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RAPORT DE ACTIVITATE AL
ADMINISTRAȚIEI REZERVAȚIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII
01.01.2017 - 31.12.2017
În cursul anului 2017, activitatea Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD)
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 BIODIVERSITĂȚII
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 Expertizarea calității 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 Rezervația
Biosferei Delta Dunării (RBDD), altele decât cele cuprinse în programele instituțiilor ce
realizează activități de monitoring pe teritoriul RBDD: s-au realizat analize fizico-chimice
la ape de suprafață și ape uzate (Tabel 1).
Tabel 1. Expertize privind calitatea apelor de suprafață și apelor uzate
Expertize ape de suprafață și ape uzate
Parametri fizicoTotal
Ape de
Poluanți
Substanțe periculoase
Ape
chimici
suprafață toxici
și prioritar periculoase
uzate
Realizat
195
18
213
Tipuri de lucrări
• 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 195 analize de probe ape de suprafață conform unui Program permanent de
Monitorizare și 18 analize de ape uzate la solicitarea a 14 agenți economici (SC
Deltanav SA Tulcea - Port Mahmudia, SC Victoria Oil SRL, SC San Stel Mar SRL, SC
Thalasa SRL, IF Schimbischi Dorina, SC Intercambio, SC Inedit Delta SRL, SC RTS
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Telecom SRL, PFA Ciobotaru Costica, PFA Epifan Ecaterina, SC Delta Mar Tours SRL, SC
Miro- Pesc SRL, SC AlbatrosImpex SRL, SC Delta Rompes SRL, SC Miruna COM- Impex).
S-au eliberat buletine de analiză, necesare Serviciului Districte Ecologice, Gărzii
Naționale de Mediu - Comisariatului de Mediu RBDD, în vederea fundamentării
concluziilor controalelor efectuate de comisarii și personalul de control al ARBDD, la
unitățile cu potențial de poluare a apei, pentru încheierea unor procese verbale de
constatare, bazate pe date concrete și punerea la dispoziție de date certe în cazurile
de aplicare a contravențiilor.

1.2 Conservarea biodiversității și a habitatelor naturale
S-au analizat din punct de vedere al protecției habitatelor și biodiversității rapoartele
și studiile înaintate în vederea autorizării activităților economice și sociale în
perimetrul RBDD.
• S-au monitorizat investițiile din zonele Zaghen și Carasuhat.
• S-a continuat procesul de refacere a stocurilor de șalău și sturioni (specii periclitate)
prin susținerea acțiunilor de lansare de cuiburi de icre embrionate de șalău și a celor
de producere și populare a Dunării cu pui de sturioni.
• S-au elaborat note, rapoarte, informări privind situația biodiversității în RBDD.
•

1.3 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 și terestre, vegetale și animale (verificarea modului de raportare a stadiului
de valorificare de către persoanele autorizate, a modului de funcționare a punctelor de
debarcare, a centrelor de primă vânzare și a centrelor de colectare și comercializare,
conform prevederilor legislației în vigoare și a actelor de reglementare emise de ARBDD
prin valorificarea datelor obținute din acțiunile de control ale agenților ecologi și ale
altor instituții abilitate și a verificărilor proprii și emiterea propunerilor de
atenționare/sancționare a celor care nu respectă prevederile acestor acte de
reglementare);
• Urmărirea modului de desfășurare a activității de turism pe baza raportărilor agenților
economici, conform prevederilor actelor de reglementare emise de ARBDD, a acțiunilor
de control desfășurate de agenții ecologi și a verificărilor proprii;
• Elaborarea de rapoarte semestriale și a unui raport anual privind modul de valorificare
a resurselor naturale regenerabile, inclusiv a activității de valorificare a resursei
peisagistice prin turism.
• Elaborarea propunerii listei punctelor de debarcare și a centrelor de primă vânzare
propuse a fi validate pentru anul 2018 pe baza rezultatelor verificării modului de
funcționare din anul 2017.
• Elaborarea listei pescarilor profesioniști – PFA autorizați să desfășoare activitatea de
pescuit comercial în 2018 cu rezultatele înregistrate și propunerile de validare pentru
2017.
• Elaborarea listei persoanelor (PFA) autorizate să desfășoare activități de valorificare a
altor resurse naturale în afara celor piscicole cu rezultatele înregistrate și propunerile
de validare pentru anul 2018.
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S-a urmărit derularea contractelor de concesiune pentru valorificarea resurselor
piscicole și stuficole, conform prevederilor legale în vigoare a contractelor încheiate
între părți și a actelor de reglementare emise de ARBDD;
S-au evaluat rezultatele activităților de valorificare a resurselor naturale regenerabile
desfășurate în 2016 în perimetrul RBDD și s-au stabilit plafoanele durabile admisibile
pentru toate categoriile de resurse naturale valorificabile, vegetale și animale,
acvatice și terestre pentru anul 2017;

1.4 Baze de Date
Monitorizarea factorilor de mediu prin acțiuni proprii de monitorizare și prin
prelucrarea datelor lunare sau periodice preluate de la alte autorități și institute cu
atribuții în domeniul protecției mediului (temperatura minimă, medie și maximă a
aerului, temperatura solului, numărul zilelor călduroase, geroase, cantități de
precipitații medii și maxime) de la cele 8 stații meteorologice existente în perimetrul
R.B.D.D.
• Monitorizarea speciilor de plante de interes comunitar în cadrul Rețelei Natura 2000,
speciilor de amfibieni, reptile, păsări, mamifere de interes comunitar în cadrul Rețelei
Natura 2000 în cadrul obligațiilor ce decurg din implementarea Directivelor europene
(Păsări și Habitate) în cadrul rețelei ecologice europene Natura 2000, pe baza Fișelor
de monitorizare a habitatelor și a Fișelor de monitorizare a coloniilor completate lunar
de agenții ecologi.
• Întocmirea bazei de date, de informări privind capturile, pe specii, zone și urmărirea
realizărilor comparativ cu cotele de exploatare stabilite în urma studiilor de evaluare și
cantitățile capturate comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016; Captura de pește
totală realizată pe anul 2017 a fost de 3.237.144 kg.
• Urmărirea raportărilor privind cantitățile recoltate de stuf; în campania 2016-2017 a
fost recoltată o cantitate de 6480 tone, astfel: 2840 tone din zonele concesionate
Sinoe și Buhaz, ce reprezintă 55.81% din total cotă autorizată și 3640 tone recoltate de
Asociațiile ce au solicitat permise de recoltat stuf, ce reprezintă 66.72%.
• Întocmirea bazei de date privind monitorizarea turiștilor, în baza raportărilor efectuate
de agenții economici ce desfășoară activități de turism în R.B.D.D. și a estimărilor
realizate de agenții ecologi din teren: 86.595 turiști, din care 69.903 turiști români și
16.692 turiști străini.
• Realizarea unei baze de date pentru monitorizarea amenzilor, controalelor efectuate și
confiscărilor agenților ecologi și actualizarea ei cu noile cerințe apărute pe parcursul
întregului an.
• Actualizarea permanentă a bazei de date cu informații privind derularea activității de
cercetare științifică în Rezervația Biosferei Delta Dunării.
• În perimetrul RBDD s-au derulat activități de cercetare în cadrul a 44
teme/proiecte de cercetare pentru care au fost eliberate 24 de permise de
cercetare, solicitate de 18 institute de cercetare și unități de învățământ
superior.
• Au fost definite prioritățile de cercetare pentru RBDD și au fost transmise către
toți factorii interesați de activitatea de cercetare în perimetrul RBDD.
• Au fost preluate și prelucrate rapoartele anuale sau finale pentru proiectele de
cercetare și incluse în raportul de cercetare științifică desfășurată în anul 2016.
• Asigurarea funcționării rețelei de calculatoare, fluxului de documente, eliminarea
incidentelor de funcționare rețea;
•
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Actualizarea aplicației Lex.
Școlarizarea utilizatorilor SIVADOC.
Descrierea de noi registre în SIVADOC, noi drepturi și modificări de fluxuri.
Instruirea utilizatorilor pentru exploatarea Ael și SIVADOC.
Gestionarea utilizatorilor autentificați pe portalul ARBDD.
Elaborarea Stării Mediului în RBDD în anul 2016.
Exploatarea ,,Sistemului informatic Integrat – Suport pentru managementul ARBDD în
vederea îmbunătățirii stării de conservare a ecosistemelor” pe subsistemul GIS,
subcomponenta Managementul obiectivelor;
Implementarea Programului de Dezvoltare a Sistemului de Control Managerial Intern al
ARBDD;

1.5 Monitoring, Districte Zone Protejate
În perimetrul RBDD s-au derulat activități de monitorizare lunară a factorilor biotici și
abiotici, astfel: 769 acțiuni în zonele strict protejate, 214 acțiuni în zonele de
reconstrucție ecologică: A.P. Popina – bazinele piscicole 21 și 22, Holbina I, Holbina II,
Dunavăț III, Ostrov Dunăre km. 16-20, Ostrovul Babina-Cernovca, Incinta Fortuna, 611
acțiuni în habitatele Câșla Vădanei, Grindul Lupilor, A.P. Popina, Grindul Caraorman,
Periteașca – Leahova, Grindul Răducu, Ostrov Babina – Cernovca, Lac Gorgoștel, Lac
Taranova și Nebunu – Fortuna, Grindul Chituc-Edighiol, Grindul Saele, 247 acțiuni 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, Complex Somova-Parcheș.
• Au fost prelevate probe de apă și aduse spre analiză la laboratorul ARBDD.
• Au fost efectuate lucrări de întreținere și 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 porcine africane.
• Împreună cu agenții și inspectorii ecologi ai Comisariatului de Control Integrat Delta
Dunării (CCIDD) s-a 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.
•

