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REGIUNEA SUDREGIUNEA SUD-- EST EST –– caracteristici generalecaracteristici generale

Suprafaţa: 35731,64 km2 (aproximativ 15% din suprafaţa României) - a 
doua ca mărime din România

Localizare: partea sud-estică a României: între 43º 46’ şi 46 º 10’ 
latitudine nordică şi între 26º 22’ şi 29º 31’ longitudine estică

Componenţa: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea

Graniţă comună cu:  Bulgaria(S); Republica Moldova şi Ucraina(N- E); 
Regiunea Sud-Muntenia(S şi S-V); Regiunea Centru(V); Regiunea Nord(N) şi 
graniţă naturală cu Marea Neagră la est pe o lungime de 245 km.

Are aproape toate formele de relief din România

Valoare deosebită a  diversităţii biologice. 



AriiArii naturalenaturale protejateprotejate din Regiunea Suddin Regiunea Sud-- Est Est ––
caractecaracteriristici generalestici generale

Suprafaţa totală  -
aprox. 689.567  ha, 
reprezentând cca. 
1/3 din suprafaţa 
ariilor protejate la 
nivel naţional. 

Tipurile de arii naturale protejate la nivelul 
Regiunii Sud- Est 
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rezervaţii naturale rezervaţii ştiinţifice
parcuri naţionale parcuri naturale
rezervaţie a biosferei monumente ale naturii
situri RAMSAR

-Rezervaţia Biosferei 
Delta Dunării
- Parcul Naţional 
Munţii Măcinului
- Parcul Natural Balta 
Mică a Brăilei
- Parcul Natural Putna-
Vrancea
- Parcul Natural Lunca 
Joasă a Prutului 
Inferior

134 de arii 
naturale 
protejate

Suprafaţa ariilor naturale protejate din fiecare 
judeţ raportată la suprafaţa totală de arii 

protejate de la nivel regional

26%

62%

6% 2%3%1%

Galaţ i Brăila Buzău Constanţa Tulcea Vrancea



•a fost constituit în scopul conservării şi valorificării ştiinţifice şi turistice a 
acestei zone unice în Europa ca urmare a interferenţei tipurilor de 
ecosistemice danubiano-pontice, submediteraneene, pontico-sarmatice 
şi central europene; 

•găzduieşte o biodiversitate unică şi extrem de bogată – bogăţia floristică 
este comparabilă cea a insulelor Creta şi Corsica; 

•Munţii Măcinului reprezintă cea mai veche formaţiune geologică din 
ţară; 

• 27 de specii si subspecii de plante endemice;  

•cea mai importantă zonă de cuibărit pentru păsările răpitoare din 
România (şerparul (Circaetus gallicus), şoimul dunărean(Falco 
cherrung); 

•un important loc de pasaj pentru păsările migratoare; 

•o parte din insectele găsite în Munţii Măcinului sunt noi
pentru ştiinţă. 

Parcul NaParcul Naţţional Munional Munţţii Măcinului ii Măcinului (S= 18546 ha) (S= 18546 ha) 



Parcul Natural Putna Vrancea Parcul Natural Putna Vrancea 
(S= 38204 ha- 41,32% din suprafaţa Munţilor Vrancei)

•constituit în baza studiului de fundamentare ştiintifică 
întocmit în cadrul Proiectului LIFE02NAT/RO/8576 
“Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul 
Vrancea”

• constituie elementul cheie pentru protecţia si conservarea 
populaţiei viabile de urs, lup şi râs din cadrul Reţelei 
ecologice locale de protecţie a carnivorelor mari din judeţul 
Vrancea

•14 tipuri de habitate de interes comunitar 
• populaţii reprezentative de carnivore mari din speciile Ursus arctos, 
Canis lupus şi Lynx lynx
•Cca. 80% din suprafaţă – habitate forestiere
• 19,23% din suprafaţa parcului - arii protejate şi zone de conservare 
specială



•se află situat în estul judeţului Galaţi, la graniţa cu 
Republica Moldova; 

•reprezintă poarta de intrare în Rezervaţia Biosferei Delta 
Dunării; 

•se află pe traseul unor coridoare majore de migraţie ale 
păsărilor care cuibăresc pe teritoriul Eurasiei; 

•zonă naturală de o mare valoare ştiinţifică, cu rol de 
conservare a biodiversităţii; 

•are un rol de tampon şi control al inundaţiilor în zonă. 

