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Se aprobă,
GUVERNATOR
Grigore BABOIANU

RAPORT DE ACTIVITATE AL
ADMINISTRAŢIEI REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII
01.01.2016- 31.12.2016
În perioada analizată, activitatea Administrației Rezervației Biosfererei Delta Dunării s-a desfășurat în
direcția implementării atribuțiilor prevăzute în legislația specială privind înființarea și funcționarea
Rezervației (Legea 82/1993 cu modificările și completările ulterioare), în calitatea sa de administrator de
arie naturală protejată și de autoritate de mediu.
1. MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂŢII
În acest domeniu s-au desfășurat activități privind monitorizarea stării factorilor de mediu ce
caracterizează starea habitatelor naturale, starea patrimoniului natural, a modului de valorificare a
resurselor naturale regenerabile, prelucrarea datelor și completarea bazelor de date.
1.1 Monitorizarea stării patrimoniului natural
a) Expertizarea calităţii mediului pe teritoriul RBDD
S-au desfășurat activități privind urmărirea calității apelor de suprafață, de infiltrație și a apelor uzate
prin determinări fizico-chimice în puncte de interes pentru RBDD, altele decât cele cuprinse în
programele instituțiilor ce realizează activități de monitoring pe teritoriul RBDD: s-au realizat 254
analize de ape uzate la solicitarea a 16 agenți economici (Tabel 1).
Tabel 1. Expertize privind calitatea apelor de suprafață și apelor uzate
Expertize ape de suprafaţă şi ape uzate
Tipuri
Parametri fizico Poluanţi Substanţe periculoase şi Ape uzate
Analize
chimici
toxici
prioritar periculoase
234
20
Realizat

Total
254

b) Conservarea biodiversităţii şi a habitatelor naturale
S-a urmărit asigurarea conservării biodiversității și a habitatelor naturale prin:
- valorificarea studiilor elaborate în vederea autorizării activităților economice și sociale în
perimetrul RBDD;
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- verificarea amplasamentelor investițiilor din zonele Zaghen, Sarichioi, Grindul Saele, Istria
pentru care au fost depuse documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor de mediu.
- continuarea procesului de refacere a stocurilor de șalău (specii periclitate) prin susținerea
acțiunilor de lansare de cuiburi de icre embrionate de șalău pentru popularea complexului
lacustru Razim-Sinoie (în 2016 au fost lansate 920 de cuiburi de icre embrionate de șalău
produse de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării);
- s-au elaborat note, rapoarte, informări privind situația biodiversitătii în RBDD.
c) Utilizarea durabilă a resurselor naturale regenerabile
S-au implementat prevederile legale privind valorificarea resurselor naturale regenerabile de pe teritoriul
RBDD prin:
- Urmărirea permanentă a modului de valorificare a resurselor naturale regenerabile acvatice şi
terestre, vegetale şi animale (verificarea modului de raportare a stadiului de valorificare de către
persoanele autorizate, a modului de funcţionare a punctelor de debarcare, a centrelor de primă
vânzare şi a centrelor de colectare şi comercializare, conform prevederilor legislaţiei în vigoare
şi a actelor de reglementare emise de ARBDD prin valorificarea datelor obţinute din acţiunile de
control ale agenţilor ecologi şi ale altor instituţii abilitate şi a verificărilor proprii şi emiterea
propunerilor de atenţionare/sancţionare a celor care nu respectă prevederile acestor acte de
reglementare);
- Urmărirea modului de desfăşurare a activităţii de turism pe baza raportărilor agenţilor
economici, conform prevederilor actelor de reglementare emise de ARBDD, a acţiunilor de
control desfăşurate de agenţii ecologi şi a verificărilor proprii;
- Elaborarea de rapoarte semestriale şi a unui raport anual privind modul de valorificare a
resurselor naturale regenerabile, inclusiv a activităţii de valorificare a resursei peisagistice prin
turism ;
- Elaborarea listei punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare propuse a fi validate
pentru anul 2016 pe baza rezultatelor verificării modului de funcţionare din anul 2015;
- Elaborarea listei pescarilor profesionişti – PFA autorizaţi să desfăşoare activitatea de pescuit
comercial în 2016 cu rezultatele înregistrate şi propunerile de validare pentru 2015;
- Elaborarea listei persoanelor (PFA) autorizate să desfăşoare activităţi de valorificare a altor
resurse naturale în afara celor piscicole cu rezultatele înregistrate şi propunerile de validare
pentru anul 2016;
- S-a urmărit derularea contractelor de concesiune pentru valorificarea resurselor piscicole şi
stuficole, conform prevederilor legale în vigoare a contractelor încheiate între părţi şi a actelor de
reglementare emise de ARBDD;
- S-au evaluat rezultatele activităţilor de valorificare a resurselor naturale regenerabile desfăşurate
în 2015 în perimetrul RBDD şi s-au stabilit plafoanele durabile admisibile pentru toate
categoriile de resurse naturale valorificabile, vegetale şi animale, acvatice şi terestre pentru anul
2016;
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d) Baze de Date
- Monitorizarea factorilor de mediu prin acţiuni proprii de monitorizare şi prin prelucrarea datelor
lunare sau periodice preluate de la alte autorităţi şi institute cu atribuţii în domeniul protecţiei
mediului (temperatura minimă, medie şi maximă a aerului, temperatura solului, numărul zilelor
călduroase, geroase, cantităţi de precipitaţii medii şi maxime) de la cele 8 staţii meteorologice
existente în perimetrul R.B.D.D.
- Monitorizarea speciilor de plante de interes comunitar în cadrul Reţelei Natura 2000, speciilor de
amfibieni, reptile, păsări, mamifere de interes comunitar în cadrul Reţelei Natura 2000 în cadrul
obligaţiilor ce decurg din implementarea Directivelor europene (Păsări şi Habitate) în cadrul
reţelei ecologice europene Natura 2000, pe baza Fişelor de monitorizare a habitatelor şi a Fişelor
de monitorizare a coloniilor completate lunar de agenţii ecologi.
- Întocmirea bazei de date, de informări privind capturile, pe specii, zone şi urmărirea realizărilor
comparativ cu cotele de exploatare stabilite în urma studiilor de evaluare şi cantităţile capturate
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2015; Captura de peşte totală realizată până la
31.12.2016 a fost de 3.128.044 kg.
- Urmărirea raportărilor privind cantităţile recoltate de stuf; în campania 2015-2016 a fost
recoltată o cantitate de 6510.45 tone, ce reprezintă 69.42% din total cotă autorizată.
- Întocmirea bazei de date privind monitorizarea turiştilor, în baza raportărilor efectuate de agenţii
economici ce desfăşoară activităţi de turism în R.B.D.D. şi a estimărilor realizate de agenţii
ecologi din teren: 71.674 turişti, din care 50.101 turişti români şi 21.573 turişti străini.
Evaluarea capacităţii de cazare autorizată de ARBDD până în prezent la 6.177 locuri de cazare.
- Realizarea unei baze de date pentru monitorizarea amenzilor, controalelor efectuate şi
confiscărilor agenţilor ecologi şi actualizarea ei cu noile cerinţe apărute pe parcursul anului.
- Actualizarea permanentă a bazei de date cu informaţii privind derularea activităţii de cercetare
ştiinţifică în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.
- În perimetrul RBDD s-au derulat activităţi de cercetare în cadrul a 34 teme/proiecte de cercetare
pentru care au fost eliberate 26 de permise de cercetare, solicitate de 20 institute de cercetare şi
unităţi de învăţământ superior.
- Au fost definite priorităţile de cercetare pentru RBDD şi au fost transmise către toţi factorii
interesaţi de activitatea de cercetare în perimetrul RBDD.
- Au fost preluate şi prelucrate rapoartele anuale sau finale pentru proiectele de cercetare şi incluse
în raportul de cercetare ştiinţifică desfăşurată în anul 2015.
- Asigurarea funcţionării reţelei de calculatoare, fluxului de documente, eliminarea incidentelor de
funcţionare reţea;
- Actualizarea aplicaţiei Lex;
- Şcolarizarea utilizatorilor SIVADOC şi GIS mobile pentru PDA-uri;
- Descrierea de noi registre în SIVADOC, noi drepturi şi modificări de fluxuri;
- Instruirea utilizatorilor pentru exploatarea Ael şi SIVADOC;
- Gestionarea utilizatorilor autentificaţi pe portalul ARBDD;
- Elaborarea Stării Mediului în RBDD în anul 2015;
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Exploatarea ,,Sistemului informatic Integrat – Suport pentru managementul ARBDD în vederea
îmbunătăţirii stării de conservare a ecosistemelor” pe subsistemul GIS, subcomponenta
Managementul obiectivelor;
Implementarea Programului de Dezvoltare a Sistemului de Control Managerial Intern al
ARBDD;
Asigurarea metadatelor pentru implementarea directivei INSPIRE
Contribuţie la elaborarea Raportului periodic al RBDD în cadrul Reţelei Mondiale a
Rezervaţiilor Biosferei – UNESCO pe secţiunile cercetare ştiinţifică şi biodiversitate.
e) Monitoring, Districte Zone Protejate
În perimetrul RBDD s-au derulat activităţi de monitorizare lunară a factorilor biotici şi abiotici
astfel: 889 acţiuni în zonele strict protejate, 243 acţiuni în zonele de reconstrucţie ecologică: A.P.
Popina – bazinele piscicole 21 şi 22, Dranov I, Dranov II, Holbina I, Holbina II, Dunavăţ III,
Ostrov Ivancea, Incinta Fortuna şi Babina-Cernovca, 671 acţiuni în habitatele Câșla Vădanei,
Grindul Lupilor, A.P. Popina, Grindul Caraorman, Periteașca – Leahova, Grindul Răducu,
Ostrov Babina – Cernovca, Lac Gorgoștel, Lac Taranova, Ostrov Sahalin –Zătoane, Ostrov
Ivancea, Grindul Saele, Lac Vătafu – Lunguleț, Grindul Lat, Litcov, Grindul Chituc, Complex
Somova - Parcheș și Lac Nebunu – Fortuna, 317 acţiuni în coloniile de păsări din Insula
Ceaplace, Meleaua Sfântu Gheorghe, Grindul Lat, Obretinu Mic, Lac Bondar, Lac Hrecișca,
Canal Sulimanca Veche, Cuzminții Mari, Lac Verșina, Lac Purcelu, Prundul cu Păsări, Sărături
Plopu, Ghiol Lejai, Ghiol Climova, Colonia Roșca și Complex Somova.
Au fost prelevate probe de apă şi aduse spre analiză la laboratorul ARBDD
Au fost efectuate lucrări de întreţinere şi supraveghere la cantoanele Dunavăț Km. 54, Roșca,
Dovnica, Stația de Monitorizare Păsări Cocoru și Stația de Monitorizare Pești Migratori Isaccea.
Agenții și inspectorii ecologi au participat la acțiuni de monitorizare specii de porc mistreț în
vederea depistării pestei percine africane.
Împreună cu inspectorii ecologi ai CCIDD au participat la acțiuni de antibraconaj piscicol.
Au fost monitorizate toate zonele incendiate (cu suprafețele și speciile afectate) de pe teritoriul
RBDD și raportate instituțiilor responsabile cu astfel de evenimente.
Au fost efectuate evaluări sincrone la speciile de gâscă pe teritoriul RBDD.
f) Alte activităţi:
Participarea la schimburi de experienţă, pregătiri şi diverse întâlniri având ca temă protecţia
habitatelor naturale şi biodiversităţii, asigurând diseminarea informaţiilor;
Elaborarea de rapoarte, note, informări privind activităţile desfăşurate de Serviciul
Biodiversitate, Administrare Patrimoniu Natural.
Participare la inventarierea patrimoniului ARBDD;
Participări la proiectele cu finanţări din fonduri europene: Consolidarea reţelei de arii naturale
protejate pentru protecţia biodiversităţii şi dezvoltare durabilă în regiunea Deltei Dunării şi
Prutului de Jos- PAN Nature, Reconstrucţia ecologică în polderul Zaghen din Rezervaţia
Biosferei Transfrontaliere Delta Dunării România/Ucraina, Refacerea habitatelor naturale şi
speciilor sălbatice în cadrul siturilor Natura 2000 ROSPA0031 şi ROSCI0065 din Delta Dunării
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În cadrul Iniţiativei BlackSeaWet, actualizarea site-ului www.blackseawet.org.