1.6 Alte activități:
• Participarea la schimburi de experiență, pregătiri și diverse întâlniri având ca temă
protecția habitatelor naturale și biodiversității, asigurând diseminarea informațiilor;
• Elaborarea de rapoarte, note, informări privind activitățile desfășurate de Serviciul
Biodiversitate, Administrare Patrimoniu Natural.
• Participare la inventarierea patrimoniului ARBDD;
• Participări la elaborarea documentațiilor necesare privind depunerea proiectelor cu
finanțări din fonduri europene.
• Participarea la finalizarea implementării proiectelor finanțate din fonduri europene.
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2. INSPECȚIE ȘI CONTROL
Comisariatul de Control Integrat Delta Dunării (CCIDD) este corpul de control care face
parte din Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), are ca obiectiv
principal controlul pe toată suprafața de 580.000 ha și este împărțit în cinci comisariate:
Comisariatul Regional Tulcea - Chilia, Comisariatul Regional Murighiol - Sf. Gheorghe,
Comisariatul Regional Sulina, Comisariatul Regional Razim - Sinoe și Comisariatul Regional
Crișan.
În anul 2017, agenții și inspectorii ecologi din cadrul Direcției Comisariatului de Control
Integrat Delta Dunării au efectuat 3257 acțiuni de inspecție și control în diferite zone ce
aparțin R.B.D.D., după cum urmează:
•

•
•
•

•

•
•

445 controale în zonele strict protejate: Pădurea Caraorman, Lac Belciug, SacalinZătoane, Grindul Lupilor, Grindul Chituc, Cap Doloșman, Lac Rotundu, Grindul Istria
Sinoe, Melea Sf. Gheorghe, Gârla Turcească, Vătafu Lunguleț, Lac Răducu, Lac Nebunu,
Lac Potcoava, Periteașca-Leahova, Insula Ceaplace, Prundul cu Păsări, Insula Popina,
Arinișul Erenciuc, Roșca-Buhaiova, Sărături Murighiol.
88 controale în zonele tampon: Lac Gorgonel, Matița- Merhei- Letea, Grindul Lupilor,
Lac Telincea, Cordon Litoral, Plaja Sulina, Caraorman.
147 controale în zone de reconstrucție ecologică: Ostrov Babina-Cernovca, Carasuhat
km 64-87, Polderul Zaghen, Lac Zmeica, Complex Șontea-Fortuna, Dunărea VecheUzlina.
1327 controale în zone de pescuit comercial: Lac Razelm, Golf Fundea, Lac
Ceamurlia, Golovița, Complex Gorgova-Uzlina, Lac Sinoe, Dranov-Perișor, Braț Sf.
Gheorghe-Canal Perivolovca, Canal Dunavăț, Golf Holbina, Braț Chilia Km 64, Braț
Tătaru-Braț Chilia, Lac Câșla, Complex Matița-Merhei, Canal Calugar, Lac Parcheș, Lac
Trofilica, Lac Morunu, Lac Babele, Canal Ivanova, Dunăre-Braț Sulina-Dunărea VecheCanal Magearu-Canal Cardon-Braț Musura-Golf Musura, Musura- canal Sfiștofca, lacul
Merhei-braț Chilia, Roșuleț, Roșu, Puiu, Lumina, Tătaru, Braț Sf. Gheorghe, Isac-Crișan,
Cap Iancina, Canal Dranov, Perișor, Complex Somova-Parcheș, Dunărea maritimă Mm
48-54, Dunărea maritimă Mm 54-65, Canal Mila 36, Braț Chilia, Braț Tulcea 7 țevi,
Complex Șontea-Fortuna, Complex Gorgova, Isac-Crișan, Canal Sulimanca, Lac Merhei,
Dunărea maritimă Mm 54-63, Dunărea maritimă Mm 54-40.
285 controale în zone de pescuit sportiv: Canal 2, Caraburun, Canal Enisala, Canal
Lipoveni, Braț Sulina, Complex Șontea-Sireasa, Complex Somova Parcheș, Braț Sf.
Gheorghe, Canal Dunavăț, Cetate Histria, Canal de centură Sulina-Canal SondeiBusurca, Braț Sulina-Canal Lung-Canal Vătafu, Mal vestic Lac Razim-Sinoe, Canal de
centură Sulina-lacurile Roșu, Roșuleț, Dunărea Veche–Canal Magearu, Dunăre Braț
Sulina-Far Vechi.
133 controale pe trasee turistice/zona campare: Trasee nr. 1, 2, 10, 11, D6-plaja
Sulina-Sulina, Lacurile Roșu-Roșuleț-Tătaru, Braț Sf. Gheorghe, Canalele BarbosuCardon-Letea-Magearu-Dunărea Veche, Canalul de centură –Braț Sulina, Plaja Vadu.
753 controale în zonele economice/obiective economice: SC Dec Fish SRL, Asociația
Producătorilor de Stuf Zmeica, SC Stuf Delta Production, SC Euro Fish SRL, Asociația
Grindul Lupilor, SC Simbolic SRL, INCDD Ferma Enisala, SC Rompex Impex SRL, Ferma
Sabangia, AP Iazurile, AP Enisala, Asociația Omul Stuful și Natura, SC Mon Al SRL, SC
Amorel SRL, SC Inter Delta Tour SRL, SC San Stel Mar SRL, Proiect locuință P+M
intravilan Sulina, Ilganii de sus, SC PRONAUTICA SRL, birou Crișan, SC Obretin SRL,
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Plajele Midia, Corbu, Vadu, Mal Lac Razim Sarichioi, SC Eldorado SRL, SC Gip-Est, Ghiol
Porculeț, braț Sf. Gheorghe km 64-54, Canal Dunavăț –Lipoveni, SC Perla Deltei Samitur
SRL, SC Amorel SRL-PC SF. Gheorghe, SC Royal Fish SRL, SC Excavare Colea construcții
Hidrotehnice, SC Delta Travel Company, SC Sanda SRL, SC Pel-Yna Dunavăț de Jos, I.F.
Grigore Stefan, SC La Cherhana SRL, SC Acva Imperial SRL Dunavaț, SC Sun Agroorganic
SRL Mahmudia, SC Perla Deltei SRL, SC Sanda Intermed SRL, Anif Tulcea Canal 2, SC
Thalasa SRL, SC Wela SRL, PD 440 TL(Black Sea Sturgeon), AZL Sulina-parcela 146 SC
Nadomet Logistic SRL, SC La Miluta SRL, SC Niky Blue SRL, SC Ira Invest SRL, SC Rifag
ARL, SC NMG Impex Somova SRL, PFA Jenaru Dumitru, PFA Jenaru Ionut, SC Scrumbia
Dunareana SRL, II Butuc Sorin SC Dan Jianu Forest SRL, SC Masiva SRL, SC Albaspina
Forest SRL, SC Decu Konstruct SRl, SC Black Sturgeon SRL Sf.Gheorghe, SC Sin Com SRL
Plopu, SC Sincrom Delta SRL Tulcea, SC Port Aval Tulcea SRL, SC Andreas Trading
SRL,SC BM&COMPANY SRL, SC Mario International Tour SRL, SC Fly Boat SRL, SC Eco
Delta Trip, Filipk Beach SRL, Anilus Travel, Pamfil Lucian PFA, Anexa Gospodareasca
str. N. Balcescu, nr.38 Sulina, UAT Sulina-zona faleza, Loc.Sf.Gheorghe, Murighiol, AP
Rusca, AP Dunavaț, AP Holbina, UAT – bazinul mic Sulina, SC Victoria Oil-tancul 2141
TLSC Daniel, SC Alexpert Managing G.S., Casa Blanca, Casa Nicushor, Casa Angy, SC
Rebeco Invest, Casa Mister, Green Coffe Hous, Proiecte Sulina-str. Walter Maracineanu,
str. I-a, str. a VI a nr. 12, SC Vintage Femme, SC Abramis SRL, SC Deprindelta,
Exploatarea forestieră Silva Energy, PFA Vasile Georgel, AP Tauc, Bascialac, SC
Carniprod SRL, AP Dranov, PF Ustinescu Dumitru.
30 controale în zone fond vânătoare: FV 56 Sinoe, FV 47 Ceamurlia, Chituc Vadu Fv
46 Ceamurlia, FV 48 Heracleea, Nr. 44 Ivancea, Stipoc 41, Sireasa 39, Rusca, Păpădia,
Crișan.
12 controale în zone colonii de păsări: Dunărea Veche-Canal Ghermandi, Canal
Ivanova.
37 controale în zone de recoltare și depozitare stuf: Caraburun, Golovița Zmeica,
Vadu, Grindul Lupilor, Iazurile 1-5.