Parcul Natural Lunca Prutului Inferior Parcul Natural Lunca Prutului Inferior (S= 8247 ha)(S= 8247 ha)



Parcul Natural Balta Mică a BrăileiParcul Natural Balta Mică a Brăilei ((S= 20460 ha)

zonă umedă de interes internazonă umedă de interes internaţţional (sit RAMSAR); ional (sit RAMSAR); 

cconservă importante valori ecologiceonservă importante valori ecologice, f, fiind o importantă iind o importantă 
componentă a Sistemului Dunării Inferioarecomponentă a Sistemului Dunării Inferioare, situat , situat îîn amonte n amonte 
de Rezervade Rezervaţţia Biosferei Delta Dunăriiia Biosferei Delta Dunării; ; 

este singura zonă rămasă este singura zonă rămasă îîn regim hidrologic natural (n regim hidrologic natural (zona zona 
inundabilăinundabilă) d) după indiguirea upă indiguirea îîn proporn proporţţie de 70ie de 70% a% a fostei Băl fostei Bălţţi i 
a Brăilei a Brăilei şşi crearea incintei agricole Insula Mare a Brăileii crearea incintei agricole Insula Mare a Brăilei; ; 

8 tipuri de habitate de interes comunitar incluse 8 tipuri de habitate de interes comunitar incluse îîn anexele n anexele 
Directivei 92/43/CEE Directivei 92/43/CEE Habitate, floHabitate, floră ră şşi faunăi faună. . 



RezervaRezervaţţiaia BiosfereiBiosferei Delta Delta DunăriiDunării (S= 580 000 ha)

-- UnaUna dintredintre celecele mai mai îîntinsentinse zone zone umedeumede dindin lumelume, , îînn
specialspecial caca habitat habitat alal pãsãrilorpãsãrilor de de apãapã
-- UnicaUnica deltădeltă din din lumelume declaratădeclarată, , îînn îîntregimentregime, , rezervarezervaţţieie
a a biosfereibiosferei
-- CeaCea mai mai îîntinsãntinsã zonă de  zonă de stufaristufarişşuriuri compacte compacte dindin lumelume
30 30 tipuritipuri de de ecosistemeecosisteme
-- Peste 5 500 Peste 5 500 speciispecii de de florãflorã şşi i faunãfaunã

-- CeaCea mai mare parte a mai mare parte a populapopulaţţieiiei europeneeuropene de de pelicanpelican
comuncomun PelecanusPelecanus onocrotalusonocrotalus şşi i pelicanpelican crecreţţ PelecanusPelecanus
crispuscrispus
-- 60% 60% dindin populapopulaţţiaia mondialămondială de cormoran de cormoran micmic
PhalacrocoraxPhalacrocorax pygmeuspygmeus
-- 50% 50% dindin populapopulaţţiaia mondialămondială de de gâscagâsca cucu gâtgât roroşşuu BrantaBranta
ruficollisruficollis
-- AproxAprox. 15 000 de . 15 000 de locuitorilocuitori -- îînn 25 de 25 de aaşşezăriezări umaneumane
((incluzândincluzând un un singursingur oraoraşş))



--InclusăInclusă îînn rereţţeauaeaua internainternaţţionalăională a a rezervarezervaţţiiloriilor biosfereibiosferei, , îînn
cadrulcadrul ProgramuluiProgramului MABMAB-- UNESCO(1990) UNESCO(1990) 
-- DeclaratăDeclarată caca zonzonăă umedumedăă de de importanimportanţţăă internainternaţţionalionalăă, , 
mai ales mai ales caca habitat habitat alal ppăăssăărilorrilor de de apapăă -- ConvenConvenţţiaia RamsarRamsar
(1990)(1990)
-- InclusăInclusă îînn ListaLista PatrimoniuluiPatrimoniului Universal Cultural Universal Cultural şşi Natural i Natural 
UNESCO (1990)UNESCO (1990)

--Diploma Diploma EEuropeanuropeană pentru arii protejate ă pentru arii protejate (2000 (2000 şşi 2005) i 2005) 

RezervaRezervaţţiaia BiosfereiBiosferei Delta Delta DunăriiDunării –– patrimoniupatrimoniu mondialmondial



