realizarea evaluării, tipurile de 

intervenţii / proiectele au fost clasificate  în 5 categorii, în funcţie de localizare şi de posibilitatea de a 

delimita spaţial zonele de impact asociate: Tip A (86 de proiecte) – tipuri de intervenţii/ proiecte 

pentru care localizarea nu este relevantă pentru analiză, Tip B (25 de proiecte) – tipuri de 

intervenţii/ proiecte care sunt relevante pentru analiză (prin natura lor), însă nu se cunosc informaţii 

privind localizarea acestora, Tip C (15 proiecte) – tipuri de intervenţii/ proiecte care sunt relevante 

pentru analiză (prin natura lor), însă nu se cunosc suficiente informaţii privind localizarea acestora 

(localizare aproximativă / incompletă), Tip D (4 proiecte) -  tipuri de intervenţii/ proiecte pentru 

care există o localizare concretă, dar zona de impact nu poate fi clar delimitată, Tip E (6 proiecte) - 

tipuri de intervenţii/ proiecte pentru care există o localizare concretă şi pentru care se poate realiza o 

delimitare clară a zonei de impact. 

Pe parcursul derulării procedurii SEA, lista proiectelor care pot contribui la implementarea Strategiei 

şi ar putea fi finanţate în cadrul ITI Delta Dunării (Tabelul 53: corelarea proiectelor ITI cu tipurile 

de intervenţii prevăzute pentru implementarea Strategiei, din SIDDDD) a suferit diverse modificări, 

însă evaluarea realizată în cadrul prezentului studiu, pentru cele 136 tipuri de intervenţii/ proiecte 

(Tabelul 22: tipuri de intervenţii şi proiecte, din SIDDDD) a ţinut cont de corelarea cu ultima 

versiune a listei de proiecte ITI. Însă, aşa cum se precizează şi în textul Strategiei, propunerile de 

proiecte au caracter indicativ şi pot suferi modificări/ completări în perioada de implementare a 

Strategiei, fiind de asemenea posibilă identificarea de proiecte noi. 

Majoritatea tipurilor de intervenţii/ proiectelor intersectează sau sunt localizate în interiorul siturilor 

Natura 2000. Cel puţin în cazul proiectelor de tip E a fost estimat că un număr de 15 tipuri de 

habitate, 6 specii de plante, 13 de nevertebrate, 19 de peşti, 12 de amfibieni, 9 de reptile, 25 de 

mamifere şi 45 de păsări de interes comunitar, pot fi afectate de implementarea proiectelor propuse. 

Printre acestea, 3 specii de peşti (Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser stellatus şi Huso huso) sunt 

menţionate pe Lista roşie a IUCN ca fiind CR (în pericol critic de dispariţie), iar o specie de păsări 

(Falco cherrug) este menţionată ca fiind EN (în pericol de dispariţie). 

Intervenţiile care sunt cele mai susceptibile de a genera efecte negative sunt reprezentate de către 

proiectele care propun lucări de construcţie (transporturi, managementul riscului de inundaţii, 
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reabilitarea de canale, reabilitarea porturilor sau reabilitarea infrastructurii de irigaţii). Efecte negative 

semnificative sunt înregistrate pentru grupele taxonomice: habitate/ vegetaţie, peşti şi păsări. 

Habitatele sunt cele mai susceptibile componente Natura 2000 de a fi afectate, ţinând cont de 

proiectele de transport, reabilitarea porturilor şi reabilitarea Canalului Sulina. 

Peştii reprezintă grupa taxonomică ce acumulează cele mai multe efecte pozitive (aproximativ 23,9% 

din totalul punctajelor evaluării), mai ales datorită intervenţiilor din cadrul sectoarelor Biodiversitate 

şi Managemenul Ecosistemelor şi Pescuit şi Acvacultură (e.g. I.5 Lucrări pentru refacerea și 

optimizarea regimului hidrologic din Delta Dunării inclusiv echipamente şi costuri operaţionale 

pentru intervenţiile fizice în vederea refacerii circulaţiei naturale a apei şi a zonelor cu habitate 

importante, respectiv I.44 Îmbunătăţirea habitatului peştilor), ce influenţează direct ecosistemele 

acvatice.   

Toate intervenţiile ce vizează restabilirea circulaţiei apei, a ecosistemelor şi a habitatelor naturale 

prezintă o importanţă majoră în cadrul zonei studiate şi sunt cele mai susceptibile de a genera 

beneficii semnificative pentru majoritatea componentelor Natura 2000. Cu toate acestea, trebuie 

subliniat faptul că aceste intervenţii pot genera impact asupra speciilor acvatice protejate (în special 

în cazul speciilor cu o mobilitate redusă) care ar trebuie să fie obiectul unor măsuri adecvate de 

evitare şi reducere a impactului, iar succesul acestor proiecte ar fi de preferat să nu se bazeze pe 

soluţii constructive ce necesită o intervenţie umană continuă (e.g. reducerea sedimentării prin 

montarea unor sisteme de blocare).  

Rezultatele generale ale evaluării indică faptul că efectele pozitive generate de către intervenţiile / 

proiectele propuse ale SIDDDD însumează 57%, în timp ce totalul efectelor negative reprezintă 

43%. Efectele pozitive sunt cel mai des asociate intervenţiilor sectoarelor Biodiversitate şi 

Managementul Ecosistemelor, Situaţii de urgenţă cauzate de poluare, Pescuit şi Acvacultură, 

Agricultură şi Dezvoltare Rurală (ADR), Alimentarea cu apă, sisteme de canalizare şi managementul 

integrat al apei, Managementul deşeurilor şi Educaţie,  în timp ce efectele negative sunt asociate 

intervenţiilor aferente sectoarelor Biodiversitate şi Managementul Ecosistemelor (I.12 – I.14), 

Eficienţă energetică (I.15 şi I.17), Managementul Riscului la Dezastre (MRD), Turism, Pescuit şi 

Acvacultură, Agricultură şi Dezvoltare Rurală (ADR) şi Transport . 