S-au efectuat verificări:
• Ale modului de respectare a legislației de mediu privind activitățile economice
desfășurate în perimetrul RBDD;
• Ale modului de respectare a reglementărilor privind descărcarea, cântărirea și
înregistrarea capturilor de pește la punctele de descărcare/centrele de primă-vânzare
autorizate de ARBDD, acțiune desfășurată conform ordinului MMP și MADR nr.
44/1195/2011;
• Ale modului de respectare a Ord. Nr. 44/2011 și autorizațiilor de mediu la PD/CPV
• Ale zonelor de pescuit comercial și sportiv și a respectării Ordinului de prohibiție nr.
83/2014;
• Ale zonelor de pescuit familial și a tipului de unelte folosite.
• Ale zonelor de aglomerare păsări.
• Ale zonelor privind camparea turiștilor și felul salubrizării locurilor de pescuit sportiv.
Sancțiuni aplicate:
Sancțiuni contravenționale: 1418 contravenții, din care:
459 avertismente și 959 amenzi în valoare aplicată de 200155 lei, la Legea 82/1993, OUG
57/2007, OUG 23/2008.
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Confiscări
Au fost confiscate din abandon 4754 unelte de pescuit din care 2925 buc. setci de tip
monofilament (125838 metri liniari), 819 buc. setci fir textil (29170 metri liniari), 349
buc. vintire, 2 buc. năpatca, 3 buc. lansetă, 1 buc. mulinetă, 15 buc. talian de baltă, 9
buc. capcană mistreț, 100 buc. cârlige, 1 buc. volog, 1 buc. capcană raci, 3 buc. capcane
metalice pentru mistreți, 525 buc. carmace, 1 buc. capcană pedală.
Alte confiscări: 5121 kg de pește (caras, scrumbie, batca, știucă, raci, crap, roșioară,
babușcă, biban, plătică, șalău, singer, somn) în valoare de 15759,27 lei.
Măsuri: Au fost redate în stare vie mediului natural următoarele cantități de pește:
• 338 exemplare șalău subdimensionat;
• 631 exemplare caras subdimensionat
• 775 exemplare babușcă subdimensionat
• 180 exemplare plătică subdimensionat
• 207 exemplare crap subdimensionat
• 383 exemplare biban subdimensionat
• 4 exemplare somn subdimensionat
• 37 exemplare roșioară subdimensionat
• 2 exemplar lin subdimensionat
• 101 exemplare știucă subdimensionat.

Instituțiile cu care s-a colaborat în perioada ianuarie – decembrie 2017:
Inspectoratul Județean de Jandarmi (IJJ) Tulcea, Postul de Poliție Valea Nucarilor, Postul
de Poliție Jurilovca, Detașamentul 7 jandarmi Medgidia, Postul de Poliție al comunei
Crișan, Poliția Deltei, Poliția de Frontieră, IJJ Constanța, Postul de Poliție Corbu, Postul
de Poliție Sarichioi, SAESP/IJP Tulcea, Garda Națională de Mediu, Grup Nave Sulina.
Rezultatele acțiunilor:
I.CONFISCĂRI
• 1341,5 kg pește din speciile (batca, caras, babușcă, șalău subdimensionat)
• 187 buc. setci monofilament
• 48 buc. setci fir textil
• 58 buc. vintire
• 3 buc. taliene
• 1 ambarcațiune Forward 520 cu motor Suzuki 115 CP
• 1 ambarcațiune tip Lotca cu motor Suzuki 15 CP
• 1 ambarcațiune tip Lotca de culoare verde cu motor Yamaha 40 CP.
Pește subdimensionat eliberat în mediul natural: 63 exemplare șalău, 20 exemplare
crap, 14 exemplare biban, 10 exemplare rizeafcă, 7 exemplare știucă, 8 exemplare
caras, 3 exemplare sabiță, 33 exemplare babușcă.
II.INFRACȚIUNI - 3 dosare penale
III.CONTRAVENȚII- 6 avertismente, 72 sancțiuni contravenționale.
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3. REGLEMENTARE, AUTORIZARE, DEZVOLTARE
3.1 Număr de avize favorabile/nefavorabile eliberate pentru planuri/proiecte/activități
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
II.2
II.2.1
II.2.2
II.2.3

ACTIVITATEA

PERIOADA 01.0131.12.2017

REGLEMENTĂRI
Autorizații de mediu
39
Referate de evaluare/ procese verbale de verificare a 325
amplasamentului/ liste de control/ criterii de evaluare.
Acord de mediu conf. Ord. 135/2010
0
Avize PUD/PUZ
1
Notificări avize PUD/PUZ
15
Avize de mediu, administrator
131
Revizuirea avizelor
2
Decizii CAT/CIA/CSC/EVALUARE INIȚIALĂ
176
Elaborare de îndrumare/corespondență
366
Revizuirea autorizații de mediu
24
Autorizații de pescuit comercial cnf. Ord. 44/2010
725
Autorizații de mediu conf. Ord. MAPM 410/2008
1235
Consultații tehnice
Permanent în
timpul programului
Respingere documentații
5
Participări dezbateri publice
2
Participarea la grupuri de lucru
10
Adeverințe fonduri europene
UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR NATURALE
Permise pentru valorificarea resurselor naturale
Permise de recoltat stuf pentru nevoi gospodărești
17
Permise de recoltat stuf în scop comercial
9
Permise de pescuit comercial
98
Vizare permise pescuit comercial pe 2017
1180
Permise pentru practicarea apiculturii
24
Vizare permise de pescuit în scop familial
704
Eliberare permise de pescuit în scop familial
129
Eliberarea de mărci
1518
Permise de practicare a altor activități pe teritoriul R.B.D.D.
Permise pentru practicarea agriculturii pe terenuri
3
temporar ieșite de sub ape
Permise pentru practicarea pășunatului
2
Permise
de
acces
nave
ghișeu
26
ambarcațiuni
automate
2267
on-line
2180
agenți teren
TOTAL
4473
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II.2.4

Permise de acces pentru mijloace ghișeu
auto
automate
on-line
agenți teren
TOTAL
II.2.5 Permise de acces pentru Cercetare științifică
II.2.6 Permise desfășurare activitate
II.2.7 Permise acces persoane
ghișeu
automate
on-line
agenți teren
TOTAL
II.2.8 Permise de pescuit sportiv
ghișeu
automate
on-line
agenți teren
TOTAL
II.2.9 Permise de filmare in scop comercial/educativ
II.2.10 Permise de fotografiere in scop comercial/educativ
II.2.11 Eliberarea carnetelor de descărcare
II.2.12 Eliberare note de transport

8617
7637
16254
24
103
29581
35552
7651
72784
26089
19010
45099
20
0
819
35

Principalele activități desfășurate de Serviciul Reglementare și Autorizare în perioada
analizată sunt:
a) Întocmirea de procese verbale și 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 și private, cf. Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată
prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de
Urgență nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări
de Legea nr. 49/2011, art. 28 alin. (10) și a Legii nr. 82/1993 privind constituirea
RBDD, cu modificările și completările din Legea nr. 136/2011, și referate de evaluare
cf. Ord. 1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.
b) Analiza documentațiilor depuse în vederea obținerii:
- Avizelor întocmite cf. Ordonanței de Urgență nr. 57 din 20 iunie 2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și
faunei sălbatice, modificată și completată de Ordonanța de Urgență nr. 154/2008 și
a Legii nr. 82/1993 privind constituirea RBDD, cu modificările și completările
ulterioare.
- Acordurilor: au fost întocmite decizii de evaluare inițială, decizii ale etapei de
încadrare cf. Ord. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării
impactului asupra mediului pentru proiecte publice și a Hotărârii Guvernului nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra
mediului;
- Autorizațiilor de mediu conform Ord. 1798/2007 cu modificările și completările
ulterioare.
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Autorizații de achiziție/recoltare/comercializare: conform Ordinul nr. 410 din 11
aprilie 2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților de recoltare,
capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la
export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și
nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna
sălbatice și a importului acestora;
- Autorizații 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 desfășurare activitate: conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea nr.
265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență nr.
57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și
completări de Legea nr. 49/2011, art. 28 alin. (10) și a Legii nr. 82/1993 privind
constituirea RBDD, cu modificările și completările din Legea nr. 136/2011.
c) Verificarea amplasamentelor și prezentarea acestora în ședințele CAT, CIA, CSC.
-

4. CONȘTIENTIZARE PUBLICĂ, MANAGEMENTUL VIZITATORILOR
4.1 Conștientizare și 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 informațiilor de
interes public, a comunicatelor de presă, mediatizarea anunțurilor privind deciziile
Comisiilor de avizare ARBDD, rapoarte de implementare a proiectelor în derulare,
etc.).
• Elaborarea, transmiterea și postarea pe website a 39 de comunicate/informări de
presă. Organizarea de conferințe de presă. Crearea paginii oficiale de facebook și
postarea de știri și noutăți despre activitatea instituției.
• Realizarea raportărilor lunare, semestriale și a sintezelor privind activitatea A.R.B.D.D.
(Raportul lunar către Prefectura Tulcea, Secretariatul General al Guvernului /
Ministerul Mediului privind acțiunile derulate de ARBDD).
• Participare la Gala Ariilor Protejate 2017, organizată de către Fundația ProPark pentru
Arii Protejate.
• Organizarea celebrării zilei de 1 septembrie – Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunării.
Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării a marcat aniversarea a 27 de ani de la
data în care întreaga Deltă a Dunării și unitățile geografice vecine au fost declarate
Rezervație a Biosferei, prin vernisajul unei expoziții de fotografii vechi intitulată
„Delta Dunării – Trecutul Continuu”, eveniment organizat în parteneriat cu
Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” și Asociația Salvați Flora și Fauna
Deltei Dunării, în data de 31.08.2017. Expoziția a fost găzduită de Centrul Muzeal
Ecoturistic Delta Dunării, Tulcea, în perioada 31 august – 7 septembrie 2017.
Vernisajul expoziției s-a bucurat de prezența reprezentanților mai multor instituții
tulcene cu care ARBDD colaborează. La eveniment au mai participat domnul Zhang
Jian, Consilier pentru Știință și Tehnologie și domnul secretar Wan Cong, Ambasada

•
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Republicii Populare Chineze în România, aflați într-o vizită de lucru în vederea
identificării unor domenii de colaborare cu zone umede și instituții similare din China,
având în vedere experiența ARBDD în gestionarea unei Rezervații a Biosferei
recunoscute la nivel mondial.
În centrele de informare au fost organizate 54 de acțiuni cu 1220 de elevi și studenți,
cuprinzând dezbateri, discuții tematice, prezentări de filme video, activități
interactive, etc..

