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Condiții obligatorii din avizul de mediu al SIDD DD



 Eliberat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu nr. 37/22.08.2016

 Măsuri propuse pentru a preveni, reduce și compensa orice posibil efect advers asupra
mediului al implementării SIDD DD:

Tratarea cu prioritate a proiectelor care vizează domeniul controlului poluării

Includerea de acțiuni pentru adaptarea la schimbări climatice

Folosirea surselor de energie regenerabilă trebuie limitată la proiecte la scară mică

Păstrarea și recrearea zonelor de reproducere pentru pești și amfibieni în cazul tipurilor
de intervenții/proiecte amplasate pe malurile corpurilor de apă

Realizarea cu prioritate a proiectelor de reabilitare a infrastructurii existente pentru
tipurile de intervenții necesare pentru irigații și protecție în caz de inundații

Implementarea unui set minim de principii agricole ecologice

Stabilirea de măsuri în vederea evitării instalării speciilor invazive, precum și
monitorizarea și controlul pe durata implementării proiectului, etc.

AVIZ DE MEDIU SIDD DD



Condiție obligatorie aviz 
mediu SIDDDD

Responsabil Modalitatea de îndeplinire Surse de 
finanțare

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

ARBDD + 
INCDD

• Sistem de monitorizare și modelare hidraulică în RBDD
• Sistem integrat de supraveghere, monitorizare și observare în Rezervația Biosferei 

Delta Dunării

POIM, Axa 
prioritară 4

Studii şi asistenţă Tehnică pentru 
conservarea biodiversităţii şi
refacerea ecosistemelor şi a 

habitatelor naturale în cadrul 
reţelei Natura 2000 afectate de 

impacturile antropice

ARBDD + 
INCDD

• Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru 
conservarea biodiversității și a resurselor pescărești - Complexele lacustre Șontea -

Furtuna, Matița-Merhei, Somova Parcheș
• Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația 

Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor pescărești  -
Complexele lacustre Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu

• Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația 
Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor pescărești  -
Complexele lacustre Dunavăț-Dranov, Razim-Sinoie; Zona Sinoie – Istria –Nuntași ;  

Lacul Murighiol
• Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a 
populației de nurca europeana – Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic 

periclitata ) din Romania –SAVE E-MINK-RO 
• Dezvoltare stație de monitorizare a peștilor migratori la Isaccea

• Proiect strategic pentru asigurarea statutului favorabil de protecție si conservare a 
habitatelor si speciilor periclitate din RBDD în context internațional 

POIM, Axa 
prioritară 4

CONDIȚII OBLIGATORII NECESARE PENTRU 
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI



Condiție obligatorie aviz mediu SIDDDD Responsabil Modalitatea de îndeplinire Surse de 
finanțare

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

unui management optim

ARBDD • Studii realizate de ARBDD Buget
propriu

Revizuirea planului de management al RBDD ARBDD + 
INCDD

• Revizuirea planului de management și Regulamentul Rezervației POIM, Axa 
prioritară 4

CONDIȚII OBLIGATORII NECESARE PENTRU 
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

Realizarea unui program de monitorizare bazat 
pe 6 indicatori corelat cu planurile de 

management ale siturilor Natura 2000 din zona 
de implementare a Strategiei şi cu programele 
de monitorizare existente pentru planurile şi

programele asociate 

ARBDD • Sistem integrat de supraveghere, monitorizare și observare în 
Rezervația Biosferei Delta Dunării

POIM, Axa 
prioritară 4

Finalizarea realizării cartografierii habitatelor şi 
inventarierea speciilor

ARBDD + INCDD • Revizuirea planului de management și Regulamentul Rezervației POIM, Axa 
prioritară 4

Dezvoltarea şi implementarea unui sistem 
modern/eficient de monitorizare şi a unui 
model de previzionare privind procesul de 

sedimentare dinamică din Delta Dunării

ARBDD + INCDD • Sistem de monitorizare și modelare hidraulică în RBDD
• Sistem integrat de supraveghere, monitorizare și observare în 

Rezervația Biosferei Delta Dunării

POIM, Axa 
prioritară 4



Condiție obligatorie aviz mediu SIDDDD Responsabil Modalitatea de îndeplinire Surse de 
finanțare

Strategie integrată pentru managementul 
stufului

ARBDD • Revizuirea planului de management și Regulamentul Rezervației
Activități anuale:

• Evaluări privind starea resurselor naturale regenerabile și stabilirea 
modului de utilizare.

• Valorificarea potențialului bioenergetic al resurselor naturale vegetale 
din Delta Dunării

• Prevederile referitoare la managementul stufului vor fi incluse într-o 
Strategie integrată pentru managementul resurselor vegetale

POIM, Axa 
prioritară 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

MDRAP + 
ARBDD + ANT

• Consolidarea cadrului pentru creșterea eficientei activității 
administrației publice şi a calității serviciilor publice în regiunea Delta 

Dunării

• Analiză funcțională detaliată (revizuirea funcționării) a ARBDD și a 
reformelor administrative aferente, cu scopul de a îmbunătăți 

performanțele sale manageriale și cadrul legislativ care guvernează 
managementul zonei RBDD.

