
 
 

 
 
 

 
DECLARATIA COMUNĂ PRIVIND  

ADAPTAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE ÎN 
DELTA DUNĂRII  

	
	

19 Martie 2013 

Izmail, Ucraina 



 
 
 
 
 

Conștientizând că schimbările climatice reprezintă una dintre marile 
probleme globale ale timpurilor noastre, iar creșterea temperaturii, creșterea 
nivelului mării, modificările ale succesiunii anotimpurilor sunt doar unele 
impacturi care au o mare probabilitate să afecteze atât ecosistemele naturale 
cât și mediul social și economic, 
 
 
 
 

Recunoscând că schimbările climatice afectează ecosistemele Deltei Dunării și 
a comunităţilor locale care depind de ele, suntem conștienţi de rolul lor faţă de 
adaptarea la schimbările climatice, 
 
 
 
 

Luând în considerare rezultatele raportului de Evaluare a Vulnerabilităţii  
Deltei Dunării la schimbările climatice, 
 
 
 
 

Dorind să îmbunătăţim cooperarea dintre autorităţile cheie din sub-bazinul 
Deltei Dunării privind combaterea potenţialelor consecinţe ale schimbărilor 
climatice, 
 
 
 
 

Bazându-ne pe rezultatele raportului de Evaluare a Vulnerabilităţii la 
schimbările climatice a sub-bazinului Deltei Dunării, realizat în cadrul 
proiectului ”Creșterea rezilienţei la schimbările climatice a Deltei Dunării prin 
Managementul Integrat al apei și terenurilor” finanţat de către Comisia 
Europeană. 
 
 
 



NOI, PĂRTILE ACESTEI DECLARATII COMUNE: 
 
1. Suntem de acord cu concluziile principale ale raportului de Evaluare a 

Vulnerabilităţii Deltei Dunării la schimbările climatice; 
 

2. Concluziile principale ale raportului  de Evaluare a Vulnerabilităţii Deltei Dunării 
sunt incluse în Anexa 1, care este parte integrantă a acestui document; 
 

3. Recomandăm ca aceste idei să fie folosite pentru dezvoltarea Strategiei 
Transfrontaliere de Adaptare la Schimbările Climatice pentru creșterea rezilienţei 
ecosistemelor Deltei Dunării, pentru a contribui la conservarea biodiversităţii și 
adaptarea comunităţilor locale la impactul schimbărilor climatice; 
 

4. Semnatarii acestei Declaraţii Comune cred că rezultatele raportului de Evaluare a 
Vulnerabilităţii trebuie încorporate în documentele publice de amenajare a 
teritoriului, managementul apelor, precum și în alte activităţi de politică publică; 

 

5. Recomandăm echipei de proiect să comunice principalele concluzii ale raportului de 
Evaluare a Vulnerabilităţii la schimbările climatice autorităţilor locale și 
comunităţilor din sub-bazinul Delta Dunării din Moldova, România și Ucraina; 
 

6. Părţile acestei Declaraţii Comune recomandă managerilor de proiect, factorilor de 
decizie și politicienilor să folosească aceste recomandări în cadrul activităţilor lor. 

 
 
 

RESPONSABILITATEA PĂRTILOR: 
 
Această Declaraţie Comună nu trebuie să implice obligaţii legale sau financiare pentru 
nici o Parte sau pentru Statul Lor aflate sub incidenţa legilor internaţionale. 
 
Această Declaraţie Comună nu va fi interpretată astfel încât să prejudicieze drepturile și 
obligaţiile Părţilor, care rezultă din alte înţelegeri/convenţii în vigoare încheiate de 
fiecare Parte sau de Statul respectiv aflate sub incidenţa legilor internaţionale. 
 
 
 

VERSIUNI: 
 
Această Declaraţie Comună este redactată în limba engleza, română și rusă, fiecare 
versiune fiind autentică și egală. 
 
 
 
Semnat în Izmail, Ucraina la 19 martie 2013. 
 
 



 
Alexandr Voloshkevich 
Rezervaţia Biosferei Dunării (Ucraina) 
 
 
 
 
Alexandru Teleuta 
Ministerul Mediului (Republica Moldova) 
 
 
 
 
Igor Studennikov 
Centrul pentru Studii Regionale (Ucraina) 
 
 
 
 
Ion Munteanu  
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (România) 
 
 
 
 
Ivan Cheroy 
Departamentul pentru Bazinul Deltei Dunării (Ucraina) 
 
 
 
 
Marian Tudor 
Institutul Naţional pentru Cercetare  
și Dezvoltare Delta Dunării (România) 
 
 
 
 
Oleg Skaraev 
Direcţia Silvică Izmail (Ucraina) 
 
 
 
 
Orieta Hulea 
WWF Programul Dunăre Carpaţi 
 
 
 
 
Viktor Morozov 
Observatorul hidrometeorologic pentru Dunare (Ucraina) 
 
 
 



Anexa 1 - Concluzii principale ale raportului de Evaluare a 
Vulnerabilităţii Deltei Dunării 

 

CONCLUZII PRINCIPALE 
Analiza datelor hidrometeorologice arată diferenţe și variabilităţi semnificative între diferite părţi 
ale sub-bazinului Deltei Dunării. Bazându-ne pe analiza schimbărilor climatice și a impactului 
asupra ecosistemelor și asupra sectorului socio-economic am împărţit regiunea în 4 subregiuni: 
Costieră, Lacurile Deltei, Stepa Budjak și Zona înaltă a Dobrogei (aflată în afara ariei de studiu). 
 

SCHIMBĂRILE CLIMATICE: TENDINTE, HAZARD, RISCURI 
Fundamental, schimbările climatice vor fi determinate de modificările de temperatură și a 
precipitaţiilor în sub-bazinul Deltei precum și în bazinul Dunării, ca un întreg. Alte schimbări în 
parametrii hidrometeorologici vor fi consecinţele interacţiunii lor și impactul creșterii nivelului 
Mării Negre. 

Parametrii hidrometeorologici 

Analizele recente ale datelor hidrometeorologice pe termen lung în regiune arată  o tendinţă spre 
următoarele schimbări: temperatura medie anuală va crește cu 1-1,5°C (vara cu 1,8°C și iarna cu 
1,3°C), până în 2050, ceea ce duce la perioade mai scurte de îngheţ, perioade calduroase mai lungi 
și prelungirea perioadelor aride. Acestea vor implica procese de evaporare mai intense, crescând 
numărul de zile extrem de calde (valuri de căldură) și scăzând numărul de zile cu zăpadă. Este 
foarte posibilă o schimbare mai rapidă a anotimpurilor pe parcusul anului. 

Prognozele pe termen lung privind precipitaţiile prezintă un grad mare de incertitudine. În baza 
tendinţelor actuale, poate fi prevăzută o creștere nesemnificativă de 6% a precipitaţiilor (în mare 
parte datorită ploilor abundente). Alte scenarii preconizate arată o descreștere a precipitaţiilor 
medii anuale cu 5-15%. Cu toate acestea, umiditatea va fi scăzută şi vor avea loc mai des secete 
severe. Se preconizează că vor avea loc mai des fenomene meteorologice extreme precum  rafale de 
vânt, ploi, vijelii, în special în zonele costiere, precum și furtuni, grindină etc. 

Debitul Dunării va scădea semnificativ (cu 5% până în 2050), în mare parte din cauza scăderii 
debitului din perioada verii. În același timp, previziunile referitore la debitul mediu local prezintă 
o considerabilă incertitudine. Cu toate acestea, se poate preconiza o reducere cu 5-25% a debitului 
pe râurile mici pe perioada verii.  Acestea vor cauza disponibilitate și calitate redusă a apei. Mai 
mult, sunt așteptate deșertificări mai ales în partea nordică, în cea mai aridă zonă, subregiunea 
stepei Budjak. 

Principalele ameninţări 

Perioadele de secetă și cu temperaturi extrem de ridicate ar putea crește cu 10-20% în perioada 
2020-2025. Perioadele de secetă prelungită reprezintă principala ameninţare pentru întreaga 
regiune și vor avea cea mai mare influenţă asupra sănătăţii publice, sectoarelor cheie ale 
economiei (agricultură, piscicultură) și a ecosistemelor naturale. 

O altă ameninţare pentru Delta Dunării în contextul schimbărilor climatice este reprezentată de 
creșterea nivelului mării având ca efect scufundarea zonelor costiere. Valorile nivelului Mării 
Negre în perioada 1985-2010 depășește creșterea de nivel a Oceanului Planetar de 1,5-2 ori. În cel 
mai nefavorabil scenariu, nivelul mării va crește cu până la 0,5 metri până în anul 2050. Acest 
lucru va avea impact puternic asupra stării ecosistemelor Deltei în întregul său, în timp ce 
habitatele costiere vor fi complet transformate sau vor dispărea. 

Prognozele de creștere a frecvenţei și intensităţii inundaţiilor din Delta Dunării prezintă un grad 
mare de incertitudine, inundaţiile extreme rămân una dintre cele mai importante dezastre 
naturale din punctul de vedere al suprafeţei impactate, dar și al severităţii pagubelor. Luând în 
considerare efectele creșterii nivelului mării, inundaţiile ameninţă semnificativ porturile și 
facilităţile de protecţie împotriva inundaţiilor, așezările și elementele de infrastructură locală din 



zonele cu potenţial de inundare. Viiturile legate de corpurile mici de apă vor reprezenta un risc mai 
mare pentru aşezări din cauza creșterii frecvenţei şi intensităţii furtunilor. 
 

IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ASUPRA APEI ȘI ECOSISTEMELOR  
Resursele de apă vor fi subiectul influenţei evenimentelor meteorologice extreme precum ploi, 
care sunt responsabile de formarea inundaţiilor catastrofice. Debitul minim se va diminua pe 
măsura ce temperatura va crește și evaopararea se va accentua. Temperatura medie a apei va 
crește semnificativ, cu până la 2°C, în toate corpurile de apă, dar în special în lacurile 
superficiale/rezervoarele cu un regim de apă regularizat și un schimb scăzut de apă. Calitatea apei, 
din cauza creșterii temperaturii pe toate suprafeţele precum şi în apele subterane, va scădea. 
Condiţiile de îngheţ vor deveni mai puţin frecvente și mai scurte. Concentraţiile de oxigen dizolvat 
vor scădea în toate corpurile de apă, în special pe parcursul lunilor de vară. Frecvenţa și 
intensitatea fenomenelor de hipoxie (lipsa de oxigen din apă) precum și eutrofizarea apelor 
costiere (incluzând algele toxice), lacurilor și rezervoarelor va crește. Procesele de schimbare a 
apei din lacuri se vor deteriora, astfel încât calitatea apei va scădea. Chiar și acum, micile râuri 
sunt pe cale de dispariţie și s-ar putea ca ele să sece complet. Nivelul scăzut al apei din lacuri și 
volumul apei combinat cu gradul ridicat de mineralizare și temperatură va schimba considerabil 
ecologia apelor (eutrofizare, mortalitate). 

Ecosistemele Deltei Dunării.  Schimbările climatice viitoare, în special creșterea nivelului 
mării, se așteaptă să accelereze eroziunea costieră. Apa marină sărată va pătrunde mai mult în 
fluviu și lacurile Dunării, suprimând flora și fauna de apă dulce.  Riscul unor daune la scară mare 
asupra biotopurilor va creștere din cauza intensităţii viiturilor, incendiilor, furtunilor etc.  Din 
această cauză, cele mai vulnerabile habitate la schimbările climatice sunt stufărișurile, lacurile, 
lagunele și mlaștinile sărate localizate de-a lungul marginii marine a deltei. 

Cu toate acestea, influenţa unei combinaţii de factori climatici în ecosistemele din deltă rămâne 
incertă, ceea ce nu permite prognozarea gradului de influenţare a efectelor concrete ale 
schimbărilor climatice asupra diferitelor populaţii. 

Se crede că productivitatea generală a ecosistemelor acvatice ale Deltei Dunării  va rămâne la fel 
datorită rolului stabilizator al stufărișurilor și datorită debitelor anuale medii ale Dunării care se 
vor schimba nesemnificativ. În apele marine costiere este posibilă o creștere mică a productivităţii 
organismelor planctonice (până la 9% sau mai mult) în timpul perioadelor cu temperatură 
maximă. 

Flora. Nivelurile mai ridicate ale apei Mării Negre vor intensifica mareele care vor acoperi cu apă 
pe termen mai lung ecosistemele terestre ale Deltei secundare a braţului Chilia. În paralel, 
vegetaţia din zonele umede se va extinde. Acest lucru va duce la schimbări în ceea ce priveşte 
tipurile de vegetaţie favorizând speciile care iubesc mediul sărat,  defavorizând flora de apă dulce 
care nu este foarte tolerantă la o salinitate ridicată a apei și solului. Fragmentarea biocenozei care 
se poate observa și acum va deveni mai puternică și speciile rare de floră vor dispărea. Schimbările 
de floră, având ca rezultat formarea din punct de vedere floristic de comunităţi sărace de stuf, sunt 
de aşteptat în zone vaste. În unele zone umede ale Deltei gestionate artificial, cum ar fi 
Stentsovsko-Zhebriyanskie din Ucraina, aceste procese au apărut deja. Sunt așteptate schimbări 
semnificative în distribuţia atât a speciilor native, cât și invazive, iar proporţia speciilor invazive de 
arbori și arbuștilor din apropierea canalelor și a lacurilor va crește. 

Fauna. Condiţiile de iernare pentru majoritatea speciilor de mamifere vor fi mai bune. Pe lângă 
aceasta, o reducere a zilelor cu zăpadă va deteriora condiţiile de iernare pentru rozătoare și 
mamiferele care se hrănesc cu insecte. Speciile de amfibieni și herpetofauna vor fi avantajate pe 
măsură ce numărul de zile cu îngheţ se va reduce și perioadele calde se vor prelungi. Schimbările 
din ciclurile de viaţă și fenologia păsărilor vor duce la schimbarea perioadelor de migraţie, inclusiv 
a speciilor de importanţă economică. Condiţiile de cuibărit pentru un număr de specii de păsări se 
pot deteriora. 

Perioadele de creștere pentru principalele specii comerciale de pești precum și numărul de zile de 
pescuit vor fi prelungite ceea ce va duce la creșterea presiunii asupra populaţiilor principalelor 
specii. Schimbările climatice nu vor duce la o reducere considerabilă a capturilor din Dunăre, ci se 



va constata o deteriorare calitativă. În același timp producţia piscicolă din lacuri se poate reduce 
din cauza înrăutăţirii condiţiilor de schimbare a apelor, precum și a calităţii reduse a apei. Pe 
timpul verii se poate aștepta la o rată mai mare a mortalităţii peștilor din cauza înfloririi algale. 

Se preconizează creșterea numărului și ponderea plantelor invazive în ecosistemele Deltei. 
Intruziunea și răspândirea speciilor invazive pun presiune pe speciile native mai puţin adaptabile. 
În zilele noastre, intervenţia umană asupra zonelor umede poate favoriza răspândirea speciilor 
invazive. Majoritatea speciilor invazive terestre și acvatice sunt găsite în zonele umede și în 
lacurile alterate. Pe de altă parte, factorii naturali ai răspândirii speciilor în noile habitate nu sunt 
cunoscuţi. În plus faţă de presiunea exercitată de speciile invazive, distribuţia faunei ca întreg se 
poate modifica semnificativ din cauza schimbărilor viitoare ale habitatelor. 

Toate acestea vor amplifica fragmentarea ulterioară a habitatului din Deltă, declinul biodiversităţii 
și creșterea vulnerabilităţii ecosistemelor la condiţiile climatice. 
 

IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ASUPRA SECTOARELOR SOCIO-ECONOMICE 
Sănătatea umană va fi afectată mai mult din cauza evenimentelor meteorologice extreme; se 
vor înmulţi cazurile de boli cardio-vasculare și respiratorii din cauza numărului crescut de zile cu 
temperaturi extreme; va creşte numărul de cazuri de boli legate de consumarea apei potabile de 
calitate inferioară (hoeră, hepatită, leptospiroză, infecţii cu rotavirus), în special în timpul 
inundaţiilor; va creşte riscul apariţiei de tulburări psihice rezultate din agravarea problemelor 
economice cauzate de  schimbările climatice. 

Cele mai vulnerabile sectoare la efectele schimbărilor climatice din regiune sunt agricultura și 
managementul apelor. 

Activităţile agricole, sunt ameninţate de reducerea randamentelor culturilor și a scăderii 
oportunităţilor de angajare din cauza lipsei de apă, daunelor fizice ale culturilor cauzate de 
fronturile de aer rece, viituri, incendii, reducerea fertilităţii solurilor ca urmare a intensificării 
secetei și a viiturilor, eroziunea solului. Zootehnia este ameninţată de îmbolnăvirea și decesul 
animalelor cauzate de temperaturile extreme și de condiţiile propice pentru răspândirea bolilor 
infecţioase și virale. 

În același timp, schimbările climatice pot avea efecte pozitive asupra agriculturii prin posibilităţile 
de cultivare a unor culturi secundare datorită schimbărilor semnificative în durata perioadei de 
vegetaţie, precum și în cultivarea unor culturi care apreciază căldura. Aceste schimbări în 
structura sectorului agricol sunt posibile numai dacă se iau măsuri înţelepte pentru adaptarea la 
schimbările agroclimatice. 

Cel mai probabil, sistemele de management al apei  vor  fi puse în faţa unei cereri crescute de 
apă din partea sectorului industrial și pentru uz casnic în condiţiile reducerii resurselor de apă. 
Aprovizionarea cu apă potabilă de bună calitate poate fi complicată din cauza pierderii de apă din 
reţelele de distribuţie,  precum și din lacuri și rezervoare, în special în combinaţie cu prelungirea 
secetei pe timpul verii. Unele regiuni vor fi mai afectate de lipsa de apă. 

Al doilea cel mai important sector economic din punctul de vedere al utilizării resurselor naturale 
este sectorul piscicol. În condiţiile schimbărilor climatice pescuitul și acvacultura vor fi cel 
mai mult ameninţate  de secetele prelungite, care pot duce la o creștere a mortalităţii peștilor; 
creșterea temperaturii cauzând declinul locurilor de reproducere; mortalitatea peștilor cauzată de 
supraexpunerea la căldură sau frig; alterararea spaţiilor de reproducere; agravarea  condiţiilor de 
reproducere din cauza salinizării corpurilor mici de apă din zona costieră; apa de calitate scăzută și 
în cantităţi reduse pentru umplerea heleșteelor piscicole. 

Astfel de activităţi de importanţă locală precum recoltarea stufului și silvicultura vor suferi 
din cauza înmulţirii incendiilor, scăderii calităţii stufului pentru acoperișuri, uscarea intensă a 
plantaţiilor forestiere artificiale. 

Sectorul Energetic și de transport este expus unui risc ridicat de daune ale infrastructurii 
(evenimente meteorlogice extreme, inundaţii etc), perioadele mai dese de debit redus pot afecta 



navigaţia pe Dunărea Inferioară, creșterea nivelului mării  se așteaptă să afecteze porturile și 
infrastructura aferentă. 