2. INSPECȚIE ŞI CONTROL
Comisariatul de Control Integrat Delta Dunării este corpul de control care face parte din Administraţia
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), are ca obiectiv principal controlul pe toată suprafață de
580 000 ha și este împărțită în cinci comisariate: Comisariatul Regional Tulcea-Chilia, Comisariatul
Regional Murighiol Sf. Gheorghe, Comisariatul Regional Sulina, Comisariatul Regional Razim Sinoe și
Comisariatul Regional Crișan.
Principala activitate este de inspecție și control piscicol, cinegetic și a resurselor regenerabile.
În perioada ianuarie-decembrie 2016, agenții și inspectorii ecologi din cadrul Direcției Comisariatului
de Control Integrat Delta Dunării au efectuat 3728 acțiuni de inspecție și control în diferite zone ce
aparţin R.B.D.D.: 499 controale în zonele strict protejate, 76 controale în zonele tampon, 203 controale
în zonele de reconstrucţie ecologică, 1701 controale în zonele de pescuit comercial, 395 controale în
zonele destinate pescuitului sportiv, 210 controale în zonele trasee turistice/zona campare, 9 controale
în zonele cu colonii păsări, 574 controale în zonele economice/obiective economice, 44 controale în
zona de recoltare şi depozitare stuf, 17 controale zone fonduri de vânătoare.
În cadrul acestor controale s-au efectuat verificări asupra modului de respectare a legislaţiei de mediu
privind activităţile economice desfăşurate în perimetrul RBDD, incluzând modul de respectare a
reglementărilor privind descărcarea, cântărirea şi înregistrarea capturilor de peşte la punctele de
descărcare/centrele de primă-vânzare autorizate de ARBDD, acţiune desfăşurată conform ordinului
MMP şi MADR nr. 44/1195/2011; modul de respectare a Ord. Nr. 44/2011 şi autorizaţiilor de mediu la
PD/CPV, a zonelor de pescuit comercial şi sportiv și a respectării Ordinului de prohibiție nr. 83/2014;
modul de respectare a zonelor de pescuit familial și a tipului de unelte folosite, a zonelor de aglomerare
păsări, modul de respectare a zonelor privind camparea turiştilor şi felul salubrizării locurilor de pescuit
sportiv.
Au fost aplicate în acest an 1446 sancţiuni contravenţionale din care: 518 avertismente şi 928
amenzi în valoare aplicată de 136.230 lei pentru nerespectarea Ord. 44/2011 şi autorizaţiei de mediu
privind activitatea de pescuit, pentru desfăşurarea de activităţi economice fără permis din partea
ARBDD; circulația și accesul persoanelor în perimetrul RBDD fără permis de acces, nerespectarea
regulilor stabilite pentru utilizarea zonelor de campare, neasigurarea salubrizării locurilor de pescuit
sportiv sau de campare, pescuit comercial în zone care constituie patrimoniu natural al rezervaţiei fără
acte de reglementare emise de ARBDD conform Legii nr. 82/1993 cu modificările şi completările
ulterioare, pentru accesul persoanelor fizice în perimetrul RBDD, pescuit comercial cu unelte interzise,
pescuit sportiv/recreativ fără acte de reglementare din partea ARBDD, pătrundere în zonă strict protejată
(conform Legii nr. 82/1993 cu modificările şi completările ulterioare); Neprezentarea permisului,
licenţei sau autorizaţiei atunci când acestea sunt solicitate de către persoanele împuternicite să constate
contravenţiile/ infracţiunile, încălcarea condiţiilor prevăzute în permis, autorizaţie şi /sau licenţă din OG
23/2008 (art. 58 lit. b,c).
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Au fost aplicate sancțiuni complementare constând în confiscarea 6854 unelte de pescuit abandonate
din care 2740 buc. setci de tip monofilament, 733 buc. setci fir textil, vintire de baltă 543 buc, taliene de
baltă 43 buc, capcane mistreț 4, setci scrumbie 3 buc, laț mistreț 30 buc, năvod mic (voloc) 3 buc,
mulinetă 1 buc, carmace sturion 2705 buc, ancore metalice 37 buc, napatca 2 buc, aparat electric 1 buc,
pripoane 7 buc. cu 180 cârlige.
Alte confiscări: 6426 kg de peşte (caras, babușcă, plătică, crap, lin, somn, șalău) în valoare de
13.210,06 lei, predate la CPV-uri, 1 barcă fără motor tip lotcă din fibra de culoare verde, 1 barcă din
fibră de culoare verde cu motor de 5 CP Mercury în 4 timpi.
Au fost redate în stare vie mediului natural următoarele cantități de pește: 408 exemplare de crap
subdimensionat; 1008 exemplare de caras subdimensionat; 289 exemplare șalău subdimensionat; 1137
exemplare babușcă subdimensionat, 21 exemplare somn subdimensionat 193 exemplare biban
subdimensionat, 80 exemplare știucă, 82 exemplare batca, 309 exemplare plătică, 125 exemplare
roșioară, 1 avat subdimensionat, 5 exemplare lin subdimensionat.
Au fost deversate în apă următoarele cantități de pește depreciat: 27 exemplare plătică, 218 exemplare
babușcă, 76 exemplare caras, 25 exemplare biban, 68 exemplare șalău.
În activitatea desfășurată DCCIDD a colaborat cu alte instituţii abilitate pentru combaterea braconajului
piscicol:
Ianuarie
Colaboratori: IJP Tulcea, Poliția Sulina, IJPF Tulcea, IJP Constanța, Garda de Mediu Tulcea.
La data de 15.01.2016 s-a executat o acțiune de combatere a furtului de stuf în colaborare cu IJP
Constanța-Poliția Mihai Viteazu, în zona concensionată pentru recoltare stuf de SC STUF DELTA
PRODUCTION SRL Tulcea respectiv zona Grindul Lupilor.
Februarie
Colaboratori: IJP Tulcea, IJPF Tulcea
Au fost controlate zone acvatice și terestre, au fost verificate ambarcațiuni și autovehicule.
La data de 19.02.2016 s-a executat o acțiune de combatere a braconajului piscicol și cinegetic în
colaborare cu IJJ Tulcea, în zona strict protejată Perișor-Zătoane ce a avut ca rezultat întocmirea unui
dosar penal în care sunt implicate două persoane.
Martie
Sulina - colaborare cu Garda de Mediu, Crișan – colaborare cu Poliția Comunală Crișan
Rezultatele acțiunilor: 1 dosar penal; implicate 2 persoane: unelte confiscate 18 buc.,1 motor barcă, 1
barcă.
Murighiol – colaborare cu Romsilva Tulcea-Biroul Ocol Silvic Rusca - evaluarea vânatului pe suprafețe
de probă
Colaborare cu Poliția Comunală Mahmudia, Rezultate – 1 dosar penal; implicate 3 persoane.
Jurilovca – colaborare cu Poliția Comunală Jurilovca – 2 acțiuni
Rezultate: 1 acțiune – confiscare 10 setci monofilament, 26 kg pește, 2 taliene cu câte 3 vintire fiecare;
2 acțiuni -8 plase monofilament, 224 kg pește (200 kg babușcă, 20 kg șalău, 4 kg somn).
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Aprilie
Razim-Sinoe - colaborare cu Postul de Poliție Valea Nucarilor – în perioada 12-15.04.2016, în perioada
19-22.04.2016.
Rezultate: în data de 14.04.2016 în comun cu Postul de Poliție Valea Nucarilor s-au confiscat 22 buc,
setci monofilament, 46 kg pește din care: 29 kg caras ,17 kg batcă.
Mai
Maliuc-Crișan - colaborare cu Postul de Poliție Comuna Crișan – în perioada 12-13.05.2016, în
perioada 15.05.2016.
Rezultate: în data de 13.05.2016 s-au confiscat 6 vintire pescuit; în data de 15.05.2016 a fost confiscat
un talian de baltă.
Sulina - colaborare cu Garda de Mediu; colaborare cu Postul de Poliție al Comunei Crișan și Postul de
Poliție Sulina. Rezultate: în urma acțiunii au fost confiscate unelte de tip monofilament 107 bucăți.
Iunie
Razim-Sinoe – colaborare cu Postul de Poliție Valea Nucarilor.
În urma acțiunii din data de 22.06.2016 au fost confiscate din abandon un număr de 4 unelte de pescuit
de tip monofilament de 120m.l.
Colaborare cu Poliția de Frontieră, Grup Nave Sulina - punct lucru Portița.
Murighiol-Sf. Gheorghe - colaborare cu IJJ Tulcea.
Sulina - colaborare cu Grup Nave Sulina – Poliția de Frontieră.
În urma acțiunii din data de 23.06.2016 au fost confiscate un număr de 34 unelte de pescuit de tip
monofilament de 1200 m.l.
În urma acțiunii din data de 25.06.2016 au fost confiscate un număr de 14 unelte de pescuit de tip
monofilament de 752m.l., 37 Kg caras, ambarcațiune tip Nufar 500 cu motor Suzuki 40 CP. Au rezultat
2 dosare penale.
Maliuc-Crișan - colaborare cu Postul de Poliție Crișan, IJJ Tulcea.
Iulie
Sulina-colaborare cu D.S.V.S.A., Poliția Sulina, IJJ Tulcea.
În urma acțiunii din data de 14.07.2016 au fost aplicate 5 amenzi contravenționale în valoare de 70 lei la
Legea 82/1993.
În urma acțiunii din data de 18.07.2016 au fost confiscate 2 vintire.
În urma acțiunii din data de 22.07.2016 au fost confiscate 42 kg de caras și 7 kg de plătică care au fost
predate la SC THALASA SRL. De asemenea au fost confiscate și 19 setci fir textil(712,5m).
În urma acțiunii din data de 24.07.2016 au fost confiscate 3 vintire de baltă.
August
Poliția Jurilovca, Poliția Sulina, Poliția de Frontieră Sulina, Garda de Mediu, Căpitănia Sulina, Poliția
Crișan. Rezultatele colaborării: amenzi – 700 lei pentru încălcare art.12 pct 22 Legea 82/1993; Unelte
confiscate – 20 vintire, 1 avă fir textil, 14 taliene baltă.
Septembrie
Razim-Sinoe: colaborare Poliția Valea Nucarilor.
Rezultatele colaborării: Amenzi – 7 în valoare de 1.980 lei din care 4 - Legea 82/1993, 2 - Legea
61/1991, 1 - O.G.97/2002; Unelte confiscate – 4 setci monofilament.
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Plângere penală trimisă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea pentru pescuit cegă în zona Isaccea.
Exemplarele de cega de dimensiuni 60 cm, respectiv 52 cm, au fost eliberate în mediu natural.
În perioada octombrie – decembrie nu au fost efectuate misiuni cu alte instituții.
La sediul Comisariatului Regional Murighiol Sfântu – Gheorghe au fost eliberate un nr. de 13141
permise în valoare totală de 108.150 lei, suma ce a fost depusă la casieria ARBDD.
3. REGLEMENTARE, AUTORIZARE, DEZVOLTARE
3.1 Număr de avize favorabile/nefavorabile eliberate pentru planuri/proiecte/activităţi supuse
procedurilor de reglementare de mediu
NR.
CRT.
I
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6.
I.7
I.8
I.9
I.10
I.11
I.12
I.13
I.14
I.15
I.16
I.17
II
II.1
II.1.1
II.1.2
II.1.3
II.1.4
II.1.5
II.1.6
II.1.7
II.1.8

