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Consiliul Local al Comunei 
Mahmudia în parteneriat cu 
WWF-România și 
Administrația Rezervației 
Biosferei Delta Dunării a 
demarat proiectul POS 
Mediu 

RECONSTRUCŢIA 
ECOLOGICĂ  A 

TERENURILOR 
APARȚINÂND 

DOMENIULUI PUBLIC 
AL CONSILIULUI LOCAL 
MAHMUDIA ÎN CADRUL 

INCINTEI AGRICOLE 
CARASUHAT DIN 

DELTA DUNĂRII
Schița lucrărilor propuse

924 ha
vor fi reconectate la 
circuitul natural al 

brațului Sfântu 
Gheorghe

vor fi împădurite cu 
specii native zonei 

deltaice

10 ha

  roiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, 
co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, iar valoarea 
totală a proiectului este de 12.711.624 lei.

Proiectul contribuie la refacerea complexului de japșe, bălți, gârle și 
canale care ofereau, înainte de a fi desecate și îndiguite, hrană, 
adăpost și loc de reproducere pentru multe dintre speciile de plante, 
păsări și pești, care astăzi sunt amenințate cu dispariția.

Restaurarea proceselor naturale, în special conectarea zonei la pulsul 
Dunării şi refacerea zonelor umede, are o importanţă semnificativă atât 
pentru conservarea pe termen lung a biodiversității, dar și pentru 
regenerarea resurselor naturale ale zonei deltaice.

Perioada de implementare a proiectului este de 42 de luni, de la 1 
Martie 2012 până la 30 August 2015.

P

FOAIA de



eco Mahmudia, denumirea scurtă a 
proiectului reprezintă în acest buletin 
informativ rubrica în care veți găsi 
informații legate de implementarea 
proiectului. 

Delta de altădată

Nu sunt puțini localnicii din Mahmudia care 
visează la bălțile de alta dată și la plimbările 
cu lotca până la canalul Litcov și zonele de 
pescuit din inima deltei. Prin scopul propus, 
proiectul de reconstrucție ecologică a 
terenurilor aparținând domeniului public al 
comunei Mahmudia, dorește recrearea unui 
colț de natură așa cum era el odată, 
inițiativă ce va aduce beneficii atât 
comunității locale și naturii din Rezervația 
Biosferei Delta Dunării.

Zona de proiect

Zona care va fi reconstruită ecologic este 
inclusă în Planul de Management al 
Administrației Rezervației Biosferei Deltei 
Dunării și este cuprinsă între canalul 
Prestația, gârla Marchelu, brațul Sfantu 
Gheorghe și amenajarea piscicolă Grădina 
Olandezului. 

De la probleme la soluție

Proiectul propune soluții la problemele 
ecologice și socio-economice majore ale 
Deltei Dunări i , precum asanarea ș i 
transformarea a 35% din teritoriul deltei în 
amenajări agricole, piscicole și silvice, 
lucrări ce au dus în timp, la pierderea 
biodiversități cât și la scăderea resurselor 
naturale ce pot fi utilizate de comunitatea 
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locală . Totodată , 52% din teritoriul 
Rezerva ț ie i Biosferei Delta Dunăr i i 
reprezintă zone de dezvoltare economică 
care nu beneficiază direct de măsuri de 
conservare şi protecţie a habitatelor și 
speciilor de floră și faună.

Beneficiile proiectului

În următorii trei ani și jumătate proiectul va 
contribui la refacerea a 18 tipuri de habitate 
reprezentând importante zone de hrănire şi 
cuibărire pentru numeroase specii de 
interes comunitar. Principala valoare 
adăugată a proiectului o constituie 
realizarea lucrărilor de reconstrucţie 
ecologică și asigurarea condițiilor de 
refacere și conservare a habitatelor în 
armonie cu interesele socio-economice ale 
comunităţii din Mahmudia. 

Zona reconstruită ecologic va avea un 
regim adecvat de protecție stabilit printr-un 
plan de gestiune ce va fi inclus în Planul de 
Management al ARBDD. 

Proiectul contribuie în mod direct la 
a t ingerea ob iec t ivu lu i Programulu i 
Operț ional Sectorial de Mediu, axa 
prioritară 4, “Protecția și îmbunătățirea 
biodiversității și a patrimoniului natural prin 
sprijinirea managementului ariilor protejate, 
inclusiv prin implementarea rețelei Natura 
2000”.

In numărul viitor vă vom prezenta activitățile 
ce vor fi implementate și importanța lor 
pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.
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ncepând cu acest număr, aveți ocazia să citiți și chiar să faceți parte 
din rubrica dedicată opiniei cetățenilor din Mahmudia, rubrică în care 
fiecare membru al comunității își va putea face auzită vocea. În primul 
număr al buletinului nostru informativ, i-am invitat pe doamna Gherghina 
Vrămuleț, în calitate de primar al localității Mahmudia și pe domnul 
Gheorghe Demidov, managerul de proiect, să ne spună câteva cuvinte 
despre această inițiativă la nivel local. 

Proiectul își propune “renaturarea unei suprafețe de 924 ha ce a 
aparținut islazului comunal al primăriei Mahmudia, în vederea creerii unei 
mini delte și pe cât posibil de a readuce terenului în stadiul inițial de zonă 
umedă” ne spune doamna primar Gherghina Vrămuleț. 

