
 „APARAREA COMPLEXA A LOCALITATILOR SITUATE IN DELTA 
DUNARII PENTRU MINIMIZAREA RISCULUI INUNDATIILOR ASUPRA 

VIETII” 



PREZENTAREA BAZINULUI HIDROGRAFIC AL DUNARII (inclusiv 
DELTA DUNARII) din  

din administrarea ABA Dobrogea Litoral 
Fluviul Dunărea (F = 805.300 Km2), izvorăște din munţii Pădurea Neagră (Germania) și se varsă în Marea Neagră (prin delta 
formată), curgând prin 10 ţări și adunând afluenţii de pe teritoriul altor 6 state.  
Traseul său este împărţit în trei părţi:  
•cursul superior (izvor - Viena),  
•cursul mijlociu (Viena – Baziaș) și  
•cursul inferior (Baziaș – Marea Neagră).  
 

Cursul inferior al fluviului (inclusiv gurile sale), cu o lungime de 
1.075 km (38% din lungimea fluviului), se situează pe teritoriul 
României formând graniţă cu Serbia (235,5 km), Bulgaria (469,5 
km), Republica Moldova (0,6 km) și Ucraina (53,9 km) și este 
partea cea mai importantă ca debit și navigaţie. 
 



PREZENTAREA SINTETICA A DELTEI 
DUNARII SI EVOLUTIA PROBLEMATICII 

INUNDATIILOR IN SPATIUL DELTAIC  

Delta Dunării se întinde pe o suprafaţă de 4.757 km2 ( 2% din 
suprafaţa ţării). 
Reţeaua hidrografică are o lungime de 290 km (cele trei braţe) 
şi o densitate medie de 0,06 km/km2. 
Există in plus, o reţea de canale, gârle, sahale, japşe şi 
periboine, necadastrate, ce fac legătura între lacurile deltaice 
şi cele trei braţe ale Fluviului Dunărea. 

Circa 20,5% din arealul Deltei Dunării se află situat 
sub nivelul mediu al Mării Negre. Restul arealului 
deltei cuprinde suprafeţe cu altitudini pozitive între 0 
şi 1 m, în  proporţie de 54,5% şi respectiv cu 
altitudini între 1 şi 2 m, pe circa 18 % din areal. 
Altitudinea medie a reliefului Deltei Dunării, este de 
circa 0,52 m.  



NECESITATEA SI OPORTUNITAEA IMPLEMENTARII PROIECTULUI 
In aval  de varful deltei sunt constatate evidente modificari ale regimului 
hidrologic, mai ales asupra albiilor bratelor Dunarii, modificari ale linilor 
malurilor cu afectarea in special a vetrelor localitatiilor infiintate in zona 
limitrofa. De asemenea, modificarea coeficientului de repartitie intre brate a 
condus la o balansare a volumelor de apă spre sudul Deltei Dunarii, 
respectiv bratul Tulcea, Sulina si Sf. Gheorghe, consecinta principala fiind 
depasirea asigurarilor de calcul a debitelor maxime pentru care au fost 
proiectate toate lucrarile hidrotehnice din Delta Dunarii. 
 
 Din acest punct de vedere se impune o reconsiderare a asigurarilor de calcul 
pentru debitele maxime impuse la dimensionarea viitoarelor lucrari propuse 
cu rol de apărare impotriva inundatiilor si implicit, reabilitarea si 
redimensionare a celor existente. 
  
 
Pentru zona de nord a Deltei Dunarii dezvoltate atat pe teritoriul 
romanesc cat si pe cel al Ucrainei, modificarea coeficientului de 
repartitie a debitelor in defavoarea bratului Chilia are consecinte majore 
cu impact transfrontalier, in special asupra mediului, a ecosistemelor 
acvatice si terestre, naturale sau amenajate. Este evidenta reducerea 
capacitatii de alimentare/primenire a ecosistemelor acvatice naturale in 
perioadele secetoase cu debite scazute pe Dunare, dar si o dereglare a 
parametrilor functionali ai amenajarilor hidrotehnice existente pe 
teritoriul ambelor state.    
 