4.2 Evenimente de mediu
• S-au organizat 35 acțiuni pentru celebrarea evenimentelor de mediu la care au
participat 1762 elevi și cadre didactice ale școlilor din perimetrul RBDD:
o Ziua Mondială a Zonelor Umede urmând tema și recomandările propuse de
Convenția Ramsar.
o Ziua Mondială a Apei.
o Earth Hour (Ora Pământului).
o Ziua Păsărilor și a Arborilor.
o Ziua Internațională a Biodiversității, Ziua Europeană a Parcurilor.
o Ziua Mondială a Mediului.
o Ziua Dunării.
o Ziua Mondială a Alimentației.
o Ziua Mondială a Habitatului.
o Ziua Internațională a Mării Negre.
4.3 Educație ecologică
• Derularea programului educațional ,,Voluntar pentru Delta Dunării” adresat elevilor
școlilor și liceelor din municipiul Tulcea, din localitățile limitrofe precum și celor din
perimetrul RBDD, care s-a desfășurat pe parcursul anului 2017 în parteneriat cu
Asociația Euro Tulcea.
• Derularea proiectului „Copiii Deltei și voluntarii tulceni promovează valorile
europene”, implementat de Asociația Euro Tulcea, în cadrul Centrului de informare și
educație ecologică Tulcea. Participarea reprezentanților ARBDD la tabăra organizată în
cadrul proiectului la Sulina.
• Participarea reprezentanților ARBDD la tabăra organizată la Sulina în cadrul proiectului
,,Prietenii Deltei,, program finanțat de către Ministerul Tineretului și Sportului,.
• Participare la jurizarea lucrărilor Concursului județean de Ecologie și Protecție a
Mediului Eco Friends organizat de către Liceul Teoretic Ion Creangă Tulcea.
4.4 Managementul vizitatorilor
În perimetrul ARBDD funcționează patru centre de informare și educație ecologică din cele
șapte existente: Tulcea, Crișan, Sulina, Chilia Veche, Murighiol, Sf. Gheorghe, Gura
Portiței, care au fost vizitate, în anul 2017, de 7852 de vizitatori din care 6264 vizitatori
români și 1588 vizitatori străini.
4.5 Petiții, audiențe, apariții în mass-media
• Au fost înregistrate 37 petiții, 24 solicitări de informații de mediu de interes public,
toate solicitările fiind soluționate favorabil în termenul legal.
• În această perioadă a fost ținută o audiență.
• Au fost înregistrate 266 apariții în mass-media locală și 363 de apariții în mass-media
centrală.
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Au fost acordate informații de interes public pe posturi de radio și televiziune.
Au fost furnizate informații - adrese de răspuns privind obținerea permisului de pescuit
sportiv, informații eliberare permise, stagii de practică pentru studenți, etc..

5. COOPERARE INTERNĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ
5.1. Activități interne și internaționale
Dezvoltarea colaborării cu organizații guvernamentale și neguvernamentale, locale,
naționale și internaționale prin:
• Organizarea de întâlniri, dezbateri, consultări cu toți factorii interesați în vederea
adoptării unor măsuri de administrare: amplasarea adăposturilor pescărești în Delta
Dunării, administrarea plajelor din RBDD, problematica sturionilor din RBDD;
• Continuarea cooperării în cadrul convențiilor internaționale la care România este parte
precum și a celor în care ARBDD este direct implicată (Convenția Ramsar, Convenția
privind Patrimoniul Natural Mondial UNESCO, Convenția privind Diversitatea Biologică).
• Continuarea cooperării transfrontaliere pentru crearea unei structuri comune de
coordonare a Rezervației Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării România –Ucraina;
întâlniri de lucru pentru analiza recomandărilor ICC MAB la Raportul comun pentru
RBTDD; întâlnirea Comisiei Mixte Trilaterale Ro-Md-Ua; În sesiunea din iunie 2017,
Comitetul International de Coordonare (ICC) al Programului MAB-UNESCO a aprobat
raportul comun al Rezervației Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării
România/Ucraina, cu unele recomandări.
• Participarea la Întâlnirile Grupului Interinstituțional pentru elaborarea Strategiei
Integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării;
• Reprezentarea ARBDD la întruniri și seminarii internaționale privind problematicile de
mediu, conservarea și protecția naturii, dezvoltarea durabilă, managementul resurselor
naturale și al zonelor umede, precum și reuniuni ale rețelelor în care RBDD este
membru (EUROSITE, EUROPARC, DANUBEPARKS, Convenția Patrimoniului Mondial,
Programul MAB-UNESCO).
• Cooperarea cu Provincia Ben-Tre, Republica Viet Nam, pentru pregătirea Raportului de
Fezabilitate pentru proiectul “Establish of a pilot Biodiversity Conservation Area for
Sustainable Eco-tourism and a Knowledge Center on Tourism development in the
Mekong Delta”.
• Organizarea la Tulcea a evenimentului MASĂ ROTUNDĂ: MANAGEMENTUL REZERVAȚIEI
BIOSFEREI DELTA DUNĂRII. Scopul întâlnirii a fost de a avea o dezbatere „live” cu
principalii parteneri și colaboratori atât în ce privește activitatea curentă a ARBDD dar
mai ales direcțiile viitoare de evoluție. Au participat reprezentanți ai consiliilor
Județene Tulcea, Constanța, Galați, Consiliilor locale ale comunelor din RBDD și
limitrofe, Ministerului Mediului, Prefecturilor Tulcea, Constanța, Galați, INCDDD, APM,
Direcția silvică, Garda de mediu, Agenți economici, ONG.
• În perioada 13 iunie- 28 iulie s-a derulat, în RBDD, stagiul studentei Melanie Sottocasa
organizat în cadrul parteneriatului instituțional dintre Delta Dunării din Romania și
Delta Camargue din Franța. Având în vedere similitudinile dar și diferențele structurale
ale celor două teritorii, s-a convenit ca în anul 2017 să se efectueze o evaluare
comparativă a celor două zone protejate și moduri de organizare cu scopul de a defini
și prioritiza temele de cooperare pe termen scurt și mediu.
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S-au întocmit și s-au trimis rapoarte privind starea de conservare a Deltei Dunării la
Diploma Europei pentru Arii Protejate, IUCN, Convenția Patrimoniului Mondial.
S-au derulat procedurile pentru nominalizarea membrilor Consiliului Științific al RBDD.
S-au desfășurat procedurile premergătoare emiterii Ordinului Secretariatului General al
Guvernului privind componența și atribuțiile Consiliului Consultativ de Administrare al
ARBDD.

6. PROIECTE, ACHIZIȚII, INVESTIȚII
6.1 Proiecte în derulare/finalizare cu finanțare UE
În perioada analizată a continuat implementarea/ închiderea unor proiecte importante
pentru activitatea ARBDD și pentru dezvoltarea cooperării transnaționale (bazinul Dunării)
și regionale transfrontaliere România - Republica Moldova - Ucraina (RoUaMd):
a) „Consolidarea rețelei de arii naturale protejate pentru protecția biodiversității și
dezvoltare durabilă în regiunea Deltei Dunării și Prutului de Jos – PAN Nature”,
finanțat prin Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 20072013 MIS ETC 1716 / 31.12.2013 – 30.12.2016.
b) „Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogenetice de poluare în zona
Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” finanțat prin Programul
Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova / 10.04.2013 – 31.12.2017, în
care ARBDD este partener.
c) „Restaurarea ecosistemelor acvatice din zona Șontea-Fortuna - componentă a siturilor
Natura 2000ROSPA0031 și ROSCI0065 din Rezervația Biosferei Delta Dunării
[RESTAURARE-DD]”. Proiectul este finanțat 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 și Pădurilor, Beneficiar: INCDDD
Tulcea, Partener ARBDD Tulcea, mai 2015 - aprilie 2017.
d) „Refacerea habitatelor naturale și speciilor sălbatice în cadrul siturilor Natura 2000
ROSPA0031 și ROSCI0065
din Delta Dunării”, POS Mediu-Axa 4, 01.11.2013 30.05.2016.
e) “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.
f) “Marcarea, crearea de facilități pe rutele turistice și amenajarea unei rețele de
observatoare (în special pentru birdwatching)“, POP, ianuarie 2015 - decembrie 2016.
g) „DANUBEparksCONNECTED - Bridging the Danube Protected Areas towards a Danube
Habitat Corridor (Rețeaua de Arii Protejate Dunărene, un Coridor de Habitate al
Dunării)”, DTP1-1-005-2.3., finanțat prin Programul Transnațional Dunărea 2014-2020,
Axa Prioritară 2 Responsabilitatea față de mediu și cultură în regiunea Dunării,
01.01.2017 – 30.06.2019, ARBDD este partener.
h) LIFE for Danube Sturgeons (LIFE15 GIE/AT/001004) - Conservarea sustenabilă a
sturionilor din Dunăre prin prevenirea și reducerea braconajului și comerțului ilegal cu
produse din sturion, finanțat prin instrumentul financiar LIFE 2015, 01.10.2016 –
31.12.2020, ARBDD este partener cu WWF România.
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Menționăm că proiectele indicate la pozițiile d), e) și f), deși au fost începute pe finanțare
UE, în cursul derulării nu s-au putut respecta termenele stabilite prin contracte, au fost
depistate nereguli și ARBDD a restituit 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 s-au restituit fondurile primite în avans și
cheltuite.
6.2. Achiziții publice
S-au elaborat documentațiile privind atribuirea contractelor de produse/servicii/lucrări
inclusiv analiza ofertelor participante la proceduri, astfel:
a)
•
b)
•