POCA, Axa 
prioritară 1

CONDIȚII OBLIGATORII NECESARE PENTRU 
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

Elaborarea unor ghiduri de bune practici cu 
instrucțiuni locale clare și ușoare privind 

implementarea politicilor de combatere a  
schimbărilor climatice

MDRAP + 
ARBDD + ANT

• Consolidarea cadrului pentru creșterea eficientei activității 
administrației publice şi a calității serviciilor publice în regiunea Delta 

Dunării

POCA, Axa 
prioritară 1



Condiție obligatorie aviz mediu SIDDDD Responsabil Modalitatea de îndeplinire Surse de 
finanțare

Semnarea unui protocol care să asigure 
coordonarea între instituțiile publice cu 
atribuții în conservarea biodiversităţii şi
reconstrucţia ecologică a Deltei Dunării

ARBDD + ANT

Instituţionalizarea unei Organizaţii de 
management pentru destinaţia Delta Dunării
(OMD) corelat cu dezvoltarea brandului Delta 

Dunării

MDRAP + 
ARBDD + ANT

• Consolidarea cadrului pentru creșterea eficientei activității 
administrației publice şi a calității serviciilor publice în regiunea Delta 

Dunării

POCA, Axa 
prioritară 1

CONDIȚII OBLIGATORII NECESARE PENTRU 
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

Revizuirea Regulamentului cadru de urbanism 
pentru Rezervația Biosferei Delta Dunării (HG 

nr.1516/2008), revizuirea Regulamentelor 
Generale de Urbanism  din unităţile

administrativ teritoriale din Rezervația Biosferei 
Delta Dunării, realizarea de ghiduri practice de 

arhitectură, instituirea unei proceduri de 
control a calității proiectelor tehnice şi execuţiei
lucrărilor de construcţie în Rezervația Biosferei 

Delta Dunării

MDRAP + 
ARBDD + ANT

• Consolidarea cadrului pentru creșterea eficientei activității 
administrației publice şi a calității serviciilor publice în regiunea Delta 

Dunării

POCA, Axa 
prioritară 1

Instituirea unei proceduri de raportare şi 
monitorizare a implementării Strategiei 

integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării

MDRAP + 
ARBDD + ANT

• Consolidarea cadrului pentru creșterea eficientei activității 
administrației publice şi a calității serviciilor publice în regiunea Delta 

Dunării

POCA, Axa 
prioritară 1



Indicatori de mediu propuși pentru a monitoriza 
efectele Strategiei



Indicatori de mediu Instituții responsabile de colectarea datelor
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

ARBDD

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

ARBDD

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

ARBDD

Mortalitate. Mortalitatea speciilor faunistice de interes comunitar, ca rezultat al construcţiei

şi operării intervenţiilor / proiectelor SIDDDD
ARBDD

Conectivitate. Evaluarea succesului măsurilor de evitare a întreruperii conectivităţii

ecologice (permeabilitatea structurilor, asigurarea conectivităţii laterale şi longitudinale)
ARBDD

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.

ARBDD

Număr de cazuri de îmbolnăviri cauzate de boli infecţioase şi parazitare (ca urmare a 
poluării apei şi infrastructurii de apă deficitară)

Direcțiile de Sănătate Publică Tulcea şi Constanţa

INDICATORI DE MEDIU PROPUȘI 

Suprafeţe de sol natural afectate de intervenţiile propuse ARBDD



Indicatori de mediu Instituții responsabile de colectarea datelor
Numărul corpurilor de apă cu stare bună în ceea ce priveşte starea ecologică şi chimică/

potenţialul ecologic

ABA Dobrogea – Litoral

Zone afectate de depăşiri ale pragurilor limită pentru poluanţii atmosferici, ca urmare a

intervenţiilor SIDDDD

Agenția Națională pentru Protecția Mediului 

Balanţa emisiilor de gaze cu efect de seră (tone/ an), corespunzând intervenţiilor SIDDDD Titularii proiectelor prin care se realizează intervențiile

SIDDDD

Raportul dintre venitul mediu al populației locale și venitul mediu național Direcţiile de Statistică Tulcea şi Constanţa

Numărul de monumente istorice reabilitate şi de situri arheologice conservate Consiliile judeţene Tulcea şi Constanţa

Suprafețe (ha) în care se se implementează măsuri de îmbunătăţire a peisajului Titularii proiectelor prin care se realizează intervențiile

SIDDDD

Consumul de energie termică și electrică în gospodării şi instituţii publice Consiliile Judeţene Tulcea şi Constanţa

INDICATORI DE MEDIU PROPUȘI 

Valoarea totală a emisiilor anuale de CO2 din activităţile de transport Agențiile de Protecție a Mediului Tulcea și Constanţa

Cantităţi (tone/ an) de deşeuri generate şi eliminate prin depozitare Agențiile de Protecție a Mediului Tulcea și Constanța

Ponderea (%) surselor regenerabile în producţia totală de energie Agențiile de Protecție a Mediului Tulcea și Constanţa

Număr de persoane expuse la unul sau mai multe riscuri ANAR - ABA-Dobrogea Litoral, Agențiile de Protecție a

Mediului Tulcea și Constanţa, Inspectoratul General pentru

Situații de Urgență

Numărul beneficiarilor campaniilor de informare publică privind dezvoltarea durabilă Titularii proiectelor prin care se realizează intervențiile

SIDDDD



Vă mulțumesc!
www.itideltadunarii.com

www.facebook.com/itideltadunarii

Mirela CARAMAN – Expert accesare fonduri europene

ADI ITI Delta Dunării 

http://www.itideltadunarii.com/
http://www.facebook.com/itideltadunarii