În condiţiile unor măsuri adecvate de adaptare, sectorul energetic  ar putea avea beneficii în plus 
din unele efecte ale schimbărilor climatice: scăderea consumului de energie pentru căldură 
datorită perioadelor reci scurte; condiţii mai bune pentru producerea de energie eoliană și solară; 
un potenţial ridicat pentru utilizarea biomasei pentru producerea de energie datorita perioadei 
prelungite de vegetaţie. 

Efectele aspectelor legate de apă ale schimbărilor climatice asupra turismului și recreerii pot fi 
pozitive sau negative. Pe de altă parte activităţile turistice curente pot scădea puţin din cauza 
creșterii nivelului mării și a evenimentelor meteorologice  extreme mai dese care afectează 
infrastructura turistică. În plus pot apărea  probleme din cauza unui stres mai mare asupra 
ecosistemelor si a rezervelor de apă în vârful sezonului turistic.  

Pe de altă parte pot apărea noi posibilităţi pentru sectorul turistic dacă sunt luate măsuri înţelepte 
de adaptare: sezonul estival prelungit poate duce la creșterea numărului de turiști; vara călduroasă 
poate încuraja turiștii naţionali să facă excursii mai dese la mare; numărul de oportunităţi de 
angajare pentru localnici poate crește. 
 

VULNERABILITATE (GRUPURI) 
Printre cele mai numeroase grupuri vulnerabile la efectele schimbărilor climatice sunt sectoarele 
principale ale economiei locale – agricultura (atât cultivarea, cât și creșterea animalelor) și 
piscicultura. Fermierii vor suferi în principal din cauza daunelor asupra culturilor produse de 
schimbările generale ale condiţiilor agro-climatice precum și de evenimentele meteorologice 
extreme. Pescarii și acvacultorii sunt ameninţaţi de schimbarea habitatelor (de ex, inundarea 
corpurilor de apă costiere cu apă marină) și de schimbare a condiţiilor de reproducere. Locuitorii 
și proprietarii de clădiri și alte proprietăţi aflate în zonele cu potenţial de inundare sunt expuși 
riscului de inundare, atât din partea fluviului, cât și din partea mării. 

Printre alte grupuri direct vulnerabile la schimbările climatice sunt bătrânii și persoanele cu 
dizabilităţi, care vor suferi din cauza bolilor cardio-vasculare și respiratorii. Rezidenţii așezărilor 
care vor face faţă scăderii calităţii apei de băut vor fi forţaţi să consume apă îmbuteliată. 
 

CAPACITATEA DE ADAPTARE 
Regiunea are o capacitare relativ ridicată de a se adapta datorită ratei ariilor naturale din zonele 
protejate. În plus, evaluarea potenţialului ridicat pentru reconstrucţie a zonelor umede reprezintă 
o resursa pentru regiune de a crește adaptarea acesteia la efectele schimbărilor climatice. 

Din punct de vedere social și din perspectiva sistemelor economice, regiunea Deltei Dunării are 
posibilităţi sărace de adaptare la efectele schimbărilor climatice din cauza ratei mari de șomaj, din 
cauza numărului mare de oameni dezavantajaţi din punct de vedere social, a veniturilor scăzute, a 
infrastructurii deteriorate, precum și a economiei bazate în principal pe sectorul agricol. 

Există condiţii instituţionale pozitive pentru adaptarea cu succes atât la efectele negative, cât și la 
cele pozitive ale schimbărilor climatice: existenţa unei Rezervaţii  Bilaterale a Biosferei Delta 
Dunării între România şi Ucraina și comunicarea dintre părţile cheie interesate și utilizatorii 
resurselor naturale (Consiliul Bazinului Fluviului Dunărea, din Ucraina, Administraţia Bazinală 
Dobrogea-Litoral din România). 
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