• 4 bioregiuni: alpină, continental, stepică, pontică

N

EW
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Întocmit material:
Zs. Török, Tulcea

mai 2005

Alpine
54,213.68 km2

Pannonic
14,345.84 km2

Steppic
40,147.65 km2

Continental
127,810.84 km2

Pontic
1,798.58 km2

Romania: 238,400 km2

% of Romania
Alpine22.75
Continental53.63
Pannonic6.02
Pontic0.75
Steppic16.85

ReReţţeaua Natura 2000 eaua Natura 2000 îîn Regiunea n Regiunea SudSud-- EstEst(I) (I) 



• 34 arii de protecţie
avifaunistică(SPA), propuse în
baza Directivei Păsări
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• 53 situri de importanţă
comunitară (SCI), propuse
în baza Directivei Habitate

ReReţţeaua Natura 2000 eaua Natura 2000 îîn Regiunea n Regiunea SudSud-- EstEst(II) (II) 

•O.M. nr. 1964/2007 privind 
instituirea regimului de arie 
naturală protejată a Siturilor de 
Importanţă Comunitară ca parte 
integrantă a reţelei ecologice 
europene Natura 2000 în 
România

H.G. nr. 1284/2007 privind 
declararea Ariilor de 
Protecţie Specială 
Avifaunistică ca parte 
integrantă a reţelei ecologice 
europene Natura 2000 în 
România



ReReţţeaua Natura 2000 eaua Natura 2000 îîn Regiunea n Regiunea SudSud-- EstEst(III) (III) 

BeneficiiBeneficii pentrupentru ecosistemecosistem: : 

Conservarea diversităţii
biologice, a habitatelor
naturale, a speciilor de floră şi
faună sălbatică

-- MenMenţţinereainerea rezervelorrezervelor de de apăapă;;
-- ReducereaReducerea eroziuniieroziunii soluluisolului;;
-- EvitareaEvitarea inundainundaţţiiloriilor, , 

alunecăriloralunecărilor de de terenteren şşii a a 
viiturilorviiturilor;;
-- EvitareaEvitarea şşii reducereareducerea de de 
costuricosturi pentrupentru mediumediu

BeneficiiBeneficii socio socio –– economice: economice: 

-- PromovareaPromovarea tezauruluitezaurului natural natural şşii
cultural;cultural;

-- ProducereaProducerea şşii promovareapromovarea de de 
brabrandurinduri locale;locale;

-- DezvoltareaDezvoltarea ecoeco-- turismuluiturismului;;
-- CreereaCreerea de de noinoi locurilocuri de de muncămuncă;;
-- NoiNoi oportunităoportunităţţii pentrupentru educaeducaţţieie, , 

infrastructurăinfrastructură, , sănătatesănătate, etc. , etc. 
-- InvestiInvestiţţiiii noinoi şşii atragereaatragerea de de noinoi

fondurifonduri

Un sit Natura 2000 este mai mult decât o arie de protectie pentru specii 
şi habitate - el poate juca un rol foarte important în dezvoltarea  socio-
economică a comunităţii locale sau regionale.



„„Am primit lumea ca o moAm primit lumea ca o moşştenire pe care nutenire pe care nu--i i 
îîngăduit nimănui să o deteriorezengăduit nimănui să o deterioreze, ci pe care , ci pe care 
fiecare  generafiecare  generaţţie  are obligaie  are obligaţţia să o lase mai bună ia să o lase mai bună 
posterităposterităţţiiii””

Joseph JoubertJoseph Joubert
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Vă mulVă mulţţumim pentru atenumim pentru atenţţia acordatăia acordată! ! 

OI-POS Mediu Regiunea Sud-Est

Galati - Str. Portului nr. 23, cod 800025 
tel. 0236 325 325,  fax: 0236 325 515 

e-mail: instrumente.structurale@mediuse.ro

mailto:instrumente.structurale@mediuse.ro

	MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE ��Organismul Intermediar – POS MEDIU pentru Regiunea Sud- Est  � _________________
	Arii naturale protejate din Regiunea Sud- Est – caracteristici generale
	Parcul Natural Balta Mică a Brăilei (S= 20460 ha)  �
	Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (S= 580 000 ha)�
	Rezervaţia Biosferei Delta Dunării – patrimoniu mondial  
	Reţeaua Natura 2000 în Regiunea Sud- Est(I)  �
	Reţeaua Natura 2000 în Regiunea Sud- Est(II)  �
	Reţeaua Natura 2000 în Regiunea Sud- Est(III)  ��

