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Bine Bine aţiaţi venit  în venit  în RezervaţiaRezervaţia Biosferei Delta DunăriiBiosferei Delta Dunării

,,Trebuie să fim conștienţi că în fiecare zi de
muncă sau de vacanţă avem ocazia să
reducem impactul negativ asupra mediului,
generat de activităţile noastre.

Putem oferi un exemplu de urmat,
adoptând un comportament eco-responsabil
pe parcursul vacanţelor în viaţa de zi cu zi înpe parcursul vacanţelor, în viaţa de zi cu zi în
general.

Eco-responsabilitatea reprezintă
angajamentul pe care îl luăm la nivelangajamentul pe care îl luăm la nivel
individual și de grup, pentru limitarea
impactului negativ asupra mediului.”

(Ghidul Eco-Turistului)( )



Conform Ordinului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate
de către ARBDD la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, cu modificările şi completările
ulterioare, permisul de acces în rezervaţie pentru turişti este de:

•5 lei /persoană/zi;

•15 lei/persoană/săptămână;

•30 lei/persoană/an.

Tariful de intrare nu se aplică pentru copii, elevi, studenţi, pensionari, veterani de război, foşti
deţinuţi politici, urmaşii eroilor martiri şi răniţii din Revoluţia din decembrie 1989, precum și

l fi i d i ili l î i t l ţi i î l lităţil li it fpersoanelor fizice care au domiciliul în perimetrul rezervaţiei sau în localităţile limitrofe
(localităţi care au terenul administrativ integral sau parţial în interiorul rezervaţiei), respectiv:

Judeţul Tulcea: Tulcea, Parcheș, Somova, Mineri, Isaccea, Luncaviţa, Grindu, Nufăru,
Malcoci, Victoria, Băltenii de Sus, Beștepe, Mahmudia, Murighiol, Dunăvăţu de Sus,
Dunăvăţu de Jos Sarinasuf Colina Plopu Valea Nucarilor Agighiol Sabangia ZebilDunăvăţu de Jos, Sarinasuf, Colina, Plopu, Valea Nucarilor, Agighiol, Sabangia, Zebil,
Babadag, Sarichioi, Enisala, Sălcioara, Jurilovca, Lunca, Ceamurlia de Jos, Vișina, Baia
Judeţul Constanţa: Năvodari, Mihai Viteazu, Istria, Nuntași, Săcele, Corbu, Vadu
Judeţul Galaţi: Galaţi



Achitarea tarifului de intrare în scop turistic stabilit conform ORDINULUI nr. 610 din
19 mai 2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate dep p f p ş p
către Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" la solicitarea persoanelor
fizice şi juridice, cu modificările și completările ulterioare, emis de Ministrul Mediului
şi Pădurilor, se poate face:

a) online, achitând contravaloarea lor cu cardul bancar prin aplicaţia de
achiziţionare a permiselor pe site–ul instituţiei http://www.ddbra.ro/activitati/permise-online

b) cu numerar sau cu card bancar (program non-stop) la automatele de permise
instalate la sediul ARBDD;

c) cu numerar la: Centrele de Informare din localităţile din perimetrul Rezervaţiei
Biosferei Delta Dunării (Chilia Veche, Sulina, Crişan).





Conform Ordinului 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru

lucrările şi serviciile prestate de ARBDD la solicitarea persoanelor

fizice şi juridice:

Permisul de acces în rezervaţie pentru turişti este de:ţ p ş
• 5 lei/persoană/zi;
• 15 lei/persoană/săptămână,
• 30 lei/persoană/an,

Permisul de acces pentru autovehicule este de:

• 10 lei/autovehicul/zi;

• 100 lei autovehicul/an;

Permisul de acces pentru ambarcaţiuni este de:

• 20 lei/ambarcaţiune/sejur
•100 lei/ambarcaţiune/an.



