“Refacerea Habitatelor Naturale și Speciilor Sălbatice în cadrul siturilor Natura 2000
ROSPA0031
şi
ROSCI0065
din
Delta
Dunării”
Administraţia
Rezervaţiei
Biosferei
Delta
Dunării
este
beneficiarul
proiectului “Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia
Naturii”, pentru Proiectul “Refacerea Habitatelor Naturale și Speciilor Sălbatice în cadrul
siturilor Natura 2000 ROSPA0031 Şi ROSCI0065 Din Delta Dunării” (REFACERE HABITATEDD). finanţat prin Programul POS Mediu, Axa prioritară 4, la sesiunea 5.
Prin Ordinul Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 2509/29.10.2013, s-a
aprobat finanţarea proiectului cu valoare totală de 11.897.750 lei, din care valoarea
eligibilă este de 11. 897.750 lei inclusiv TVA, iar valoarea TVA aferentă cheltuielilor
eligibile este de 1.189.775 lei (finanţare nerambursabilă din Fondul European pentru
Dezvoltare Regională şi bugetul de stat).
Mecanismul de implementare şi finanţare a proiectului face obiectul Contractului de
finanţare nr. 142880/31.10. 2013, încheiat între Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice, în calitate de Autoritate de Management, şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei
Delta Dunării, în calitate de Beneficiar şi avizat de Organismul Intermediar Galaţi.
Proiectul se implementează în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
Delta Dunării
Perioada de implementare: 01.11.2013 - 31.12.2015.
Obiectivul general al proiectului este: implementarea obiectivelor de management al
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării privind protecţia habitatelor şi speciilor sălbatice de
importanţă comunitară din complexele acvatice Şontea-Fortuna şi Matiţa-Merhei.
Obiectivele specifice ale proiectului:
- Reconstrucţia ecologică a habitatelor naturale şi speciilor sălbatice de importanţă
comunitară în complexele acvatice Şontea-Fortuna şi Matiţa-Merhei din Delta Dunării.
- Îmbunătăţirea cunoaşterii stării de conservare a habitatelor şi speciilor sălbatice din
ariile reconstruite ecologic din complexele acvatice Şontea-Fortuna şi Matiţa-Merhei din
Delta Dunării.
- Informare şi publicitate privind proiectul şi rezultatele acestuia.
Rezultatele aşteptate (cuantificate) ale proiectului :
- 1 documentaţie tehnică cuprinzand proiectul tehnic şi desenele şi detaliile de execuţie,
caietele de sarcini pentru lucrările de reconstructie ecologică în complexele acvatice
Şontea-Fortuna şi Matiţa-Merhei.
- 33 ha suprafaţa ocupată de lucrările de reconstrucţie ecologică.
- 30 km canale şi gârle decolmatate din zona complexelor acvatice Şontea-Fortuna şi
Matiţa-Merhei
- 1 bază de date şi hărţile în format GIS conţinand: datele georeferenţiate ale complexelor
Şontea-Fortuna şi Matiţa-Merhei supuse lucrărilor de reconstrucţie ecologică, precum şi

date privind starea de conservare a 6 habitate, incluzand 255 specii (vegetaţie acvatică,
fitoplancton, zooplancton şi nevertebrate bentonice) din zona complexelor.
- 1 program de monitorizare a habitatelor incluzand standarde de performanţă, care să
permită evaluarea efectelor lucrărilor de reconstrucţie ecologică asupra florei şi faunei
prin comparaţie cu o stare de referinţă.
- 1 raport privind efectele lucrărilor de reconstrucţie ecologică asupra habitatelor din
complexele acvatice Şontea-Fortuna şi Matiţa-Merhei, incluzand, dacă este cazul, strategii
de intervenţie pentru corectarea efectelor nedorite în implementare.
- 1 bază de date şi hărţile GIS aferente privind starea de conservare a 73 specii sălbatice
de faună din zona complexelor acvatice Şontea-Fortuna şi Matiţa-Merhei.
- 1 program de monitorizare cuprinzand planurile /fişele de monitorizare a speciilor de
faună sălbatică, care să permită evaluarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică asupra
faunei prin comparaţie cu o stare de referinţă.
- 1 raport privind efectele lucrărilor de reconstrucţie ecologică asupra speciilor de faună
sălbatică din zona complexelor acvatice Şontea-Fortuna şi Matiţa-Merhei, incluzand, dacă
este cazul, strategii de intervenţie pentru corectarea efectelor nedorite în implementare.
- 2 conferinţe de presă, cu participarea a minimum 50 persoane /conferinţă, la începutul
şi sfârşitul proiectului.
- 2 comunicate de presă, într-un ziar local, la începutul şi sfârşitul proiectului.
- 4 panouri de afişare tip MIV.
- 1 pagină web a proiectului.
- 1 echipament autonom pentru măsurători hidrologice.
- 1 Raport de audit financiar independent al proiectului.
- 2 Rapoarte de monitorizare habitate şi specii sălbatice
Executarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică propuse în acest proiect, în zona
complexelor acvatice Şontea-Fortuna şi Matiţa-Marhei, prin lucrări de decolmatare a unor
canale secundare şi gârle pescăreşti, pe o lungime totală de 29645 m, are la bază Studiile
de fezabilitate pentru trei proiecte, elaborate în perioada 2006-2008.