ACTIVITATEA

PERIOADA
01.01. - 31.12.2016

REGLEMENTĂRI
Autorizaţii de mediu
26
Referate de evaluare/ procese verbale de verificare a amplasamentului/ liste 204
de control/ criterii de evaluare.
Acord de mediu conf. Ord. 135/2010
1
Avize PUD/PUZ
2
Notificări avize PUD/PUZ
9
Avize de mediu, administrator
106
Revizuirea avizelor
1
Decizii CAT/CIA/CSC/EVALUARE INIŢIALĂ
208
Elaborare de îndrumare/corespondenţă
354
Revizuire autorizaţii de mediu
12
Autorizaţii de pescuit comercial cnf. Ord. 44/2010
554
Autorizaţii de mediu conf. Ord. MAPM 410/2008
1042
Consultaţii tehnice
Permanent în timpul
programului
Respingere documentații
Participări dezbateri publice
4
Participarea la grupuri de lucru
15
Adeverinţe fonduri europene
UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR NATURALE
Permise pentru valorificarea resurselor naturale
Permise de recoltat stuf pentru nevoi gospodăreşti
28
Permise de recoltat stuf în scop comercial
8
Permise de pescuit comercial
104
Vizare permise pescuit comercial pe 2016
1015
Permise pentru practicarea apiculturii
25
Vizare permise de pescuit în scop familial
1001
Eliberare permise de pescuit în scop familial
64
Eliberarea de mărci
16.735
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II.2
II.2.1
II.2.2
II.2.3

II.2.4

II.2.5
II.2.6
II.2.7

II.2.8

II.2.9
II.2.10
II.2.11
II.2.12

Permise de practicare a altor activităţi pe teritoriul R.B.D.D.
Permise pentru practicarea agriculturii pe terenuri
temporar ieşite de sub ape
Permise pentru practicarea păşunatului
Permise de acces nave şi ambarcaţiuni
Ghișeu
automate
on-line
Agenți teren
TOTAL
Permise de acces pentru mijloace auto
Ghișeu
automate
on-line
Agenți teren
TOTAL
Permise de acces pentru Cercetare ştiinţifică
Permise desfăşurare activitate
Permise acces persoane
Ghișeu
automate
on-line
Agenți teren
TOTAL
Permise de pescuit sportiv
Ghișeu
automate
on-line
Agenți teren
TOTAL
Permise de filmare în scop comercial/educativ
Permise de fotografiere în scop comercial/educativ
Eliberarea carnetelor de descărcare
Eliberare note de transport

1
2
68
2310
1427
459
4264
41
5038
6463
454
12266
28
53
297
21839
27755
12034
61925
288
19000
11913
1853
33054
13
3
910
42

Principalele activităţi desfăşurate de Serviciul Reglementare și Autorizare în perioada analizată sunt:
a) Întocmirea de procese verbale şi referate de evaluare: au fost întocmite procese verbale cf.
Ordinului 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra
mediului pentru proiecte publice şi private, cf. Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005
privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, a Ordonanţei de Urgenţă nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu
modificări şi completări de Legea nr. 49/2011, art. 28 alin. (10) şi a Legii nr. 82/1993 privind
constituirea RBDD, cu modificările şi completările din Legea nr. 136/2011, şi referate de
evaluare cf. Ord. 1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.
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b) Analiza documentaţiilor depuse în vederea obţinerii:
- Avizelor întocmite cf. Ordonanţei de Urgenţă nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi
completată de Ordonanţa de Urgenţă nr. 154/2008 şi a Legii nr. 82/1993 privind constituirea
RBDD, cu modificările şi completările ulterioare.
- Acordurilor: au fost întocmite decizii de evaluare iniţială, decizii ale etapei de încadrare cf. Ord.
135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului
pentru proiecte publice şi a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
- Autorizaţiilor de mediu conform Ord. 1798/2007 cu modificările și completările ulterioare.
- Autorizaţii de achiziţie/recoltare/comercializare: conform Ordinul nr. 410 din 11 aprilie 2008
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie
şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante
şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi,
respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora;
- Autorizaţii de pescuit comercial conform: conform Ordinul 44/2011 pentru aprobarea Normelor
privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării
pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate.
- Permise desfăşurare activitate: conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005
privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, a Ordonanţei de Urgenţă nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu
modificări şi completări de Legea nr. 49/2011, art. 28 alin. (10) şi a Legii nr. 82/1993 privind
constituirea RBDD, cu modificările şi completările din Legea nr. 136/2011.
c) Verificarea amplasamentelor şi prezentarea acestora în şedinţele CAT, CIA, CSC.
4. CONȘTIENTIZARE PUBLICĂ, MANAGEMENTUL VIZITATORILOR
4.1 Conştientizare şi comunicare
- Actualizarea permanentă a site-ului oficial al ARBDD cu informații specifice Legii 544/2001 în
concordanță cu cerințele Memorandumului privind creșterea transparenței și standardizarea afișării
informațiilor de interes public (publicarea informaţiilor de interes public, a comunicatelor de presă,
mediatizarea anunţurilor privind deciziile Comisiilor de avizare ale ARBDD, rapoarte privind
implementarea proiectelor în derulare, etc.).
- Elaborarea, transmiterea şi postarea pe website a 42 de comunicate/informări de presă. Organizarea
de conferinţe de presă.
- Realizarea raportărilor lunare, semestriale şi a sintezelor privind activitatea A.R.B.D.D. (Raportul
lunar către Prefectura Tulcea şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor privind acţiunile derulate de
ARBDD).
- În centrele de informare au fost organizate 23 de acţiuni cu 752 de elevi și studenți, cuprinzând
dezbateri, discuţii tematice, prezentări de filme video, activităţi interactive, etc..
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4.2 Evenimente de mediu
 S-au organizat 28 acţiuni pentru celebrarea evenimentelor de mediu la care au participat 1372 elevi
şi cadre didactice ale şcolilor din perimetrul RBDD:
- Ziua Mondială a Zonelor Umede urmând tema şi recomandările propuse de Convenţia Ramsar.
- Ziua Mondială a Apei.
- Earth Hour (Ora Pământului).
- Ziua Păsărilor și a Arborilor.
- Ziua Internaţională a Biodiversităţii, Ziua Europeană a Parcurilor.
- Ziua Mondială a Mediului.
- Ziua Dunării.
- Ziua Mondială a Alimentaţiei.
- Ziua Habitatului și a animalelor.
- Ziua Internaţională a Mării Negre.
4.3 Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunării (1 Septembrie 2016)
Pentru aniversarea celor 26 de ani de la înființare și declararea RBDD au fost organizate, în perioada 1-4
septembrie, diverse acțiuni de conștientizare și educație ecologică, precum: o multiconferință de marcare
a Zilei Rezervației Biosferei Delta Dunării și începerea anului școlar 2016-2017, desfășurată în
parteneriat cu Asociația Euro Tulcea și Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, la care au participat 50 de
elevi şi cadre didactice ai şcolilor din municipiul şi judeţul Tulcea.
4.4 Educație ecologică
- ARBDD a fost alături de comunitatea locală în evenimentele organizate în perimetrul RBDD,
precum: Festivalul Borşului de peşte de la Crişan şi Serbarea Borșului Pescăresc de la
Jurilovca. În data de 2 septembrie, în debutul Festivalului Borşului de peşte de la Crişan, ediţia a
IV- a, în colaborare cu Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC),
Filiala Tulcea, s-a organizat o acțiune de conştientizare şi educaţie ecologică, în cadrul căreia s-a
desfăşurat un concurs pentru copii cu tematică ecologică şi gastronomică, ateliere de creaţie, jocuri,
etc.
- Derularea unui nou program educațional ,,Voluntar pentru Delta Dunării” adresat elevilor şcolilor
şi liceelor din municipiul Tulcea, din localităţile limitrofe precum şi celor din perimetrul RBDD,
care se desfășoară pe parcursul anului 2016 în parteneriat cu Asociaţia Euro Tulcea.
- Desfășurarea programului Școala altfel. În aceste zile, peste 450 de elevi tulceni de la grădiniţe până
la școli postliceale au trecut pragul Centrului de Informare şi Educaţie ecologică de la sediul
Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, al Centrului de Vizitare Sulina. Responsabilul
Centrului de informare al ARBDD din Crișan a participat la activitățile desfăşurate în mijlocul
naturii împreună cu elevii de la școala din localitate.
- Prezentarea, la Școala Crișan, a Ghidului de mândrie locală pentru elevii din Delta Dunării realizat
de Asociația Ivan Patzaichin, în prezența a 70 de elevi și cadre didactice din cadrul Școlilor Crișan,
Mila 23 și Caraorman.
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Participarea, în perioada 02 - 08 august 2016, în calitate de invitați la tabăra cu tematică ecologică,
organizată de către Direcția Județeană pentru Tineret și Sport, Tulcea în cadrul Proiectului ,,Prietenii
Deltei,, finanțat de către Ministerul Tineretului și Sportului. Obiectivul general al proiectului a fost
combaterea eficientă a poluării mediului în Delta Dunării, iar educația ecologică fiind una din
principalele dimensiuni ale educației pentru dezvoltare durabilă. S-a pus accentul în cadrul
discuțiilor pe eforturile de conservare a biodiversității și dezvoltarea durabilă a zonei.
Participarea în perioada 22-25 august 2016 la Simpozionul ,,De la biodiversitate la
multiculturalitate. Tradiții și obiceiuri” ce a avut loc la Sulina. Simpozionul a fost organizat în
cadrul proiectului ,,Dunărea leagă prietenii. De la patrimoniul natural la patrimonial cultural. De la
biodiversitate la multiculturalitate. Tradiții și obiceiuri” implementat de către Asociația Euro
Tulcea și finanțat de Consiliul Județean Tulcea.

4.5 Managementul vizitatorilor
În perimetrul ARBDD funcționează șapte centre de informare și educație ecologică: Tulcea, Crișan,
Sulina, Chilia Veche, Murighiol, Sf. Gheorghe, Gura Portiței, care au fost vizitate, în anul 2016, de 5595
de vizitatori din care 1430 vizitatori străini.
4.6 Petiții, audiențe, apariții in mass-media
- Au fost primite 38 de petiții, 14 solicitări de informații de mediu de interes public de la persoane
juridice, toate solicitările fiind soluționate favorabil in termenul legal.
- În această perioadă au fost ținute 14 audiențe.
- Au fost înregistrate 304 apariții în mass-media locală și 143 de apariții în mass-media centrală.
- Au fost acordate informații de interes public pe posturi de radio și televiziune și s-a participat la
ciclul de emisiuni "Carpații, plămânii Europei" difuzată de postul national TVR l.
- Au fost furnizate informații - adrese de răspuns privind obținerea permisului de pescuit sportiv,
informații eliberare permise, stagii de practică pentru studenți, etc..
- Au fost primite 18 solicitări de informaţii de mediu de interes public de la persoane juridice, toate
solicitările fiind soluţionate favorabil în termenul legal.
5. COOPERARE INTERNĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ
5.1. Activităţi interne şi internaţionale
Dezvoltarea colaborării cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, locale, naţionale şi
internaţionale prin:
- Organizarea de întâlniri, dezbateri, consultări cu toţi factorii interesaţi în vederea adoptării unor
măsuri de administrare: amplasarea adăposturilor pescăreşti în Delta Dunării, administrarea
plajelor din RBDD, problematica sturionilor din RBDD;
- Continuarea cooperării în cadrul convenţiilor internaţionale la care România este parte precum şi
a celor în care ARBDD este direct implicată (Convenţia Ramsar, Convenţia privind Patrimoniul
Natural Mondial UNESCO, Convenţia privind Diversitatea Biologică).
- Continuarea cooperării transfrontaliere pentru crearea unei structuri comune de coordonare a
Rezervaţiei Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării România –Ucraina; întâlniri de lucru pentru
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analiza recomandărilor ICC MAB la Raportul comun pentru RBTDD; întâlnirea Comisiei Mixte
Trilaterale Ro-Md-Ua;
Participarea la Întâlnirile Grupului Interinstituţional pentru elaborarea Strategiei Integrate de
dezvoltare durabilă a Deltei Dunării;
Reprezentarea ARBDD la întruniri şi seminarii internaţionale privind problematicile de mediu,
conservarea şi protecţia naturii, dezvoltarea durabilă, managementul resurselor naturale şi al
zonelor umede, precum şi reuniuni ale reţelelor în care RBDD este membru (EUROSITE,
EUROPARC, DANUBEPARKS).
Semnarea Memorandumului de Înţelegere între Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta
Dunării - România (ARBDD) şi Sindicatul Mixt de Administrare a Parcului Natural Regional
Camargue (PNRC) din Republica Franceză privind cooperarea în domeniul ariilor protejate.

6. PROIECTE
6.1 Proiecte în derulare/finalizare cu finantare UE
În perioada analizată a continuat implementarea unor proiecte importante pentru activitatea ARBDD și
pentru dezvoltarea cooperării regionale transfrontaliere România - Republica Moldova - Ucraina
(RoUaMd):
a) „Consolidarea reţelei de arii naturale protejate pentru protecţia biodiversităţii şi dezvoltare
durabilă în regiunea Deltei Dunării şi Prutului de Jos – PAN Nature”, finanţat prin Programul
Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 MIS ETC 1716 /
31.12.2013 – 30.12.2016.
b) „Inventarierea, evaluarea şi remedierea surselor antropogenetice de poluare în zona Dunării de
Jos din Ucraina, România şi Republica Moldova” finanţat prin Programul Operaţional Comun
România-Ucraina-Republica Moldova / 10.04.2013 – 31.12.2017, în care ARBDD este partener.
c) „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii sectorului pontic din R.B.D.D prin
conştientizare, informare, vizitare, RBDD-CIV”, POS Mediu-Axa 4, 01.01.2011-30.04.2016.
d) „Restaurarea ecosistemelor acvatice din zona Şontea-Fortuna - componentă a siturilor Natura
2000ROSPA0031 şi ROSCI0065 din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării [RESTAURARE-DD]”.
Proiectul este finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 - EEA Grants, în cadrul
Programului RO 02 Biodiversitate si Servicii ale Ecosistemelor, propuneri de proiecte de tip
“SCHEME DE RESTAURĂRI VASTE ALE ECOSISTEMELOR”. Operator de Program:
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Beneficiar: INCDDD Tulcea, Partener ARBDD
Tulcea, mai 2015 - decembrie 2016.
e) „Refacerea habitatelor naturale şi speciilor sălbatice în cadrul siturilor Natura 2000
ROSPA0031 şi ROSCI0065 din Delta Dunării”, POS Mediu-Axa 4, 01.11.2013 - 30.05.2016.
f) “Decolmatarea canalelor secundare pentru refacerea căilor de acces în comunitățile zonei
FLAG cu grad mare de izolare și acces la servicii, patrimoniu natural și cultural“, POP,
ianuarie 2015 - decembrie 2016.
g) “Marcarea, crearea de facilităţi pe rutele turistice și amenajarea unei reţele de observatoare (în
special pentru birdwatching)“, POP, ianuarie 2015 - decembrie 2016.
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Din păcate trebuie să menționăm că proiectele indicate la pozițiile e), f) și g), deși au fost începute pe
finanțare UE, în cursul derulării nu s-au putut respecta termenele stabilite prin contracte, au fost
depistate nereguli și am fost nevoiți să restituim toate sumele primite ca avans cu obligația de a finaliza
proiectele pe fondurile bugetului de stat. În aceeași situație se află și proiectul pentru elaborarea planului
de management al RBDD "Plan de Management Integrat pentru zona Deltei Dunării" COD PROIECT:
SMIS-CSNR 42806 care, în ciuda finanțării din fonduri POS-Mediu încă din 2013, nu a putut fi încheiat
și am fost nevoiți, deasemenea să restituim fondurile primite în avans și cheltuite.
6.2. Proiecte/investiții cu finanțare națională (bugetul național)
Pentru anul 2016 a fost alocată suma de 4.,0 milioane lei din bugetul național pentru următoarele lucrări:
Lucrări hidrotehnice pentru îmbunătăţirea circulaţiei apei în complexul Somova - Parcheş
Valoarea alocată pentru finalizarea acestui obiectiv de investiţie în anul 2016 este de 37.000,00 lei.
Obiectivul de investiţie nu a fost finalizat, deoarece contractul încheiat cu antreprenorul general a fost
reziliat, pentru nerespectarea termenului de punere în funcţiune a investiţiei. Antreprenorul general cu
care a fost încheiat contractul de lucrări a intrat în insolvenţă şi nu s-a mai arătat interesat de continuarea
lucrărilor de execuţie. Prin urmare a fost organizată procedura de preluare a construcţiilor hidrotehnice,
din care una a fost finalizată iar cealaltă este realizată în proporţie de 80%. Urmează să fie organizată
procedura de adjudecare a lucrărilor rest de executat.
Reconstrucţia ecologică în amenajarea piscicolă Murighiol
Valoarea alocată pentru acest obiectiv de investiţie în anul 2016 este de 50.000,00 lei, pentru realizarea
unei expertize tehnice care să analizeze posibilitatea continuării lucrărilor conform proiectului actual,
sau necesitatea refacerii proiectului tehnic.
În momentul de faţă este necesar să se coreleze proiectul pentru acest obiectiv de investiţii, datorită unor
modificări de amplasament făcute la ecluză, pentru punerea de acord cu noul proiect elaborat de
Consiliul Judeţean Tulcea de realizare a unui miniport în zonă, cu finanţare europeană.
Lucrări de decolmatare a principalelor canale şi gârle pescăreşti din Delta Dunării, jud. Tulcea
- etapa a II a
Valoarea alocată pentru acest obiectiv de investiţie este de 620.000,00 lei, ceea ce permitea finalizarea
lucrărilor în anul 2016. Obiectivul de investiţie nu a fost finalizat, deoarece a fost necesară reluarea
procedurii de avizare în vederea obţinerii unei noi Autorizaţii de Construire pentru lucrările rest de
executat.
- Lucrări pentru prevenirea colmatării gârlelor şi lacurilor din RBDD pentru menţinerea unui regim
optim conform modelului hidrologic – etapa a II a - decolmatare canal Şontea Veche şi Litcov
Valoarea alocată pentru acest obiectiv de investiţie, în anul 2016 a fost de 611.000,00 lei. Lucrările au
fost finalizate în totalitate, în momentul de faţă se lucrează la actualizarea Devizului General al
lucrărilor, pentru plata în totalitate a lucrărilor executate. Actualizarea Devizului General a apărut ca o
necesitate pentru decontarea unor situaţii neprevăzute apărute datorită cotelor ridicate ale apelor
Dunării, fiind necesară o suplimentare a valorii indicatorilor tehnico – economici aprobaţi iniţial de
ordonatorul principal de credite.
Lucrări pentru prevenirea colmatării gârlelor și lacurilor din R.B.D.D. pentru menținerea
unui regim optim, conform modelului hidrologic - decolmatare canale în complexul Gorgova A.R.B.D.D. - Ocro te şte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®
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Uzlina - etapa a V-a", unde este prevăzută pentru anul 2016 valoarea de 1.220.000,00 lei, din
care a fost cheltuită suma de 850.000,00 lei, lucrările fiind în derulare. Până la finele anului 2016
lucrările s- au realizat în proporție de 80% din valoarea contractului.
6.3 Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru
prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale.
La acest capitol au fost prevăzute două poziţii respectiv:
1. Lucrări de decolmatare a canalelor, japşelor şi gârlelor în scopul asigurării accesului la
comunităţile locale din Delta Dunării, jud. Tulcea
2. Lucrări de decolmatare a canalelor, japşelor şi gârlelor care alimentează complexele
acvatice din Delta Dunării, jud. Tulcea
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, pe baza proceselor verbale şi a sesizărilor
Primăriilor cu privire la impactul temperaturilor ridicate asupra vieţii acvatice în condiţiile unui regim
hidrologic deficitar din vara anului 2015, a emis Hotărârea nr. 13 din 11.08.2015 cu privire la
necesitatea executării în regim de urgenţă a lucrărilor de reprofilare a secţiunii canalelor şi gârlelor
principale din Delta Dunării.
Problemele identificate şi soluţiile lor propuse în principalele complexe acvatice naturale ale Deltei
Dunării au fost prioritizate în scopul asigurării accesului la comunităţile locale şi a doua pentru
alimentarea complexelor acvatice şi vor contribui la desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor
economice specifice din Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” - pescuitul, agricultura, transportul pe
apă, turismul, etc.
În acest sens a fost emisă Hotărârea de Guvern nr. 657 din 31 august 2015 privind alocarea unei sume
din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru
realizarea unui regim de urgenţă a lucrărilor de decolmatare a principalelor canale şi gârle pescăreşti din
Delta Dunării în următoarele complexe acvatice: Complex acvatic zona Crişan 28.047,50 mc, Complex
acvatic zona Maliuc 22.360,00 mc, Complex acvatic zona Uzlina – Sf. Gheorghe 32.532,50 mc,
Complex acvatic zona Pardina 32.760,00 mc, Complex acvatic zona Razim–Sinoe–Jurilovca 3.120 mc,
Complex acvatic zona Sulina - Rosetti 65.195,00 mc.
Valorile alocate la fiecare din cele două poziţii introduse la acest capitol au fost de câte 4.000,00 lei, în
vederea acoperirii costurilor legate de obţinerea tuturor avizelor necesare pentru emiterea Autorizaţiei de
Construire. Până la finele anului 2015 a fost cheltuită suma de 1.096.696,78 lei, dintr-un total de
2.405.000,00 lei, iar în anul 2016, sumele alocate au fost doar pentru emiterea de avize.
6.4 Cheltuieli pentru studii
Au fost întocmite studiile de fezabilitate pentru: Lucrări de reparații capitale la cantoanele din
patrimoniul A.R.B.D.D., Semnalizarca și delimitarea R.B.D.D., Lucrări de decolmatare a lacurilor din
R.B.D.D. (Fortuna și Uzlina), Lucrări de dezactivare observatoare ornitologice din R.B.D.D.,
Modernizarea pontonului dormitor, Amenajare cheiuri de acostare pentru ambarcațiuni, Sistem de
monitorizare și modelare hidraulică în RBDD, Lucrări de reparații capitale la cantoanele din patrimoniul
ARBDD, pentru au fost alocată suma de 1.060.000,00 lei.
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În ceea ce priveşte dotările independente şi utilajele, valoarea alocată pentru anul 2016 este de
383.000,00 lei, din care pentru maşini, echipamente şi mijloace de transport suma alocată este de
271.000,00 lei, iar pentru mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale valoarea alocată este de
112.000,00 lei. S-au prevăzut a se procura bărci şi ambarcaţiuni de intervenţie, autoturism prin
programul RABLA, motor de 25 CP, copiatoare cu capacitate medie de imprimare, staţii de lucru – PC,
plotter, lunete ornitologice. O parte din dotările şi utilajele prevăzute în Lista de investiţii, au fost
procurate şi recepţionate.
6.5 Proiecte în pregătire
În cadrul implementării Strategiei pentru Dezvoltare durabilă în Delta Dunării, ARBDD are în diverse
stadii de pregătire opt proiecte prioritare (Tabelul 3).
Proiecte prioritare pentru managementul RBDD, incluse în Strategia DDDD
Nr.
crt.
1