•
•
c)
•
d)
•
•
•
•
•
•
•
•

Licitații publice:
Furnizare combustibil – procedură atribuită prin încheierea a cinci acorduri cadru.
Proceduri simplificate (cereri de ofertă):
Sistem integrat de supraveghere, monitorizare și observare în Rezervația Biosferei Delta
Dunării – procedura a fost anulată în luna ianuarie 2018 după ce rezultatul comunicat în
anul 2017 a fost contestat la C.N.S.C. și apoi decizia emisă a fost contestată la Curtea
de Apel;
Servicii de pază și protecție - procedură atribuită prin încheierea unui contract;
Studii de inventariere, măsuri de management și program de monitoring pentru insulele
naturale din R.B.D.D. din cadrul proiectului DanubeParksConnected – documentația a
fost publicată pe SEAP în luna ianuarie 2018 după verificarea de către ANAP.
Negociere fără publicare prealabilă
Lucrări pentru prevenirea colmatării gârlelor și lacurilor din R.B.D.D. pentru menținerea
unui regim optim, conform modelului hidrologic - decolmatare Gârla Șontea Veche și
canal Litcov - procedură atribuită prin încheierea unui contract.
Achiziții directe prin publicare a solicitării pe site-ul A.R.B.D.D. precum și a unui
anunț publicitar asociat, postat pe site-ul S.E.A.P.:
Lucrări hidrotehnice pentru îmbunătățirea circulației apei în complexul Somova Parcheș - procedură atribuită prin încheierea unui contract;
Servicii de dirigenție pentru obiectivul de investiție Lucrări hidrotehnice pentru
îmbunătățirea circulației apei în complexul Somova - Parcheș - procedură atribuită prin
încheierea unui contract;
Servicii de dirigenție pentru obiectivul de investiție Lucrări de decolmatare a
principalelor canale și gârle pescărești din Delta Dunării, jud. Tulcea - etapa a II a –
2007 - procedură atribuită prin încheierea unui contract;
Motoare ambarcațiuni 140 CP - procedură atribuită prin emiterea unei comenzi ferme;
Motor ambarcațiune 25 CP, cu cizmă scurtă - procedură atribuită prin emiterea unei
comenzi ferme;
ATV 4X4 - procedură atribuită prin emiterea unei comenzi ferme;
Autoturism teren - procedură atribuită prin încheierea unui contract;
Barcă cu motor (2 buc.) - procedură atribuită prin încheierea unui contract;
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• Stații de lucru – PC (3 buc.), Copiator cu capacitate medie de imprimare (1 buc.),
Laptop (2 buc.) – procedură anulată fiind subestimată valoric, ofertele prezentate au
fost neconforme, neputându-se îndeplini cerințele autorității contractante;
• Lunete ornitologice (2 buc.) - procedură anulată fiind subestimată valoric astfel că nu
au existat oferte;
• Aparate foto (2 buc.) - procedură atribuită prin emiterea unei comenzi ferme;
• Tanc combustibil cu pompă (3 buc.) - procedură atribuită prin emiterea unei comenzi
ferme;
• Servicii verificator proiect Lucrări de decolmatare a canalelor, japșelor și gârlelor în
scopul asigurării accesului la comunitățile locale din Delta Dunării, jud. Tulcea procedură atribuită prin încheierea unui contract;
• Servicii verificator proiect Lucrări de decolmatare a canalelor, japșelor și gârlelor care
alimentează complexele acvatice din Delta Dunării, jud. Tulcea - procedură atribuită
prin încheierea unui contract;
• Asigurare de răspundere civilă auto - proceduri atribuite prin încheiere de contracte;
• Asigurare autoturisme (CASCO) - procedură atribuită prin încheierea unui contract;
• Asigurarea construcțiilor împotriva tuturor riscurilor - procedură atribuită prin
încheierea unui contract;
• Administrare magazin online și asistență tehnică permanentă pentru cumpărători procedură atribuită prin încheierea unui contract;
• Servicii întreținere Galax - procedură atribuită prin încheierea unui contract;
• Anvelope - procedură atribuită prin emiterea unei comenzi ferme;
• Servicii de curățenie - procedură atribuită prin încheierea unui contract;
• Servicii pentru întreținere și reparații ambarcațiuni din dotarea A.R.B.D.D. - procedură
atribuită prin încheierea unui acord-cadru;
• Echipament de protecție - procedură atribuită prin încheierea unui contract;
• Camere video - procedură atribuită prin emiterea unei comenzi ferme;
• Intabulare construcție - Centru de Vizitare Sulina - procedură atribuită prin emiterea
unei comenzi ferme;
• Servicii de transport aerian - procedură atribuită prin încheierea unui acord-cadru;
• Servicii informatice privind legislația și gestionarea dosarelor instituției aflate pe rolul
instanțelor – procedură anulată;
• Servicii de monitorizare a efectelor lucrărilor de reconstrucție ecologică post execuție
în cadrul proiectului Reconstrucția ecologică în polderul Zaghen din R.B.T.D.D.
România/Ucraina - procedură atribuită prin încheierea unui contract;
• Licențe pentru calculatoare - procedură atribuită prin încheierea unui contract;
• Studiul de evaluare a resurselor acvatice vii în vederea stabilirii capturii totale
admisibile (TAC) pe specii și zone în RBDD (Complexele lacustre din RBDD, Dunărea și
brațele sale, Marea Neagră) în anul 2018 - procedură atribuită prin încheierea unui
contract;
• Studiu de evaluare a potențialului de utilizare durabila a resurselor vegetale pe
teritoriul RBDD pentru anul 2018 - procedură atribuită prin încheierea unui contract;
• Servicii de refacere a stocurilor de șalău din complexul natural Razim-Sinoie - procedură
atribuită prin încheierea unui contract;
• Diverse tipărituri și tipizate (PV constatare, Act constatare, Rapoarte activitate, Fișă
Numărătoare păsări de apă) - proceduri atribuite prin emiterea unor comenzi ferme.
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În cadrul proiectelor cu finanțare din fonduri europene s-au organizat următoarele
proceduri:
Proiect Life for Danube Sturgeons
Studiul privind evaluarea situației socio-economice și a resurselor naturale în
comunitățile de pescuit selectate de pe teritoriul R.B.D.D. și vecinătate - procedură
atribuită prin încheierea unui contract.
Proiect DanubeParksConnected
Management financiar - procedură anulată;
Traducere și tipărire Broșura DanubeInside - procedură atribuită prin încheierea unui
contract;
Organizare "Ziua Voluntarului Dunării 2017" - procedură atribuită prin încheierea unui
contract;
Organizare seminar "Rețele electrice dunărene" - procedură atribuită prin încheierea
unui contract;
Inventariere și monitorizare rețele electrice dunărene - procedură atribuită prin
încheierea unui contract;
Organizare seminar "Managementul pășunilor" - procedură atribuită prin încheierea unui
contract;
Elaborarea studiului "Pășunile specifice habitatelor xerofile și speciilor de orhidee din
R.B.D.D." - procedură atribuită prin încheierea unui contract.