Pentru persoanele juridice: Contravaloarea permiselor de acces achitată prin

virament bancar, în contul instituţiei noastre nr. RO80TREZ64120E345000XXXX,

deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea beneficiar: A R B D D Tulcea Cod fiscal:deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea, beneficiar: A.R.B.D.D. Tulcea, Cod fiscal:

3722040 este necesar să aibă menţionat la explicaţii:

• tarif acces pentru persoane

• tarif acces pentru autovehicule

• tarif acces pentru ambarcaţiuni

La solicitarea organelor de control vizitatorii trebuie să prezinte permisul deLa solicitarea organelor de control, vizitatorii trebuie să prezinte permisul de

acces și dovada plăţii pe durata vizitei în perimetrul RBDD.



Accesul cu nave și ambarcaţiuni în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării se face respectând Hotărârea

Guvernului Nr. 538 din 08 iulie 2015 pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulaţia navelor şi

ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul RBDD emis de Ministerul Mediuluiambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul RBDD, emis de Ministerul Mediului,

Apelor și Pădurilor, în baza permisului de acces pentru nave și ambarcaţiuni.

Obţinerea permisului este condiţionată de plata unui tarif: 100,00 lei/ambarcaţiune/an, respectiv

20 00 lei/ambarcaţiune/sejur Tariful nu se aplică pentru persoanele fizice care au domiciliul în20,00 lei/ambarcaţiune/sejur. Tariful nu se aplică pentru persoanele fizice care au domiciliul în

perimetrul rezervaţiei sau în localităţile limitrofe, respectiv:

JudeJudeţţulul TulceaTulcea: Tulcea, Parcheș, Somova, Mineri, Isaccea, Luncaviţa, Grindu, Nufăru, Malcoci,

ă ă ă ă ăVictoria, Băltenii de Sus, Beștepe, Mahmudia, Murighiol, Dunăvăţu de Sus, Dunăvăţu de Jos,

Sarinasuf, Colina, Plopu, Valea Nucarilor, Agighiol, Sabangia, Zebil, Babadag, Sarichioi, Enisala,

Sălcioara, Jurilovca, Lunca, Ceamurlia de Jos, Vișina, Baia

JudeţulJudeţul ConstanConstanţţaa: Năvodari, Mihai Viteazu, Istria, Nuntași, Săcele, Corbu, Vadu

JudeţulJudeţul GalaţiGalaţi:: Galaţi



În conformitate cu Hotărârea Nr. 538/2015 pentru aprobarea Regulilor privind accesul și circulaţia
navelor și ambarcaţiunilor pe canalele și lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta
Dunării": Art. 7. (3) Viteza maximă admisă a navelor și ambarcaţiunilor care navighează pe
următoarele canale de circulaţie și lacuri interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Deltaurmătoarele canale de circulaţie și lacuri interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta
Dunării", este de 40 km/h:
(Anexa Nr. 1)
1. Gârla Somova
2. Canalul Mila 36
3 C l l Si

18. Canalul Litcov
19. Canalul Crișan – Caraorman
20 C l l B

32. Canalul Mocansa
33. Canal Eracle
34 C l C li3. Canalul Sireasa

4. Gârla Șontea
5. Canalul Olguţa
6. Canalul Războiniţa
7. Canalul Eracle
8 C l l L t

20. Canalul Busurca
21. Gârla Împuţita
22. Canalul Cordon Litoral

(Sulina - Sfântu Gheorghe)
23. Canalul Tătaru
24 Gâ l P i l

34. Canal Ceamurlia
35. Lacul Roșu
36. Lacul Roșuleţ
37. Lacul Puiu
38. Lacul Razim
39 L l G l iţ8. Canalul Lopatna

9. Canalul Rădăcinoasele
10. Canalul Pardina
11. Canalul Magistral AP Chilia
12. Canalul Cardon
13 C l l Sfi f

24. Gârla Perivolovca
25. Canalul Lipoveni
26. Canalul Dunavăţ
27. Canalul Mustaca
28. Canalul Dranov
29 C l l P i

39. Lacul Goloviţa
40. Lacul Zmeica
41. Lacul Sinoie
42. Lacul Lumina
43. Lacul Merhei
44 L l M i13. Canalul Sfiștofca

14. Canalul Sud Popina
15. Canalul Vătafu
16. Canalul Stipoc
17. Canalul Magearu

29. Canalul Perișor
30. Canalul Periteașca
31. Canalul de Centură (canalul

de legătură dintre canalele
Lipoveni, Dunavăţ și Dranov)