In contextul celor prezentate anterior cu privire la problematica inundatiilor 
din Delta Dunarii, de evolutia hidromorfologica  in spatiul deltaic si tinand 
cont de : 
 
• prevederile HG 846/2010 prin care se aproba Strategia nationala de 
managemnt al riscului la inundatii; 
• criteriile de prioritizare POIM; 
• prevederile PPPDEI; 
•Programul ADI – ITI Delta Dunarii, program aprobat prin Hotarare de 
Guvern; 
 
 

sub coordonarea Administratiei Nationale Apele Romane a fost elaborat si 
aprobat prin HG 972/2016  si Planul de Management al Riscului la Inundatii 
Fluviul Dunarea  



In cadrul PMRI Fluvul Dunarea, capitolul 4.6. Definirea de proiecte 
integrate majore, in vederea definirii unor proiecte intregrate au fost luate 
in calcul localitatile situate in banda de inundabilitate de 1% la nivelul 
APFSR-urilor pe fluvial Dunare. 
 
In urma analizei localitatilor/ grupurilor de localitati supuse riscului de 
inundatii in cazul secnariului de inundabilitate de 1%, a masurilor asociate 
la nivelul fluviului Dunarea au fost identificate 3 proiecte majore integrate 
din care unul din proiecte este: 
 

APARAREA COMPLEXA A LOCALITATILOR SITUATE IN DELTA 
DUNARII PENTRU MINIMIZAREA RISCULUI INUNDATIILOR 

ASUPRA VIETILOR 
 

In cadrul acestui proiect major integrat au fost incluse 15 masuri de 
prevenire si diminuare a efectelor inunadtiilor a localitatilor din Deltta 
Dunarii prin : reabilitari lucrari de aparare inundatii existente, reabilitari 
sistem de drenaj din incintele existente, recalibrari privind partitia 
debitelor, noi lucrari de aparare de inundatii, consolidari de mal, etc 
 



Avand in vedere limitele financiare alocate prin programul POIM – OS 5.1 pentru  
Programul ADI – Instrument teritorial de Investitii Delta Dunarii (aprobat prin 
HG), ABADL sub coordonarea ANAR a analizat si prioritizat masurile propuse in 
cadrul  Proiectului major integrat  amintit anterior , de unde au fost extrase si 
propuse a fi realizate in prima faza urmatoarele: 
 
 
 
 
 
 
  
 

1. Reabilitarea si modernizarea statiilor de evacuare a excesului de apa din 
intravilanul localitatilor Periprava, Sulina, Crisan, Sf. Gheorghe, Gorgova, 
Tudor Vladimirescu, Letea si Pardina, din Delta Dunarii, provenite din 
precipitatii si infitratii, judetul Tulcea 

 Necesitatea si oportunitatea propunerii: 
Prin reabilitarea statiilor de pompare se urmareste readucerea sistemului de 
desecare si a echipamemntelor la un nivel optim de functionare, prin care sa se 
imbunatateasca randamentul de pompare al echipamentelor corelata cu 
posibilitatea de captare si transport a apelor provenite din precipitatii si infiltratii 
catre statiile de pompare.   
Mentionăm că indiferent dacă pe Dunăre se propagă sau nu viituri, in 
intravilanul localităților excesul de apă este prezent, el fiind cauzat de precipitatii 
lichide sau solide, dar si de infiltratiile de apă permanente provenite din 
exteriorul intravilanului indiguit. 
In prezent toate statiile de pompare propuse pentru reabilitare si modernizare 
prezintă un grad major de uzură fizică si morală, sunt mari consumatoare de 
energie si nu răspund intr-un timp optim scopului pentru care au fost executate. 



