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COMUNICAT DE PRESĂ
Conferinţa de lansare a proiectului
“RESTAURAREA ECOSISTEMELOR ACVATICE DIN ZONA ŞONTEA-FORTUNA - COMPONENTĂ A
SITURILOR NATURA 2000 ROSPA0031 ŞI ROSCI0065 DIN REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII”
[RESTAURARE-DD]

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării, Tulcea (INCDDD), în calitatea de
Promotor de Proiect, anunţă organizarea conferinţei de lansare a proiectului
”RESTAURAREA ECOSISTEMELOR ACVATICE DIN ZONA ŞONTEA-FORTUNA - COMPONENTĂ A
SITURILOR NATURA 2000 ROSPA0031 ŞI ROSCI0065 DIN REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII”,
eveniment ce va avea loc în data de 09.07.2015, ora 11:00, la Hotelul ESPLANADA din
Tulcea, Judeţul Tulcea, Str. Portului, nr. 1.
Proiectul este finanţat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European
(SEE) 2009 – 2014 (EEA Grants), în Programul ROO2 - „Biodiversitate si servicii ale

ecosistemelor“, cu o sumă nerambursabilă în valoare de 1.556.177 Euro. Valoarea totală
a proiectului este de 1.564.291 Euro.
Obiectivul general al proiectului constă în

restaurarea ecosistemelor zonelor umede
fragmentate din zona Şontea-Fortuna, componentă a siturilor Natura 2000 din Rezervaţia
Biosferei Delta Dunării, pentru stoparea declinului biodiversităţii din aceste ecosisteme.
Operatorul de program este Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.
Proiectul se derulează în perioada 19.05.2015 – 30.04.2016, în parteneriat cu Institutul
Norvegian de Cercetare a Naturii, NINA, NORVEGIA şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei
Delta Dunării - beneficiarul investiţiei rezultate din acest proiect.
CITEŞTE MAI MULT

INCDDD

Principala acţiune prevăzută a fi implementată în proiect este executarea de lucrări
hidrotehnice de decolmatare canale secundare, pe o lungime de 13.560 m, şi anume
canalul Trofilca, Periteaşca şi Draghilea. Aceste lucrări au ca scop refacerea conectivităţii
habitatelor acvatice şi a rutelor de migraţie a speciilor acvatice sălbatice (pentru hrănire,
reproducere, depunerea pontei, etc), la reţeaua de canale principale, în special în
condiţii de nivele scăzute ale apei Dunării.
La eveniment sunt invitaţi să participe partenerii proiectului, reprezentaţii grupurilor
ţintă, autorităţi publice locale din municipiul Tulcea şi localităţile din Delta Dunării pe
ariile cărora se implementează lucrările proiectului, autorităţi competente pentru
protecţia mediului şi gospodărirea apelor, reprezentanţi mass-media.

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării, Tulcea, este instituţie publică
aflată sub jurisdicţia MINISTERULUI EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE /AUTORITATEA
NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE. Are ca principal obiectiv de
activitate cercetarea fundamentală şi aplicativă ca suport ştiinţific în implementarea
obiectivelor de restaurare a ecosistemelor degradate din siturile Natura 2000 ce acoperă în
întregime aria protejată Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, în scopul refacerii şi îmbunătăţirii
stării de conservare a habitatelor fragmentate şi a stopării declinului biodiversităţii.
Contact: Manager proiect Dr. ing. Eugenia CIOACĂ, Tel: +40240531520 /0753082171,
email: eugenia.cioaca@ddni.ro /eugeniacioaca@gmail.com.
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