Denumirea Proiectului

2

Revizuirea planului de management și a regulamentului
RBDD.
Sistem de monitorizare și modelare hidraulică în RBDD.

3

Măsuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și
conservare a habitatelor și speciilor periclitate din RBDD, în
context internațional

Stadiu
Finalizată cererea de finanțare în aplicația
MySMIS 2014 la data de 14.12.2016.
Obținere avize, acorduri, certificat de
urbanism.
Data estimată pentru finalizarea cererii de
finanțare: februarie 2017.
Obținere avize, certificate de urbanism.
Data estimată pentru finalizarea cererii
de finanțare: martie 2017.

4

Dezvoltarea Stației de monitorizare a peștilor migratori:
sturioni și scrumbie – Isaccea.

Clarificare situație teren.
Obținere avize, acorduri, certificat de
urbanism.
Data estimată pentru finalizarea cererii
de finanțare: martie 2017

5

Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru
salvarea de la extincție a populaţiei de nurcă europeană –
Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic
periclitată) - din România ‐ SAVE E-MINK-RO
Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale
acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a
resurselor halieutice - Complexele lacustre Șontea-Furtună,
Matița-Merhei, Somova Parcheș
Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale
acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru
conservarea biodiversității și a resurselor halieutice Complexele lacustre Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu
Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale
acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru
conservarea biodiversității și a resurselor halieutice Complexele lacustre Dunavăț-Dranov, Razim-Sinoie; Zona
Sinoie-Istria-Nuntași; Lacul Murighiol

Obținere avize, acorduri, certificat de
urbanism.
Data estimată pentru finalizarea cererii
de finanțare: martie 2017
Realizare Studiu de fezabilitate.
Data estimată pentru finalizarea cererii
de finanțare: iunie 2017

6

7

8

Realizare Studiu de fezabilitate
Data estimată pentru finalizarea cererii
de finanțare: iunie 2017
Realizare Studiu de fezabilitate
Data estimată pentru finalizarea cererii
de finanțare: iunie 2017
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Principalele teme de lucru abordate în această perioadă în vederea îmbunătățirii procesului de accesare a
fondurilor europene au constat în consultări cu reprezentanții A.D.I. - I.T.I.Tulcea în vedere definitivării
portofoliului de proiecte al ARBDD, întocmirea fișelor de proiect, întocmirea cererilor de finanțare și a
documentațiilor suport pentru cererile de finanțare, întâlniri cu colaboratorii/partenerii identificați pentru
elaborarea cererilor de finanțare, consultări cu reprezentanți ai altor organisme și instituții în vederea
identificării unor posibilități de a dezvolta proiecte. S-a urmărit, deasemenea, perfecționarea pregătirii
profesionale și informarea permanentă prin: participarea la simpozioane, work-shopuri, instruiri
tematice în cadrul programelor operafionale, studiul legislației în domeniu, ghiduri solicitant,
documentație suport pentru programele operafionale, Planul de management al RBDD și Strategia
Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.
7. MANAGEMENTUL RESURSELOR
Obiectivele principale au fost de asigurare a resurselor financiare și de personal necesare funcționării în
condiții optime a ARBDD prin asigurarea fondurilor și execuția bugetară în condiții legale, asigurarea
materialelor, combustibililor și a altor resurse necesare desfășurării activităţii instituției în condiții
optime, asigurarea stării optime de funcționare a patrimoniului propriu, asigurarea resursei de personal
în numărul și nivelul de pregătire necesare realizării obiectivelor de management.
7.1 Asigurarea fondurilor şi execuţia bugetară până la 31 decembrie 2016.
Pentru desfăşurarea activităţilor specifice A.R.B.D.D. s-au alocat fonduri bugetare în sumă totală de
27.697.000 lei din care s-a cheltuit efectiv, până la data de 30.12.2016, suma de 17.061.659 lei (Tabel).
Tabel Indicatorii realizării bugetului ARBDD în perioada 01 ian- 31 dec. 2016
Alocaţii bugetare
Plăţi efective
Indicatorul
2016
31.12.2016 (Lei)
27.697.000
17.061.659
Total A + B
(Lei)
A. Cheltuieli curente, din care:
23.697.000
14.239.994
- Cheltuieli de personal
4.768.000
4.688.908
- Cheltuieli materiale
3.603.000
3.112.960
- Alte Transferuri
- Proiecte cu finanţare din fonduri nerambursabile
15.326.000
6.438.126
4.000.000
2.821.065
B. Cheltuieli de capital
Până la data de 31.12.2016, fondurile bugetare alocate au fost cheltuite în procent de aprox 62% în
conformitate cu planul de achiziţii şi bugetul aprobat de ordonatorul principal de credite.
7.2 Resurse logistice
În cursul anul 2016 s-au realizat următoarele activităţi principale:
- Asigurarea funcţionării în bune condiţii a mijloacelor de transport auto şi navale;
- Asigurarea funcţionării în bune condiţii a utilajelor şi instalaţiilor independente sau care deservesc
sediul ARBDD, cantoanele, centrele de informare etc.;
- Urmărirea încadrării în normativele de consum şi în cote a tuturor consumatorilor;
- Înmatriculare ambarcaţiuni;
- Efectuarea reparaţiilor şi reviziilor periodice de întreţinere la mijloacele de transport din dotare;
- Efectuarea reparaţiilor şi reviziilor periodice de întreţinere la utilajele şi instalaţiile independente sau
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care deservesc sediul ARBDD, cantoanele, centrele de informare etc.;
Aprovizionarea în condiţii optime cu combustibili, piese de schimb, rechizite, consumabile, material
de curăţenie, reactivi şi consumabile pentru laborator,obiecte de inventar, etc., în limita fondurilor
alocate;
Asigurarea transportului personalului ARBDD atunci când acesta se deplasează în delegaţii cu
mijloacele de transport ale instituţiei;
Asigurarea curăţeniei şi a încălzirii în sediul instituţiei cu personal propriu;
Efectuarea de reparaţii curente la sediul ARBDD, cantoane, marcaje şi semnale RBDD, în limita
fondurilor alocate;
Pregătirea instalaţiilor ce intră sub incidenţa ISCIR şi reautorizarea funcţionării acestora (centrale
termice, ascensor);
Încheierea de poliţe de asigurări pentru clădiri şi bunuri, autovehicule şiambarcaţiuni;
Urmărirea comportării în timp a construcţiilor din partimoniul RBDD şi întocmirea de rapoarte.