Amplasament : UAT municipiul TULCEA:, UAT ORAȘUL SULINA, , UAT 
COMUNA MALIUC, UAT COMUNA  CA ROSETTI, , UAT COMUNA 
CRIȘAN, UAT COMUNA PARDINA,   
 



Exemple concrete în acest sens pot fi următoarele:  
 
-Statiile de pompare Crisan 1 si Crisan 2, si Mila 23, constriute in anul 1986, sunt 
subdimensionate iar reteaua de drenaj este  într-o stare avansată de degradare, fiind 
compromisă funcția ei de protecție împotriva inundațiilor;  
 

-statia de pompare Sulina, construita in anul 1984,are echipamentele si pompele intr-o 
stare avansata de uzura si coroziune, fiind depăsite moral. 
 

-Statiile de pompare Sf. Gheorghe si Periprava, deservite cu agregate de pompare 
mecanice , subdimensionate, invechite, repere scoase din fabricatie, iar asigurarea 
carburantului necesar functionarii este foarte costisitoare. 
 

- Statiile de pompare Pardina si Gorgova au retelele de colectare si drenare aproape 
scoase din functiune datorita colmatarii  excesive din lipsa protectiei malurilor, 
instalatiile de pompare depasite moral. 
 



 



 



 



Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului investitiei. 
Realizarea lucrărilor de evacuare a excesului de apă va avea efecte de prevenire, protecție și 
combatere a  inundațiilor în intravilanele localitatilor din zona Deltei Dunării,  vor avea efecte 
benefice asupra comunităților umane și activităților socio-economice din zonă, prin evitarea unor 
dezastre naturale cu pierderi materiale și umane, protejarea fondului agricol și forestier, a 
habitatelor naturale, a infrastructurilor de apă, canalizare si  de transport din localitati.  

Lucrările de reabilitare au ca scop punerea in siguranta de exploatare a statiilor de pompare 
pentru evacuarea apelor acumulate in incintele intravilan indiguite provenite din infiltratii si 
precipitatii, toate avand scop de eficientizarea actiunilor de evacuare a apelor si punerea in 
siguranta maxima a obiectivelor aflate in intravilanul localitatilor afectate si au ca tinte 
urmatoarele: 
- Condiții de viață îmbunătățite pentru locuitorii ITI Delta Dunării, prin reducerea riscului de 
inundații;  
 - Reducerea pagubelor produse de inundații la nivelul gospodăriilor populației, 
exploatațiilor agricole, terenurilor forestiere, infrastructurii de apa, canalizare si transport 
aflate in incintele intravilan indiguite;  
- Reducerea fenomenului de inmuiere a terenurilor de fundatie a constructiilor și de prabusire 
a acestora;  
-  Eliminarea riscului de stagnare a excesului de apa si transformarea lui in focare de infectie  
si imbolnavire a populatiei. 



Lucrarile de reabilitare au in vedere urmatoarele obiecte: 
A) Decolmatarea bazinelor de aspiratie si a canalelor de desecare 
B) Statii de pompare 
- Constructiile statiilor de pompare existente 
- Instalatiile hidromecanice si electrice 
- Agregatele de pompare  
- Conductele de aspiratie si refulare 

Obiectivul de investitie propus este cuprins in: 
• Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării , aprobata prin HG nr. 
602/2016, publicata in MO nr. 789/07.1032016 (SIDD DD-2030), la tabelul 53 „ 
Corelarea proiectelor ce pot contribui la implementarea Strategiei și ar putea fi 
finanțate în cadrul Investitiei teritoriale integrate DD”- pagina305, la pozitia 82  
• Planurile de Management al Riscului la Inundatii aprobate prin HG nr. 972/2016, 
publicata in MO nr. 106/07.02.2017  



2 . Apărare impotriva inundatiilor a localitătii Vulturu, comuna Maliuc, jud 
Tulcea si 
 3. Apărare impotriva inundațiilor a localității Ilganii de Sus, comuna Maliuc, 
judetul Tulcea. 
 