6.3. Derulare investiții
Urmărirea lucrărilor de investiții aflate în derulare:
Suma totală alocată pe anul 2017 pentru obiectivele de investiții finanțate de la bugetul de
stat a fost de 5.050.000,00 lei, care a fost redusă la 2.050.000,00 lei în momentul
transferului de la ordonatorul principal de credite Ministerul Mediului la Secretariatul
General al Guvernului. Prima Listă de investiții în anul 2017 a fost aprobată abia în luna
iunie 2017 de către Ministerul Mediului, deși existau facturi restante și s-au făcut solicitări
de plată. În momentul trecerii la noul ordonator principal de credite (SGG), primele plăți
efectuate au fost în luna decembrie 2017. Valoarea totală cheltuită efectiv pentru
obiectivele de investiții aflate în derulare și pentru procurarea unor dotări și utilaje a fost
de 1.057.046 lei.
Obiectivele de investiții pentru care în anul 2017 au fost alocate fonduri sunt de
construcții hidrotehnice (decolmatări canale, construcție de stăvilar, diguri, consolidări de
mal). Au mai fost alocate fonduri pentru procurare de dotări și utilaje, pentru capitolul de
reparații capitale și pentru întocmirea studiilor de fezabilitate.
Obiective de investiții finanțate de la bugetul de stat in 2017:
Obiective de investiții în continuare
1.
Lucrări hidrotehnice pentru îmbunătățirea circulației apei în complexul
Somova - Parcheș
Valoarea alocată pentru finalizarea acestui obiectiv de investiție în anul 2017 a fost de
37.000,00 lei. Obiectivul de investiție nu a fost finalizat, deoarece contractul încheiat cu
antreprenorul general a fost reziliat, pentru nerespectarea termenului de punere în
funcțiune a investiției. Antreprenorul general cu care a fost încheiat contractul de lucrări a
intrat în insolvență și nu s-a mai arătat interesat de continuarea lucrărilor de execuție.
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Prin urmare a fost organizată procedura de preluare a construcțiilor hidrotehnice, din care
una a fost finalizată iar cealaltă este realizată în proporție de 80%. A fost organizată
procedura de adjudecare a lucrărilor rest de executat, a fost desemnat noul antreprenor
general al lucrărilor la finele anului 2017, s-a semnat contractul de lucrări și a fost emis
ordinul de începere a lucrărilor.
2.
Reconstrucția ecologică în amenajarea piscicolă Murighiol
Valoarea alocată pentru acest obiectiv de investiție în anul 2017 a fost de 50.000,00 lei,
pentru realizarea unei expertize tehnice care să analizeze posibilitatea continuării
lucrărilor conform proiectului actual sau necesitatea refacerii proiectului tehnic. A fost
realizată expertiza și s-au aprobat și discutat concluziile acesteia în cadrul CTE – ARBDD.
În momentul de față este necesar să se coreleze proiectul pentru acest obiectiv de
investiții, datorită unor modificări de amplasament făcute la ecluză, pentru punerea de
acord cu noul proiect elaborat de Consiliul Județean Tulcea de realizare a unui miniport în
zonă, cu finanțare europeană.
3.
Lucrări de decolmatare a principalelor canale și gârle pescărești din Delta
Dunării, jud. Tulcea - etapa a II a
Valoarea alocată pentru acest obiectiv de investiție este de 642.000,00 lei, ceea ce
permitea finalizarea lucrărilor. Obiectivul de investiție nu a fost finalizat, deoarece a fost
necesară reluarea procedurii de avizare în vederea obținerii unei noi Autorizații de
Construire pentru lucrările rest de executat. A fost obținută noua Autorizație de Construire
pentru lucrările rest de executat, au fost reluate lucrările pe cele două canale rămase de
executat Dunărea Veche și Păpădia Veche, urmând ca cel târziu în luna februarie 2018 să
se finalizeze în totalitate lucrările de execuție la acest obiectiv de investiție.
4.
Lucrări pentru prevenirea colmatării gârlelor și lacurilor din RBDD pentru
menținerea unui regim optim conform modelului hidrologic – etapa a II a decolmatare canal Șontea Veche și Litcov
Valoarea alocată pentru acest obiectiv de investiție, în anul 2017 a fost de 140.000,00 lei.
Lucrările au fost finalizate în totalitate, au fost efectuate plățile restante cu întârziere din
cauza nevirării acestora de ordonatorul principal de credite. În perioada imediat
următoare se va organiza recepția la terminarea lucrărilor.
6.3 Cheltuieli de expertiză, proiectare și execuție privind consolidările și intervențiile
pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și
calamități naturale.
La acest capitol au fost prevăzute două poziții respectiv:
1.
Lucrări de decolmatare a canalelor, japșelor și gârlelor în scopul asigurării
accesului la comunitățile locale din Delta Dunării, jud. Tulcea.
2.
Lucrări de decolmatare a canalelor, japșelor și gârlelor care alimentează
complexele acvatice din Delta Dunării, jud. Tulcea.
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Tulcea, pe baza proceselor verbale și a
sesizărilor Primăriilor cu privire la impactul temperaturilor ridicate asupra vieții acvatice
în condițiile 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 urgență a lucrărilor de
reprofilare a secțiunii canalelor și gârlelor principale din Delta Dunării.
Problemele identificate și soluțiile lor propuse în principalele complexe acvatice naturale
ale Deltei Dunării au fost prioritizate în scopul asigurării accesului la comunitățile locale și
a doua pentru alimentarea complexelor acvatice și vor contribui la desfășurarea în bune
condiții a activităților economice specifice din Rezervația Biosferei „Delta Dunării” pescuitul, agricultura, transportul pe apă, turismul, etc.

17

În acest sens a fost emisă Hotărârea de Guvern nr. 657 din 31 august 2015 privind alocarea
unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat
pe anul 2015, pentru realizarea unui regim de urgență a lucrărilor de decolmatare a
principalelor canale și gârle pescărești din Delta Dunării în următoarele complexe acvatice:
1.
Complex acvatic zona Crișan 28.047,50 mc,
2.
Complex acvatic zona Maliuc 22.360,00 mc,
3.
Complex acvatic zona Uzlina – Sf. Gheorghe 32.532,50 mc,
4.
Complex acvatic zona Pardina 32.760,00 mc,
5.
Complex acvatic zona Razim–Sinoe–Jurilovca 3.120 mc,
6.
Complex acvatic zona Sulina - Rosetti 65.195,00 mc.
Valorile alocate inițial la începutul anului 2017 la fiecare dintre cele două poziții introduse
la acest capitol au fost de respectiv 170.000,00 lei și 888.000,00 lei, în vederea acoperirii
costurilor legate de continuarea lucrărilor. Aceste valori au fost mult reduse în momentul
trecerii la noul ordonator principal de credite (SGG), respectiv la 118.000 lei și 150.000 lei.
Deoarece nu au fost virați la timp banii de către ordonatorul principal de credite, nu au
putut fi plătite avizele necesare obținerii Autorizației de Construire și deci nu au putut fi
demarate lucrările de execuție. Abia în luna decembrie 2017 au fost achitate aceste avize,
urmând ca imediat în luna ianuarie 2018 să fie continuată procedura de obținere a
Autorizației de Construire, în vederea finalizării lucrărilor de execuție.
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.
La capitolul Cf – a fost prevăzut obiectivul de investiții ,,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 – Uzlina – etapa a V a”,
alocându-se suma de 380.000,00 lei care a fost decontată conform situațiilor de lucrări
efectuate și se va organiza recepția la terminarea lucrărilor la începutul anului 2018. Va
mai rămâne de executat un NCS în valoare de circa 20.000 lei conform documentelor
legale necesare.
6.4 Cheltuieli pentru studii
Tot pentru anul 2017 la capitolul Cc – Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate, fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții, a fost
prevăzută inițial suma de 821.000,00 lei, care a cuprins un număr de 10 poziții, care au
avut prevăzute fonduri pentru anul 2017. Ulterior în a doua decadă a anului 2017 valoarea
totală a fost redusă la 121.000 lei.
În ceea ce privește dotările independente și utilajele, valoarea alocată pentru anul 2017 a
fost de 1.040.000,00 lei, din care pentru Mașini, echipamente și mijloace de transport
suma alocată a fost de 820.000,00 lei, iar pentru Mobilier, aparatură birotică și alte active
corporale valoarea alocată a fost de 220.000,00 lei. Ulterior valorile au fost reduse la un
total de 402.000 lei, din care 324.000,00 lei pentru Mașini, echipamente și mijloace de
transport și 78.000,00 lei pentru Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale. Au
fost procurate următoarele dotări și utilaje: motor ambarcațiune 140 CP, motor
ambarcațiune 25 CP, cu cizmă scurtă, ATV 4 X 4, aparat foto, barcă cu motor, tancuri
combustibil cu pompă.
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Deoarece nici la ordonatorul principal de credite Ministerul Mediului și nici ulterior la
Secretariatul General al Guvernului nu a fost constituită Comisia Tehnico - Economică de
Avizare a Studiilor de fezabilitate, în conformitate cu prevederile art. 42 și 43 din Legea
500/2002, A.R.B.D.D. Tulcea nu a putut promova în fazele următoare mai multe Studii de
fezabilitate întocmite, fie cu finanțare de la bugetul de stat, sau cu finanțare din fonduri
externe.
6.5 Proiecte în pregătire
În această perioadă, compartimentul “Unitatea de management proiecte” și-a desfășurat
activitatea având ca teme principale de lucru:
Activități pentru desfășurarea proiectelor aflate în portofoliul ADI ITI:
• Revizuirea Acordurilor de Parteneriat: s-au stabilit noi parteneriate cu 3 noi instituții
(UGAL, ICEM, GEOECOMAR)
• S-au pregătit (obținere avize, certificate de urbanism, revizuire activități, analize
bugetare si includeri în buget SGG, încărcare în MySmis) și s-au depus 4 proiecte din
lista de 8 aflate în portofoliu, respectiv:
- Revizuirea Planului de Management și al Regulamentului RBDD.
- Sistem de monitorizare și modelare hidraulică în Rezervația Biosferei Delta
Dunării.
- Dezvoltarea Stației de monitorizare a peștilor migratori: sturioni și scrumbie –
Isaccea.
- Măsuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a
habitatelor și speciilor periclitate din RBDD în context internațional.
• S-au obținut toate avizele necesare ( ENEL, MaPN, SGA), s-a obținut planul cadastral, sau reînnoit certificatele de urbanism pentru 4 cantoane, s-au obținut autorizații de
construcții, deplasări în teren, toate acestea în vederea depunerii celor 3 proiecte de
decolmatări din portofoliul de proiecte, respectiv:
- Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD
pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice – Complexele lacustre
Șontea-Fortuna, 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-IstriaNuntași.
• S-au făcut toate demersurile necesare și s-au obținut avizele pentru ultimul proiect
aflat în portofoliu, respectiv: Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru
salvarea de la extincție a populației de nurcă europeană – Mustela lutreola (specie de
interes comunitar, critic periclitată) - din România ‐ SAVE E-MINK-RO.
Activități pentru obținerea finanțării proiectelor:
• Consultări cu reprezentanții A.D.I.- I.T.I. Tulcea în vederea definitivării portofoliului
de proiecte al A.R.B.D.D.
• Întocmire fișe de proiect.
• Urmărirea acțiunilor partenerilor și stabilirea priorităților .
Întocmire documentație suport pentru cererile de finanțare.
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Lucru la cererile de finanțare.
• Întâlniri pentru stabilirea agendei de lucru cu I.N.C.D.D.D.
Activități pentru desfășurarea proiectelor aflate în cadrul Programului Operațional
Comun România-Ucraina 2014-2020:
• S-a pregătit documentația solicitată și s-a depus proiectul Clean River. Ulterior s-a
răspuns la două cereri de clarificări. Se așteaptă implementarea proiectului în primul
semestru din 2018.
• S-au pregătit documentele de închidere de proiect pentru proiectul Inventory,
Assessment and Remediation of Anthropogenic Sources of Pollution in the Lower
Danube Region of Ukraine, Romania and the Republic of Moldova.
Colaborare cu potențiali parteneri:
• Consultări cu reprezentanți ai altor organisme și instituții în vederea identificării unor
posibilități de a dezvolta proiecte, încheiate ulterior cu noi parteneriate.
• Analiza ofertelor de colaborare primite.
Activități de informare
• Participarea la simpozioane, workshopuri, întâlniri.
• Studiul legislației în domeniu, al modificărilor aduse ghidurilor, documentație suport
pentru programele operaționale.
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 activității 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 și execuția bugetară până la 31 decembrie 2017.
Tabel. Indicatorii realizării bugetului ARBDD la 31 dec. 2017
Indicatorul