7.3. Resurse Umane
- Pentru funcționarea ARBDD au fost aprobate l7l de posturi, din care, în prezent sunt ocupate 147 de
posturi, 24 de posturi fiind vacante.
- Din numărul total de posturi, 64 de posturi sunt dedicate direcție CCIDD, din care sunt ocupate 54 de
posturi.
- În cursul anului 2016 au fost organizate 7 concursuri prin care au fost ocupate 27 de posturi vacante,
dintre care directorul executiv al CCIDD și șeful Serviciului Reglementare-autorizare. Din cele 27 de
posturi, 22 au fost ocupate prin concursuri de promovare-recrutare, iar 5 posturi au fost ocupate prin
transfer.
- Pentru personalul angajat, au fost elaborate Planului anual de ocupare a funcțiilor publice din cadrul
ARBDD și Planul de pregătire profesională pe anul 2016. în conformitate cu H.G.10 66/2008,
urmărindu-se asigurarea posibilităților de perfecționare a pregătiri profesionale a unui număr cât mai
mare de salariați din toate domeniile de activitate;
- S-a urmărit actualizatea permanentă a fișelor de post ale personalului angajat funcție de modificările de
atribuțiile și responsabilități.
8. Asistență Juridică
Prin activităţile desfăşurate în cursul anului 2016 au fost asigurate următoarele:
- Consultanţa cu caracter juridic a tuturor compartimentelor din cadrul ARBDD;
- Avizarea contractelor, convenţiilor şi protocoalelor încheiate cu persoane fizice şi juridice;
- Asistenţa juridică la încheierea contractelor de muncă şi soluţionarea litigiilor de muncă;
- Reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor arbitrajului de stat şi a altor organe de
jurisdicţie, a organelor de urmărire penală şi în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice în cadrul
unui număr de 107 dosare din care 19 de dosare au avut ca obiect plângeri contravenţionale, 43
dosare în contencios administrativ şi fiscal, având ca obiect litigii privind funcționarii publici,
pretenţii, rectificare carte funciară, litigii privind achizitiile publice şi anulare act administrativ și 45
dosare având ca obiect infracțiuni la legea pescuitului (L 192/2001 si OUG nr. 23/2008). Precizăm
că procentul din totalul proceselor aflate pe rolul instanţelor de judecată este de 85% în favoarea
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ARBDD;
Au fost întocmite proceduri legale privind suspendarea actelor de reglementare emise de instituţia
noastră. Au fost întocmite 4 notificări şi tot atâtea decizii privind suspendarea/retragerea actelor de
reglementare emise de A.R.B.D.D. în calitate de autoritate de mediu şi în calitate de administrator al
resurselor naturale regenerabile.
Au fost întocmite un număr de 40 notificări în urma sentințelor penale pronunțate de Judecătoriile
Tulcea, Babadag, Măcin și Constanța, Curtea de Apel Constanța, în dosare care au fost pe rolul
instanțelor de judecată și au avut ca obiect infracțiuni la alte legi speciale art.64 al.1 lit.j - OUG
23/2008, în care ARBDD s-a constituit parte civilă – contravaloare prejudiciu piscicol.
A fost întocmit un contract de cesiune neeclusivă a drepturilor de proprietate intelectuală obiectul
fiind realizarea în vederea comercializării în nume propriu harta Delta Dunării.

9. Propuneri, urgențe legislative
Menţionăm că în anul 2016 următoarele propuneri de acte normative au fost înaintate către Ministerul
Mediului, Apelor şi Pădurilor, respectiv:
1. Ordinul nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către
Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" la solicitarea persoanelor fizice şi juridice.
Prin acest proiect de act normativ se dorește completarea punctului 5 și introducerea unui nou punct din
nota prevăzută în anexa ce face parte integrantă din Ordinul nr. 610/2009, după cum urmează:
“5. Tariful prevăzut la poziţia 22 nu se aplică pentru: persoanele fizice care au domiciliul în perimetrul
rezervaţiei sau în localităţile limitrofe (localităţi care au terenul administrativ integral sau parţial în
interiorul rezervaţiei), copii, elevi, studenţi, pensionari, veterani de război, foşti deţinuţi politici,
urmaşii eroilor martiri şi răniţii din Revoluţia din decembrie 1989. Această categorie de persoane se va
legitima cu cartea de identitate, talonul de pensie, carnetul de elev/student, nefiind necesar să obțină
permisul de acces.
6. Tarifele prevăzute la punctul 23 nu se aplică persoanelor fizice şi juridice care au domiciliul/sediul
în perimetrul rezervaţiei sau în localităţile limitrofe care pot utilize nave ori ambarcațiuni proprietate
privată pentru satisfacerea nevoilor personale sau familial și pentru activităţile economice tradiţionale
de valorificarea resurselor naturale regenerabile şi turism, fără plata tarifelor percepute de
Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". Pentru ambarcațiunile deținute de persoanele
fizice prevăzute la punctul 6, utilizate pentru satisfacerea nevoilor personale sau familial nu se
eliberează permise de acces.
Proiectul de modificare a fost transmis la Ministerul Mediului Apelor si Padurilor, asteptăm observațiile
ministerului sau promovarea actului;
2. Proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 538/2015 pentru aprobarea Regulilor
privind accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din
perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" prin care se propun următoarele:
a) Modificarea alin (4) art. 3, aliniatul (4) ce va avea următorul conţinut:
(4) Persoanele fizice autorizate şi juridice care au domiciliul/sediul în perimetrul rezervaţiei sau în
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localităţile limitrofe şi desfăşoară activităţi comerciale în perimetrul acesteia pot utiliza nave sau
ambarcaţiuni cu propulsie mecanică în baza permiselor de acces eliberate de Administraţia Rezervaţiei,
fără plata tarifelor legale.
b) Se introduce un aliniat nou (5) care va avea următorul conţinut:
(5) Populatia care are domiciliul în perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" sau în localitătile
limitrofe poate utiliza nave sau ambarcatiuni de agrement proprietate personală pentru satisfacerea
nevoilor personale ori familiale, fără a fi necesară eliberarea permisului de acces şi fără plata tarifelor
legale. Se consideră localităţi limitrofe următoarele UAT-uri al căror teritoriu administrativ se află
parţial în Rezervatia Biosferei Delta Dunării: Grindu, Luncaviţa, Niculiţel, Isaccea, Somova, Nufăru,
Mahmudia, Beştepe, Murighiol, Valea Nucarilor, Sarichioi, Babadag, Jurilovca, Ceamurlia de Jos,
Baia, Mihai Viteazu, Istria, Săcele, Corbu, oraşele Tulcea, Galaţi şi Năvodari.
c) Articolul 4, aliniatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Pentru eliberarea permisului de acces sunt necesare următoarele documente:
1) pentru persoane juridice
- actul de naţionalitate/provenientă, pentru navele aflate sub pavilion străin al navei, respectiv
atestatul de bord sau certificatul de ambarcaţiune de agrement, după caz;
- autorizaţia de efectuare a activităţilor de transport naval, eliberată de Autoritatea Navală
Română, pentru operatorii economici ce desfăşoară activităţi de transport specializate şi
pentru terţi;
- dovadă că nava sau ambarcaţiunea propulsată deţine un dispozitiv electronic de transmitere
către staţiile fixe a poziţiei şi vitezei navelor şi ambarcaţiunilor propulsate, după
omologarea acestora;
- chitantă care dovedette achitarea taxei de eliberare a permisului de acces sau dovada
gratuitătii, după caz.
2) pentru persoanele fizice cu ambarcaţiuni înregistrate
- actul de naţionalitate/provenienţă al navei, pentru navele aflate sub pavilion străin, respectiv
atestatul de bord sau certificatul de ambarcaţiune de agrement, după caz;
- chitanţa ce dovedeşte achitarea taxei de eliberare a permisului de accessau dovada
gratuităţii, după caz;
- dovada că nava sau ambarcaţiunea propulsată deţine un dispozitiv electronic de transmitere
către staţiile fixe a poziţiei şi vitezei navelor şi ambarcaţiunilor propulsate, după
omologarea acestora;
3) pentru persoane fizice cuambarcaţiuni neînregistrate
- actul de provenienţă pentru navele aflate sub pavilion străin/provenientă şi capacitatea
motorului.
d) Articolul 13 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" va stabili şi va achiziţiona sistemul de
monitorizare adecvat.
(2) Posesorii permiselor de acces au obligaţia să achite contravaloarea dispozitivelor electronice din
cadrul sistemului de monitorizare, să le monteze pe navele şi ambarcaţiunile utilizate şi să asigure
funcţionarea acestora la bordul navelor pe toată durata circulaţiei în perimetrul rezervaţiei
A.R.B.D.D. - Ocro te şte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®
Str. Portului 34A
820243- TULCEA, ROMANIA
www.rezervatia-deltadunarii.ro