 Necesitatea si oportunitatea propunerii: 
 
Localitatile propuse in lista de priorități sunt amplasate in Delta Dunării, pe 
malul drept, respectiv pe malul stâng al bratului Sulina. In vederea asigurarii 
unui standard de viata, astfel incat comunitatile umane si toti cetatenii sa 
poata trai, munci si sa isi satisfaca nevoile si aspiratiile intr-un mediu fizic si 
social durabil sunt necesare realizarea lucrarilor de prevenire si diminuare a 
efectelor inundatiilor, pentru cele doua localitatii aflate in unitatea 
administrativ teritoriala comuna Maliuc. In ultimii ani zona analizata, a 
prezentat un ritm mare de dezvoltare, prin oportunitățile pe care le oferă. 
 
De mentionat ca intravilanele localităților sunt amplasate pe grindul de mal 
natural, nu beneficiază de lucrari pentru prevenirea si diminuarea efectelor 
inundatiilor. 
  
 







Amplasament Vulturul 
Localitatea este situată pe malul drept al braţului Sulina între M 23,5 – M 25,5 în zona 
dig mal a amenajării piscicole Rusca, pe malul opus localitatii Maliuc. 
 



 



 



Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului investitiei. 
Obiectivul de investiţie propus are în vedere punerea în siguranţa împotriva 
inundaţiilor a localităţii Vulturu  prin realizarea unei indiguiri a intregului 
intravilan al localitatii. 
Sunt previzionate de asemenea,efecte benefice asupra comunităților umane și 
activităților socio-economice din zonă, prin evitarea unor dezastre naturale cu 
pierderi materiale și umane, protejarea fondului agricol și forestier, a 
habitatelor naturale, a infrastructurilor de apă, canalizare si  de transport din 
localitati.    
 
Descrierea lucrărilor propuse 
Pentru punerea în siguranţă a localităţii se propune execuţia unui dig din 
pămant în lungime de 300 m cu închidere în digul amenajării agricole Rusca şi 
parapet de beton propus a se executa numai pe tronsonul de la Dunăre pe o 
lungime de 3,5 km şi o înalţime de 1m de tipul prefabricatelor de la Crisan, 
Sulina sau Gorgova care vor fi corelate cu lucrările de consolidare a malui 
canalului Sulina executate de AFDJ Galaţi. 
 



 

Pentru evacuarea apelor provenite din infiltraţii şi precipitaţii se propune a se  realiza o 
Statie de Pompare si  o retea de canale drenoare . 

Capacitaţi tehnice propuse : 
- Dig parapet din beton 3,5 km   
- Dig pămant L = 300 m. S apărată = cca 40 ha.   
- Staţie de pompare pentru evacuarea apelor provenite din infiltraţii şi precipitaţi. 
Obiective protejate: 67 gospodării, 160 locuitori, spaţii comerciale 2 ,  pensiuni 2, 

motel 1, case de vacanţă 26 . 
 
Obiectivul de investitie propus este cuprins in: 
 Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării , aprobata prin HG nr. 

602/2016, publicata in MO nr. 789/07.1032016 (SIDD DD-2030), la tabelul 53 „ 
Corelarea proiectelor ce pot contribui la implementarea Strategiei și ar putea fi 
finanțate în cadrul Investitiei teritoriale integrate DD”- pagina305, la pozitia 69  

 Planurile de Management al Riscului la Inundatii aprobate prin HG nr. 972/2016, 
publicata in MO nr. 106/07.02.2017  

 
      
 



 Amplasament Ilganii de Sus 
Localitatea Ilganii de Sus este amplasată pe malul stang al braţului Sulina între   M 30,5 – 
M31,5, administrativ apartinand comunei Maliuc, judeţul Tulcea.  
 



 



 



 



 



 



Situatia actuala.  
În prezent localitatea este expusă pericolului de inundare , nu este prevazută cu lucrari 
de protecţie, cota mai ridicată a terenului intravilan o reprezintă grindul de mal, care se 
inundă în general la creşteri ale nivelului Dunării puţin peste medie.   
Staţionarea apelor pe o perioadă îndelungată conduce la distrugerea locuinţelor aflate în 
apă, dat fiind că acestea sunt construite din pămant. 
In ultimii ani, mai ales dupa manifestarea viiturilor din anul 2005, 2006 si 2010, intreg 
intravilan a fost inundat, producandu-se importante pagube materiale. 
  
Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului investitiei. 
Obiectivul de investiţie propus are în vedere punerea în siguranţa împotriva inundaţiilor 
a localităţii Ilganii de Sus  prin realizarea unei indiguiri a intregului intravilan al 
localitatii. 
De mentionat este faptul ca in ultimii ani zona a căpătat un interes turistic mare, 
dezvoltându-se multe case de vacanta si pensiuni.  
Sunt previzionate de asemenea,efecte benefice asupra comunităților umane și 
activităților socio-economice din zonă, prin evitarea unor dezastre naturale cu pierderi 
materiale și umane, protejarea fondului agricol și forestier, a habitatelor naturale, a 
infrastructurilor de apă, canalizare si  de transport din localitati.  
 



Descrierea lucrărilor propuse 
Lucrările de apărare vor fi de tip inelar cu dig parapet la Dunare şi dig de pămant 
pe celelalte laturi spre baltă. 
Lucrările pe tronsonul de la Dunăre trebuie corelate cu consolidarea malui, aflată 
în programul AFDJ Galaţi. 
Pentru evacuarea apelor provenite din infiltraţii şi precipitaţii se propune a se  
realiza o Statie de Pompare si  o retea de canale drenoare . 

 

 Capacitaţi tehnice propuse : Dig pămant L = 3,0 km. S apărată = cca 60 ha.  Staţie 
de pompare.   .  

 Obiective protejate: 45 gospodării, 105 locuitori, spaţii comerciale 1, 6 case de 
vacanţa, 1 şcoală, 1 cabană. 

 
Obiectivul de investitie propus este curpins in: 
 Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării , aprobata prin HG nr. 

602/2016, publicata in MO nr. 789/07.1032016 (SIDD DD-2030), la tabelul 53 „ 
Corelarea proiectelor ce pot contribui la implementarea Strategiei și ar putea fi 
finanțate în cadrul Investitiei teritoriale integrate DD”- pagina305, la pozitia 69  

 Planurile de Management al Riscului la Inundatii aprobate prin HG nr. 972/2016, 
publicata in MO nr. 106/07.02.2017 

      



Sursa pentru finantarea investitiei este identificată in cadrul POIM - Axa 
Prioritară 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a 
gestionării riscurilor Obiectivul Specific (OS)  5.1. - Reducerea efectelor şi a 
pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor 
riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune 
costieră: 
din care pentru contractarea serviciilor incluse in “Asistenţă Tehnică pentru 
pregătirea de Proiecte POIM Axa Prioritară 5 – Apararea complexa a localitatilor 
situate in Delta Dunarii pentru minimizarea riscului inundatiilor asupra vietii”, a 
fost estimata valoarea de 4.540.000,00 lei cu TVA.  
 
Stadiu actual: 
- In analiza oferte pentru asistenta tehnica de pregatire proiecte POIM pentru: 
• „Reabilitarea si modernizarea statiilor de evacuare a excesului de apa din 
intravilanul localitatilor Periprava, Sulina, Crisan, Sf Gheorghe, Gorgova, Tudor 
Vladimirescu, Letea si Pardina , din Delta Dunarii provenite din precipitatii si 
infiltratii, judetul Tulcea” 
•„Aparare impotriva inundatiilor a localitatii Vulturu, comuna Maliuc, judetul 
Tulcea” 
•„Aparare impotriva inundatiilor a localitatii Ilganii de Sus, comuna Maliuc, 
judetul Tulcea” 





Plan de situatie cu lucrarile propuse 
 

Proiectul tehnic se va elabora in cadrul asistentei tehnice, iar executia lucrarilor 
se estimeaza a se derula timp de 21 luni intre 01.04.2019 – 31.12.2020 



VA MULTUMIM! 

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL 
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