44. Lacul Matita
45. Lacul Uzlina
46. Lacul Isac
47. Braţele Dunării Vechi
48. Braţul Musura
49. Canal Uzlina



Art. 7. (6) Este interzisă deplasarea navelor/ambarcaţiunilor cu motor cu o viteză mai mare de 5 km/h
în următoarele zone: (ANEXA Nr. 3)

1. Lacul Ivanova 7.   Golf Musura - Ostrov Musura 13.  Holbina II 
2. Lacul Purcelu
3. Canal Bratușca
4. Canal Litieni
5. Lacul Obretinul Mic
6. Canal Ghermandi

8.   Lacul Martinica
9.   Lacul Cuzminţul Mare 
10. Lacul Cuzminţul Mic
11. Lacul Meșteru, Nord și Sud
12. Japșa Climova

14.  Lacul Isăcel
15.  Lacul Coteţe
16.  Lacul Cuibul cu Lebede
17.  Canal Candura - colonia

Nebunupș
18. Lacul Ligheanca (NE) 

Art. 7. (2) Viteza maximă admisă a navelor și ambarcaţiunilor care navighează pe restul canalelor și
lacurilor interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", este de 15 km/h. (neprevăzute
în ANEXA Nr. 1 si ANEXA Nr. 3)

•Pe căile navigabile (braţele Dunării și traseul navelor până la localităţile Mila 23 și Caraorman) viteza
de navigaţie este cea stabilită de Autoritatea Navală Română funcţie de tipul de ambarcaţiune sau navă
folosită.
•Sancţiunile prevăzute în LEGEA Nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei
"Delta Dunării": Art 12 Constituie contravenţii următoarele fapte dacă nu sunt săvârşite în astfel deDelta Dunării : Art.12. Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de
condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni: 6. nerespectarea regulilor de navigaţie şi
circulaţie pe teritoriul rezervaţiei; Art.13. Contravenţiile prevăzute la art. 12 se sancţionează după cum
urmează: d) cele de la pct. 5 - 7, 18, 19 şi 36, cu amendă de la 250 lei la 700 lei pentru persoane fizice
şi de la 320 lei la 1.000 lei pentru persoane juridice;





Accesul cu autovehicule în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării se face în baza unui permis deţ p

acces pentru autovehicule, ce este condiţionat de plata unui tarif în valoare de 100,00

lei/autovehicul/an, respectiv 10,00 lei/autovehicul/zi.

Pl t t if l t fPlata tarifelor se poate face:

- cu numerar/card bancar la automatele de permise (program non-stop) instalate la sediul

ARBDD,

- prin intermediul aplicaţiei de plăţi online de pe pagina de internet a instituţiei

http://www.ddbra.ro/activitati/permise-online .



Vizitarea Pădurii Letea
se face pe baza unui Regulament elaborat în
parteneriat cu RNP - Direcţia Silvică și cu

lt t ităţil l lconsultarea autorităţilor locale.
În zonă au fost stabilite trei trasee de
vizitare:
- Traseul 1 - amplasat în partea de vest a
Pădurii Letea, unde accesul este permis doar
cu atelaje tradiţionale;
- Traseul 2 - se poate accesa în zona tampon
și tangenţial în zona strict protejată cuș g ţ p j
condiţionarea staţionării mijloacelor de
transport în zona tampon și apoi drumeţie
900 de metri;
- Traseul 3 – drumeţie- este un traseu scurtTraseul 3 drumeţie este un traseu scurt
de vizitare panoramică a zonei de dune pe o
lungime de 500 de metri.
Organizarea celor trei trasee de vizitare în
pădurea Letea a fost avizată de cătrepădurea Letea a fost avizată de către
Consiliul Știinţific al ARBDD.



Potrivit Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative, permisul de pescuit recreativ/sportiv în rezervaţie se
lib ă fă ă d t i t if f A t 23eliberează fără perceperea de taxe şi tarife, conform Art. 23.