Tel: +40 240 518 945
Fax: +40 240 518 975
www.biosfera-deltadunarii.ro

E-mail: arbdd@ddbra.ro
http://www.ddbra.ro
www.deltadunarii-romania.ro

21
(3) Ambarcaţiunile depistate de personalul cu drept de inspecţie şi control fără dispozitivele electronice
din cadrul sistemului de monitorizare sunt retrase din circulaţie cu aplicarea sancţiunilor legale în
vigoare.”
A fost transmis la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, asteptăm observațiile ministerului sau
promovarea actului.
3. Proiectul de modificare a Hotararii de Guvern nr. 1217/2012
privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei
Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", prin care se propune organizarea ARBDD având la bază
prevederile din studiul făcut de Banca Mondială privind organigrama și necesitățile de personal și se
creează structura organizatorică pentru implementarea atribuțiilor principale ale ARBDD, determinate
de Legea nr. 82/1993, implementarea dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice și a
Planului de management aprobat prin HG nr. 763/2015, respectiv a Planului de acțiune prevăzut de
Planul de management. Propunerea de reorganizare a ARBDD, prin proiectul de act normativ se află în
procedura de promovare, fiind transmis la MMAP proiectul refăcut conform observațiilor ANFP –ului.
4. Proiectul OUG pentru modificarea Legii nr. 82/1993 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 82/ 1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, prin care se propun
următoarele modificări:
- Punctele 21, 22, 12, 24, 43 și 44 ale art. 12, alin. 1 se abrogă.
- Articolul 12, alineatul (1) punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
6. nerespectarea regulilor de navigaţie şi circulaţie pe teritoriul rezervaţiei, precum şi nerespectarea
traseelor de vizitare stabilite prin Planul de management şi Regulamentul rezervaţiei.
- La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 12 se sancţionează după cum urmează:
a) cele de la pct. 25, 27 şi 42 cu amendă de la 300 lei la 600 lei pentru persoane fizice;
b) cea de la pct. 26 cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice;
c) cele de la pct. 5, 6, 10, 13, 17, 21, 36, 42 cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persone fizice
și de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru persoane juridice;
d) cele de la pct. 8, 9, 15, 26, 28, 29, 32, 35, 41 cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane
fizice şi de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;
e) cele de la pct. 1-4, 7, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 30, 31, 34, 38, 40 cu amendă de la 5.000 lei la
10.000 lei pentru persoane fizice şi de la 30.000 lei la 60.000 lei pentru persoane juridice;
f)cele de la pct. 33, 37 cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice şi de la 50.000 lei
la 100.000 lei pentru persoane juridice.”
- La articolul 13, după alineatul (4) se introduc două alineate noi, alin.(5) și (6), cu următorul cuprins:
„(5) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii
prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul
verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
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(6) În cazul constatării faptei prevăzute la art. 12 pct. 22 și 23, alături de sancțiunea principală se poate
dispune pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a pescui în raza teritorială a rezervației
pentru o perioadă cuprinsă între un an și 3 ani.”
- Articolul 152 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Încălcarea interdicţiei prevăzute la art. 151 constituie infracţiune şi se sancţionează cu amendă şi
cu interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între un an şi 3 ani.
(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:
a) schimbarea utilizării terenurilor din amenajări agricole sau piscicole, cu excepţia celor prevăzute la
art. 10 alin. (41);
b) nerespectarea de către proprietarii, arendaşii sau concesionarii terenurilor ocupate de amenajări
agricole sau piscicole, a căror utilizare a fost schimbată, fără a avea la bază studii tehnice de
specialitate, din care să rezulte necesitatea schimbării folosinţei amenajării agricole sau piscicole;
c) organizarea focurilor de artificii fără actele de reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei sau
cu încălcarea prevederilor acestora;
(3) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă și interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă
cuprinsă între un an și 3 ani:
a) pescuitul comercial în perioadele de prohibiţie;
b) pescuitul cu unelte interzise conform legislaţiei în vigoare.
c) deţinerea, folosirea şi comercializarea plaselor monofilament în perimetrul Rezervaţiei Biosferei
"Delta Dunării", precum şi în orice altă zonă cu statut de rezervaţie naturală, recunoscut prin lege.”
- Articolul 153 se modifică și va avea următorul cuprins:
„153Constatarea infracţiunilor prevăzute la art. 152 se realizează de către organele de urmărire penală,
precum şi de către persoanele cu drept de inspecţie şi control din cadrul Administraţiei Rezervaţiei,
Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi Gărzii Naţionale de Mediu”.
Proiectul de modificare se află la MMAP în procedura de promovare.
5. Proiectul de ORDONANŢĂ de URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea art. 2 din
ORDONANŢA GUVERNULUI Nr. 27 din 5 august 1996 republicată, privind acordarea de
facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în
Rezervaţia "Delta Dunării"
Prin acest proiect de act normativ se dorește adaugarea unui nou alineat după cum urmează:
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), personalul angajat al Administraţiei Rezervaţiei
Biosferei Delta Dunării va beneficia de un spor de izolare de până la 60% din salariul de bază pe toată
durata desfăşurării activităţii în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.
A fost transmisă la MMAP, asteptăm observațiile ministerului sau promovarea.
6. Ordinul nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare,
capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de
mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor
şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora a fost modificat prin
ORDINUL Nr. 980/2016 din 24 mai 2016.
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A fost completat art. 14 alin. (2) din Procedura de autorizare prin introducerea unui nou alineat "(2)
Populaţia locală constituită din persoane fizice cu domiciliul în localităţile aflate pe teritoriul
Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" sau în cele limitrofe poate recolta în scop gospodăresc resurse
naturale regenerabile şi poate folosi unele terenuri din domeniul public de interes naţional, ieşite
temporar de sub ape, pentru activităţi economice tradiţionale, respectiv păşunat, albinărit, culturi
agricole, în baza normelor aprobate prin decizia guvernatorului şi cu respectarea condiţiilor de la alin.
(1). Se consideră localităţi limitrofe următoarele UAT-uri al căror teritoriu administrativ se află parţial
în RBDD: Grindu; Luncaviţa; Niculiţel; Isaccea; Somova; Nufăru; Mahmudia; Beştepe; Murighiol;
Valea Nucarilor; Sarichioi; Babadag; Jurilovca; Ceamurlia de Jos; Baia; Mihai Viteazu; Istria; Săcele;
Corbu; oraşele Tulcea, Galaţi şi Năvodari."
Proiectul de ordin a fost aprobat și publicat cu numărul 980/2016.

Direcţia Management Ecologic

Direcţia Economică

Direcţia Comisariatul De
Control Integrat Delta Dunării

Director executiv,
Viorica BÎSCĂ

Director executiv,
Violeta BRUMĂ

Director Executiv,
Doru MOSCU
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