“Era o zonă de o valoare importantă din punct de vedere ecologic, o 
zonă în care omul își putea desfășura activitățile zilnice tradiționale 
necesare traiului, excluzând agricultura. În timpul comunismului s-a 
încercat o transformare a deltei în amenajări agricole și piscicole 
intensive, însă proiectul s-a dovedit a nereușit”, ne-a declarat domnul 
Gheorghe demidov, managerul proiectului. 

Doamna primar consideră că prin implementarea proiectului “există 
șanse reale de dezvoltare a unei bogății de specii de plante și animale, 
cu care oamenii locului au o puternică comuniune”. Toată biodiversitatea 
constituie în ultimă instanță o resursa locală pe care comunitatea din 
Mahmudia va trebui să învețe să o gestioneze pentru generațiile viitoare, 
fără a mai repeta greșelile din trecut. “Refacerea zonei umede va 
reprezenta și o creștere a producției de papură și stuf, pentru care la 
momentul de față localnicii merg la zeci de kilometrii departare. 
Exploatarea durabilă a acestei materii prime este un beneficiu pentru 
localnici, tinând cont ca avem și un atelier de împletituri tradiționale ale 
cărui produse au ajuns să aibă succes în rândul vizitatorilor comunei”, 
menționează domnul Demidov.

Conform declarațiilor doamnei Primar, lucrările efectuate înainte de 1990 
reprezintă “o rană în interiorul Deltei Dunării, iar prin refacerea și 
readucerea ei la stadiul inițial se va îndrepta o parte din răul cauzat 
deltei”.

Domnul Gheorghe Demidov consideră că “acest proiect va fi un vis 
împlinit, un exemplu pentru celelalte comunități ale Rezervației Biosferei 
Delta Dunării, iar realizarea acestuia va fi o mândrie la nivelul comunității 
locale”. 

“Mulțumim pe această cale partenerului acestui proiect, WWF România 
pentru realizarea proiectului și sprijinul financiar acordat pentru 
elaborarea studiilor necesare realizării cererii de finanțare, fără de care 
acest proiect nu ar fi fost posibil”, ne-a declarat în final domnul Demidov.

Opinia comunitatii
I

,
-
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Despre parteneri
Asociatia WWF Romania 
este o organizatie ne-
guvernamentala de mediu 
parte a retelei interna-
tionale WWF (World Wide 
Fund for Nature), una din 
cele mai importante orga-
nizații de conservare a 

naturii. 

Misiunea WWF la nivel global este să oprească 
degradarea mediului înconjurător ş i să 
construiască un viitor în care oamenii trăiesc în 
armonie cu natura, prin:

• conservarea diversităţii biologice la nivel 
mondial; 

• utilizarea raţională a resurselor naturale 
regenerabile; 

• reducerea poluării şi a consumului iraţional.

În Romania WWF derulează proiecte în 
urmatoarele domenii:  conservarea și refacerea 
zonelor umede, crearea de mecanisme 
economice pentru susținerea activităților 
tradiționale din zonele naturale, conservarea și 
managementul responsabil al ariilor naturale 
protejate, campanii de comunicare și implicare a 
publicului în problemele de mediu.

WWF România a initiat conceptul proiectului, a 
finantat realizarea studiului de fezabilitate pentru 
lucrarile de reconstructie ecologica cu suma de 
66.912 lei si a participat la elaborarea cererii de 
finantare.

Detalii la: www.panda.org/romania

ARBDD  este instituţia care 
administrează patrimoniului 
natural din domeniul public 
d e i n t e r e s n a ţ i o n a l a l 
Reze rva ţ i e i , p recum ş i 
r e f a c e r e a ş i p r o t e c ţ i a 
unităţilor fizico-geografice de 
pe teritoriul RBDD. 

ARBDD gestionează patrimoniul natural, 
asigură măsurile necesare conservării şi 
protecţ iei genofondului ş i biodiversităţ i i, 
stabileşte şi aplică măsurile de reconstrucţie 

ecologică, organizează acţiunile de informare şi 
educaţie ecologică, colaborează cu autorităţile 
administraţ iei publice pentru protejarea 
intereselor localnicilor, precum şi pentru 
creşterea calităţii vieţii şi a standardului de 
civilizaţie.

ARBDD a participat la aprobarea studiului de 
fezabilitate, avizarea lucrărilor de reconstrucţie 
ecologică din punct de vedere al legislaţiei de 
mediu şi la elaborarea cererii de finantare.

Detali la: www.ddbra.ro 

Proiect implementat de: În parteneriat cu: 

Publicație apărută în cadrul proiectului “Reconstrucţia ecologică a terenurilor aparţinând domeniului public al 
Consiliului local Mahmudia în cadrul incintei agricole Carasuhat din Delta Dunării”, 

finanțat prin Programul Operațional de Mediu 2007 - 2013 și cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare 
Regională.

Material editat de Consiliul Local Mahmudia la data de 24 August 2012.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Primăria Comunei Mahmudia, Județul Tulcea,               
Unitatea de Implementare a Proiectului RECO Mahmudia
Str. Geolog Vasile Vacalu, nr. 19, Mahmudia, 
Tel: 03 72 78 98 93, 03 72 95 25 28
Fax: 03 72 87 73 31
e-mail: primariamahmudia@yahoo.com
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