Alocații bugetare
pentru 2017

Plăți efective la
31.12.2017

Total A + B
A. Cheltuieli curente, din care:
- Titlul 10 -Cheltuieli de personal
- Titlul 20- Bunuri si servicii
- Titlul 56/ Programe cu finanțare
din fonduri externe nerambursabile
- Titlul 58Proiecte cu finanțare din
FEN 2014-2020
-Titlul 59. Alte cheltuieli
B. Cheltuieli de capital
-Titlul 71 Active Nefinanciare

23.034.000
20.284.000
6.294.000
4.002.000
9.567.000

14.984.424
13.988.148
5.515.455
3.069.793
5.206.921

419.000

194.379

2.000
2.750.000
2.750.000

1.600
996.276
996.276
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Până la data de 31.12.2017, fondurile bugetare alocate au fost cheltuite în procent de
aprox. 65 % față de creditele aprobate de către ordonatorul principal de credite, pentru
anul în curs, în conformitate cu planul anual de achiziții.
7.2 Resurse logistice
În cursul anului 2017 s-au realizat următoarele activități principale:
• Asigurarea funcționării în bune condiții a mijloacelor de transport auto și navale;
• Asigurarea funcționării în bune condiții a utilajelor și instalațiilor independente sau
care deservesc sediul ARBDD, cantoanele, centrele de informare etc.;
• Urmărirea încadrării în normativele de consum și în cote a tuturor consumatorilor;
• Înmatriculare ambarcațiuni;
• Efectuarea reparațiilor și reviziilor periodice de întreținere la mijloacele de transport
din dotare;
• Efectuarea reparațiilor și reviziilor periodice de întreținere la utilajele și instalațiile
independente sau care deservesc sediul ARBDD, cantoanele, centrele de informare
etc.;
• Aprovizionarea în condiții optime cu combustibili, piese de schimb, rechizite,
consumabile, material de curățenie, reactivi și consumabile pentru laborator, obiecte
de inventar, etc., în limita fondurilor alocate;
• Asigurarea transportului personalului ARBDD atunci când acesta se deplasează în
delegații cu mijloacele de transport ale instituției;
• Asigurarea curățeniei și a încălzirii în sediul instituției cu personal propriu;
• Efectuarea de reparații curente la sediul ARBDD, cantoane, marcaje și semnale RBDD,
în limita fondurilor alocate;
• Pregătirea instalațiilor ce intră sub incidența ISCIR și reautorizarea funcționării
acestora (centrale termice, ascensor);
• Încheierea de polițe de asigurări pentru clădiri și bunuri, autovehicule și ambarcațiuni;
• Urmărirea comportării în timp a construcțiilor din patrimoniul RBDD și întocmirea de
rapoarte.
7.3. Resurse Umane
•
•

Organizarea unui concurs de promovare în gradul profesional pentru salariații
instituției care îndeplinesc condițiile legale de promovare.
Organizarea a 5 concursuri de recrutare în vederea ocupării unor posturi vacante din
cadrul instituției după cum urmează:
o 12.07.2017 – concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante:
Consilier cls.I, grad profesional superior în Serv. Buget-Financiar din cadrul
Direcției Economice – 2 posturi; Consilier cls.I, grad profesional asistent în
Biroul Achiziții Publice din cadrul Direcției Economice – 1 post; Referent cls. III,
grad profesional superior în Biroul Achiziții Publice din cadrul Direcției
Economice – 1 post; Consilier cls.I, grad profesional principal în Biroul Achiziții
Publice din cadrul Direcției Economice – 1 post .
o 24.07.2017 – concurs de recrutare a funcției publice vacante de auditor cls.I,
grad profesional superior în comp. Audit Intern .
o 04.09.2017 – concurs de ocupare a 11 funcții publice vacante de: Inspector
ecolog cls.I, grad asistent în Serv. Comisariat Regional Tulcea - Chilia din cadrul
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•

•
•
•
•
•
•
•

•

Direcției Comisariat Integrat de Control Delta Dunării – 1 post; Inspector ecolog
cls. I, grad asistent în serv. Comisariat Regional Tulcea – Districtul Chilia din
cadrul Direcției Comisariat Integrat de Control Delta Dunării -1 post; Inspector
ecolog cls.I, grad asistent în Serv. Comisariat Regional Sulina din cadrul
Direcției Comisariat Integrat de Control Delta Dunării – 2 posturi; Inspector
ecolog cls.I, grad debutant în Serv. Comisariat Regional Sulina din cadrul
Direcției Comisariat Integrat de Control Delta Dunării -1 post ; Inspector ecolog
cls.I, grad asistent în Serviciul Comisariat Regional Maliuc-Crișan din cadrul
Direcției Comisariat Integrat de Control Delta Dunării – 2 posturi; Inspector
ecolog cls.I, grad principal în Serviciul Comisariat Regional Razim-Sinoe din
cadrul Direcției Comisariat Integrat de Control Delta Dunării – 1 post; Inspector
ecolog cls.I, grad asistent în Serviciul Comisariat Regional Razim-Sinoe din
cadrul Direcției Comisariat Integrat de Control Delta Dunării – 1 post; Inspector
ecolog cls. I, grad debutant în Serviciul Comisariat Regional Razim-Sinoe din
cadrul Direcției Comisariat Integrat de Control Delta Dunării – 1 post; Inspector
ecolog cls.I, grad asistent în Biroul Monitoring, Districte Zone Protejate din
cadrul Direcției management Ecologic – 1 post.
o 31.07.2017 – concurs de ocupare a posturilor vacante de natură contractuală:
Conducător șalupă în cadrul Biroului Logistic – 1 post; Inginer IA în cadrul
Biroului Logistic – 1 post; Expert gradul III în cadrul biroului Informare și
Educație Ecologică - din serv. Educație Ecologică și Relații Internaționale –
Centrul de Informare și Educație Ecologică din loc. Sf. Gheorghe - 1 post ;
Secretar în serv. Juridic, Contencios Administrativ, Resurse Umane – 1 post.
o Luna septembrie 2017 concurs de ocupare a funcțiilor publice vacante de
conducere de Șef serviciu Buget-Financiar; Șef serv. Reglementare și Autorizare,
Șef serv. Comisariat Regional Sulina, Director Executiv al Direcției Economice.
Organizarea unui concurs de promovare în clasă a funcționarilor publici din
A.R.B.D.D. încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o
formă de învățământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care își
desfășoară activitatea.
Întocmirea Planului anual de ocupare a funcțiilor Publice din cadrul ARBDD.
Emiterea în anul 2017 a 677 de decizii (cu privire la numirea în funcții publice sau
contractuale, încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă, constituirea sau
modificarea unor comisii, etc).
Completarea de ordine de deplasare pentru personalul instituției.
Rezolvarea corespondenței zilnice.
Elaborarea și eliberarea, la cererea salariaților, a documentelor ce atestă calitatea de
angajat.
Modificarea unor posturi de natură contractuală din structura ARBDD în funcții publice.
Întocmirea documentației pentru obținerea vizei de control financiar preventiv
propriu, în condițiile Ordinului 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului
specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de
control financiar preventiv propriu.
În baza prevederilor Legii 176/2010 s-au completat declarațiile de avere și cele de
interese de către salariații instituției, aceste declarații transmițându-se în copie
Agenției Naționale de Integritate în termenul legal, inclusiv copii ale registrelor de
evidență a declarațiilor de avere și de interese.
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Operarea modificărilor survenite în structura funcțiilor contractuale- Revisal și
înaintarea acestor modificări către Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea.
Completarea lunară a Declarației 500 cu date privitoare la toate categoriile de
personal plătit din fonduri publice, prin intermediul formularului M500.
Operarea tuturor modificărilor din structura de funcții publice în Portalul de
Management al funcțiilor publice din ARBDD.
Înregistrări în sistemul de operare SVAP-ARBDD.
Reactualizarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici din A.R.B.D.D.
Reactualizarea fișelor de post în colaborare cu conducerea instituției și a șefilor
compartimentelor funcționale din instituție.
Aplicarea dispozițiilor Legii 137/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și
completarea unor acte normative.