Tipurile de intervenţii/ proiectele susceptibile de a genera efecte negative semnificative sunt: 

 I.79 Modernizarea drumului naţional DN 22 Constanţa - Tulcea - Măcin - Brăila  inclusiv 

realizare pod peste Dunăre în zona Brăila-Măcin; 

 I.87 Reabilitarea şi modernizarea Canalului Sulina. 

Dintre tipurile de intervenţii/ proiectele menţionate mai sus, doar cel privind modernizarea 

Canalului Sulina ar putea genera efecte pe distanţe mari, ce nu pot fi corect estimate în acest moment 

ca urmare a lipsei detaliilor tehnice de proiectare a diverselor lucrări propuse (va fi elaborat un nou 

studiu de fezabilitate). De asemenea, pentru implementarea proiectului pentru reabilitarea Canalului 

Sulina a fost sugerată, împreună cu alte măsuri propuse, includerea de soluţii pentru evitarea 

efectelor pe termen lung şi pe distanţe mari, cu scopul de a evita pierderile de habitat şi de a reduce 

la minim extinderea alterării habitatelor de peşti.  
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Proiectele care pot genera potenţial impact cumulativ cu alte planuri şi proiecte existente sau 

propuse, sunt reprezentate de:  toate intervenţiile din sectorul Transport; intervenţiile pentru 

gestionarea riscului la inundaţii; modernizarea porturilor (Tulcea, Sulina, Măcin, Isaccea, Mahmudia 

şi Chilia); reabilitarea şi modernizarea canalului Sulina. Fără implementarea unor măsuri de evitare şi 

reducere adecvate, aceste tipuri de proiecte (a se vedea secţiunea 2.11) pot genera impacturi 

moderate şi chiar semnificative în zone unde există deja alte tipuri de presiuni (a se vedea secţiunea 

4.1). Toate tipurile de intervenţii/ proiecte de genul celor menţionate mai sus necesită 

implementarea unor măsuri adecvate la nivel de proiect, bazate pe studii de evaluare adecvată, pentru 

a evita şi reduce potenţialele impacturi negative asupra componentelor Natura 2000. Astfel de 

măsuri ar trebui să evite posibilele efecte cumulative generate de implementarea SIDDDD. 

Pentru a evita şi a reduce impacturile preconizate asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000, un set 

de 24 de măsuri de evitare şi reducere au fost propuse. Scopul acestora este de a elimina efectele 

negative semnificative, precum şi de a reduce alte impacturi negative. 

Considerăm că luarea în considerare a măsurilor din cadrul prezentului Studiu de evaluare adecvată, 

în ceea ce priveşte implementarea tipurilor de intervenţii/ proiecte propuse în cadrul SIDDDD, va 

asigura o minimizare a potenţialelor efecte negative, precum şi posibilitatea îmbunătăţirii efectelor 

pozitive, asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar din Regiunea Deltei Dunării. În cazul 

proiectelor ce prevăd lucrări pentru protecţia împotriva inundaţiilor este necesar să se aibă în vedere: 

reconsiderarea locaţiilor proiectelor/ componentelor proiectelor cu scopul de evita localizarea 

acestora în siturile Natura 2000, unde este posibil, sau în interiorul zonelor cu sensibilitate foarte 

mare şi mare; considerarea implementării măsurilor non-structurale (infrastructura verde) cu ajutorul 

bazei de cunoştinţe ce va fi generată de către intervenţiile SIDDDD din cadrul sectorului 

Biodiversitate şi Managementul Ecosistemelor, şi pe baza datelor existente privind limitele de 

inundabilitate, în detrimentul implementării măsurilor structurale; măsurile structurale (ex. diguri, 

terasamente) ar trebui limitate strict la protecţia zonelor locuite (localităţi); identificarea şi 

implementarea unor soluţii tehnice fezabile, bazate pe studii şi investigaţii în teren adecvate, care să 

asigure cel mai ridicat grad de permeabilitate şi evitarea întreruperii conectivităţii între habitatele 

speciilor de interes conservativ; reabilitarea infrastructurii existente, în detrimentul construcţiei de 

infrastructură nouă; păstrarea sau recrearea zonelor de reproducere pentru peşti şi amfibieni. 

Probabil că cea mai importantă măsură, pentu a asigura aplicarea viziunii SIDDDD, este 

prioritizarea tipurilor de intervenţii/ proiectelor. Nici o intervenţie fizică nu ar trebui demarată 

în absenţa unor cunoştinţe suficiente privind distribuţia şi evaluarea stării de conservare a 

componentelor Natura 2000,  în absenţa unui model predictiv pentru debitul apei şi a procesului de 

sedimentare sau fără a se cunoaşte capacitatea de suport a ecosistemelor şi principalele lor resurse 

(peşte, stuf, disponibilitatea resursei de apă). 

Orice impact semnificativ are potenţialul de a afecta starea de conservare a habitatelor şi a speciilor 

Natura 2000. Pentru a asigura faptul că toate impacturile sunt evitate sau reduse corespunzător, un 

program de monitorizare bazat pe 6 indicatori, ce ar trebui să fie bine corelat cu planurile de 

management ale siturilor Natura 2000 din zona studiată şi cu programele de monitorizare existente 

pentru planurile şi programele asociate, a fost propus pentru SIDDDD.  
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