8. ASISTENȚĂ JURIDICĂ
Prin activitățile desfășurate în cursul anului 2017 au fost asigurate următoarele:
•
•
•
•

•

•

•

Consultanță cu caracter juridic a tuturor compartimentelor din cadrul ARBDD;
Avizarea contractelor, convențiilor și protocoalelor încheiate cu persoane fizice și
juridice;
Asistența juridică la încheierea contractelor de muncă și soluționarea litigiilor de
muncă;
Reprezentarea în fața instanțelor judecătorești, organelor arbitrajului de stat și a
altor organe de jurisdicție, a organelor de urmărire penală și în relațiile cu persoanele
fizice sau juridice în cadrul unui număr de 218 dosare din care:
o 28 dosare ce au avut ca obiect plângeri contravenționale;
o 55 dosare în contencios administrativ și fiscal, având ca obiect litigii privind
funcționarii publici, pretenții, rectificare carte funciară, litigii privind achizițiile
publice și anulare acte administrative din care 22 au fost finalizate iar pe rol mai
sunt 33,
o 135 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 instanțelor de judecată
este de 85% în favoarea ARBDD.
Au fost întocmite proceduri legale privind suspendarea actelor de reglementare emise
de instituția noastră. Au fost întocmite 5 notificări și tot atâtea decizii privind
suspendarea/retragerea actelor de reglementare emise de A.R.B.D.D. în calitate de
autoritate de mediu și în calitate de administrator al resurselor naturale regenerabile.
Au fost întocmite un număr de 85 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.
Au fost întocmite un număr de 33 adrese de înaintare către Direcția managementserviciul biodiversitate, administrare patrimoniu natural, pentru urmărirea și
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procesarea unui număr de 33 dosare, conform procedurii privind recuperarea
debitelor din prejudiciile cauzate resurselor naturale din RBDD și legislației în vigoare.
Au fost întocmite un număr de 59 de cereri de executare silită împotriva debitorilor
ce nu au achitat contravaloarea prejudiciului piscicol și 2 cereri de retragere a
executării silite. Având în vedere situația hotărârilor judecătorești, în care ARBDD are
calitatea de creditor, prin constituirea ca parte civilă în dosarele penale, în raport cu
persoane fizice, fiind vorba de dosare penale finalizate până în 2017, sentințele
penale fiind din perioada 2014-2017, ținând seama că în cursul anului se împlinea
termenul de prescripție în unele dosare, iar după acea perioadă ARBDD nu mai avea
posibilitatea recuperării respectivelor sume, s-a impus demararea procedurii de
executare silită prin executor judecătoresc Șelaru Adrian.
Din aprilie 2017, în urma discuțiilor purtate cu directorul economic, sentințele penale
și ordonanțele de renunțare la urmărirea penală emise de instanțele de judecată,
coroborat cu prevederile Legii nr. 207/2015 din 20 iulie 2015 privind Codul de
procedură fiscală, dosarele ce au avut ca obiect infracțiuni la alte legi speciale în care
ARBDD a avut calitatea de creditor, debitele rezultate din acestea au fost puse în
executare de către ANAF- Serviciul executare persoane fizice, deoarece aceste debite
se fac venit la Bugetul de Stat, prin înaintarea de către SJCARU în perioada apriliedecembrie 2017 a unui număr de 58 dosare care urmau a fi puse în executare pentru
urmărirea acestora din punct de vedere al încasării debitelor și înaintarea acestora
către ANAF Tulcea.
Au fost întocmite un număr de 8 puncte de vedere serviciului reglementare-autorizare,
cu privire la emiterea actelor de reglementare unui număr de 8 solicitări ale unor
persoane ce au avut ca pedeapsă complementară interzicerea dreptului de a pescui pe
o durată de 1 an, respectiv 2 ani, iar în temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură penală
raportat la art. 1357 Cod civ.
Au fost emise un număr de 38 de solicitări/informări prin atașarea sentințelor penale,
cu specificarea CNP-ului și a domiciliului, privind un număr de 69 persoane cărora prin
sentințele/minutele/deciziile penale li s-a interzis dreptul a practica pentru o
perioadă determinată activitatea de pescuit comercial, solicitând totodată numerele
actelor de reglementare pentru emiterea deciziilor de suspendare (precizam ca în
cursul anului 2017, în urma răspunsurilor primite de la serviciul reglementare –
autorizare a reieșit ca din cele 69 persoane cărora instanța le-a interzis dreptul de a
pescui, doar 5 erau autorizate, astfel au fost emise un număr de 5 decizii și 5 notificări
privind suspendarea actelor de reglementare).
Au fost înaintate Parchetului un număr de două sesizări ce au ca obiect săvârșirea
infracțiunii de fals în declarații privind emiterea actelor de reglementare pentru
desfășurarea activității de pescuit comercial.
Instrumentarea și emiterea unui punct de vedere privind prin care ARBDD urma să
obțină conform prevederilor legale, dreptul de a utiliza date cu caracter personal în
documentele emise.
Verificarea legalității contractelor (acte adiționale), încheiate de instituția noastră cu
alte persoane juridice.
Demararea procedurilor de evaluare a personalului din ARBDD.
Până în luna noiembrie personalul din cadrul SJCARU a participat și instrumentat
dosarele ce s-au aflat în lucru în cadrul Comisiei de disciplină din cadrul ARBDD,
întocmind procese-verbale de ședință, interogatorii, rapoarte, etc.
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Studiu individual privind legislația nou apărută sau a modificărilor legislative survenite
în cursul anului 2017.

I.

Propuneri de proiecte de acte normative ale Administrației Rezervației Biosferei
Delta Dunării înaintate Ministerului Mediului și Secretariatului General al
Guvernului spre promovare în cursul anului 2017 :
Proiect Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 248/1994
pentru adoptarea unor măsuri în vederea aplicării Legii nr. 82/1993 privind
constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării. (Anexa nr. 1, pct. 2.10 – SacalinZătoane si pct. 2.14 – Istria-Sinoie).
Proiect Ordonanță de Urgență a Guvernului privind închirierea terenurilor proprietate
publică a statului aflate în proprietatea Statului Român și în administrarea
Secretariatului General al Guvernului - Administrația Rezervației Biosferei Delta
Dunării pe care sunt amplasate mijloace fixe aflate în proprietatea unor persoane
fizice sau juridice.
Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr. 538/2015 pentru aprobarea Regulilor privind accesul și circulația
navelor și ambarcațiunilor pe canalele și lacurile interioare din perimetrul Rezervației
Biosferei Delta Dunării. (Clarificarea modului în care se va face achiziționarea și
funcționarea sistemului de monitorizare a navigației în perimetrul Rezervației.)
Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a
structurii organizatorice din cadrul A.R.B.D.D. (Modificările propuse au în vedere
eficientizarea activității, precum și distribuirea unor atribuții între funcțiile de
conducere, în concordanță cu obiectivul de întărire a capacității instituționale ale
ARBDD)
Proiect Ordin privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului,
precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2018.
Proiect Ordin privind aprobarea componenței și atribuțiilor Consiliului consultativ de
administrare al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării.
Proiect Ordin privind aprobarea componenței și Regulamentului de organizare și
funcționare al Consiliului științific al Rezervației Biosferei Delta Dunării.
Modificarea/completarea legislație privind desfășurarea activității de pescuit
comercial/sportiv/științific în perimetrul RBDD.

•

•

•

•

•
•
•
•
II.

Mandatul SGG privind contractele de concesiune a resursei stuficole. Daca SGGul mai dorește prelungirea contractelor și motivat de faptul că în cazul în care nu
mai dorește se pierd bani de la bugetul de stat. Astfel vor recolta numai persoanele
fizice și nu plătesc nimic la bugetul de stat.

Totodată precizăm faptul că în cursul anului 2017 au fost desfășurate următoarele:
• Avizarea dispozițiilor emise de către Guvernatorul instituției;
• Acordarea de asistență, consultanță și reprezentare juridică a instituției;
• Redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a conținutului și a datei
actelor încheiate de către instituție;
• Verificarea legalităților actelor cu caracter juridic și administrativ trimise spre
avizare;
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Semnarea la solicitarea conducerii instituției, în cadrul reprezentării, documentele cu
caracter juridic emanate de la conducerea instituției;
Exprimarea de puncte de vedere în ceea ce privește aplicarea și interpretarea actelor
normative, în cazul unor măsuri luate de către conducerea instituției, sau la cererea
compartimentelor dacă aceste solicitări privesc activitatea instituției;
Întocmirea de întâmpinări și interogatorii, formularea de apeluri, recursuri și
propuneri privind promovarea căilor extraordinare de atac în cauzele aflate pe rolul
instanțelor judecătorești in care instituția este parte;
Avizarea legalității proiectelor de dispoziții și hotărâri ce urmează a fi adoptate de
Consiliul Consultativ de Administrare, Colegiul Executiv sau conducerea operativă a
A.R.B.D.D;
Verificarea și asigurarea de asistența juridică necesară în elaborarea și aplicarea
documentelor ce angajează într-un fel sau altul răspunderea patrimonială a instituției
sau care pot aduce atingeri drepturilor sau intereselor sale legitime;
Întocmirea documentației aferente reorganizării instituției;
Reactualizări fișe post.
Procedura evaluare salariați.
Avizări ANFP – după caz.

SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ/PSI:
• Număr de angajați instruiți în domeniul sănătății și securității în muncă/PSI: 145.
• Număr de angajați evaluați din punct de vedere a sănătății pentru a fi declarați apți:
145.
• Număr de instruiri suplimentare realizate pentru creșterea gradului de conștientizare
privind securitatea și sănătatea în muncă: 12.
• Număr de controale de verificarea efectuate pentru respectarea dispozițiilor legale:
12.

Direcția Management

Direcția Economică

Direcția
Comisariatul
De
Control Integrat Delta Dunării

Director executiv,

Director executiv,

Director Executiv,

Ion MUNTEANU
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Doru MOSCU

Ecologic
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