(1) Prin pescuit recreativ/sportiv se înţelege pescuitul efectuat cu undiţa sau cu lanseta, în
scop de agrement/performanţă, pe baza unui permis nominal emis de către administratorul

l i ii i lib d d i iil d i i i d ăresurselor acvatice vii şi eliberat de acesta sau de asociaţiile de pescari sportivi, după caz,
fără perceperea de taxe şi tarife.”

Conform Ordinului privind aprobarea condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv,
regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de
pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate, permisul de pescuit recreativ/sportiv
este:

• un document cu regim special, înseriat

• nominal şi netransmisibil

• se eliberează anual.



Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în perimetrul RBDD se face pe baza permiselor de

pescuit recreativ/sportiv emise şi eliberate de ARBDD în conformitate cu prevederile Ordinului

privind aprobarea condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de

practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv

în ariile naturale protejate, emis în comun de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

(159/24 iunie 2011) şi Ministerul Mediului şi Pădurilor (1 266/18 aprilie 2011).

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 511/19 iulie 2011 şi postat pe

website-ul ARBDD: www.ddbra.ro; www.rezervatia-deltadunarii.ro; www.biosfera-

deltadunarii.ro/ Acasă > Activităţi > Activităţi >Pescuit > Legislaţie specifică.



Eliberarea permiselor de pescuit recreativ/sportiv se poate face astfel:

• la automatele de permise (program non-stop) instalate la sediul ARBDD;

• la Centrele de Informare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

(Chilia Veche, Sulina, Crişan);

online, prin aplicaţia de plăţi online de pe pagina de internet a instituţiei,

http://www.ddbra.ro.



Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv prevede că Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv prevede că deţinătoriideţinătorii de de g p p p pg p p p p ţţ
permise de pescuit recreativ/sportiv au următoarele permise de pescuit recreativ/sportiv au următoarele obligaţiiobligaţii::

• să respecte legislaţia privind desfăşurarea pescuitului recreativ/sportiv pe teritoriul

Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”;Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”;

• să respecte legislaţia de mediu şi prevederile planurilor de management şi ale

regulamentelor ariilor naturale protejate.

ă l i i i ă i d l li i d l d l bili• să se legitimeze şi să prezinte documentele solicitate de organele de control abilitate;

• pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", să deţină permis de acces eliberat de

Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";

• să păstreze curăţenia în zona de pescuit, iar depozitarea şi deversarea de deşeuri de

orice tip pe sol, în apă, pe maluri, plajă sunt strict interzise.



În scopul asigurării protecţiei şi conservării resurselor acvatice vii şi al evitării conflictelor de

interese dintre activitatea de pescuit comercial şi cea de pescuit sportiv, Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura stabileşte

condiţiile pentru practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale,

astfel:

a) pe cursul şi braţele Dunării şi în Delta Dunării, cu maximum 4 undiţe sau 4 lansete cu câte

două cârlige fiecare;

b) pe Dunăre şi în Delta Dunării un pescar sportiv poate reţine din captură maximum 5 kg de

peşte/zi sau numai un singur peşte, dacă greutatea lui depăşeşte 5 kg.



Zone de pescuit recreativ/sportiv din Rezervaţia Biosferei Delta 
Dunării



Conform prevederilor Ordinului nr. 342 din 28 mai 2008 privind
i i i i i i i i i ii idimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din
domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din
mediul acvatic, publicat în Monitorul oficial nr. 410 din 2 iunie
2008 şi postat pe website-ul ARBDD: www.ddbra.ro; www.rezervatia-
deltadunarii ro; www biosfera-deltadunarii ro; www romania-deltadunarii.ro; www.biosfera-deltadunarii.ro; www.romania-
deltadunarii.ro /Acasă> Activități> Pescuit >Legislație specifică:

• lungimea peştelui stabilită pentru pescuit este determinată prin
măsurarea distanţei de la vârful botului până la baza înotătoareiţ p
caudale.

• puietul şi exemplarele de peşti capturate sub dimensiunile minime
prevăzute sau exemplarele de specii strict protejate vor fi
deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie.

• se interzice pescuitul sturionilor, exemplarele capturate
accidental din această specie fiind deversate în mod obligatoriu
în apă indiferent de starea acestoraîn apă, indiferent de starea acestora.



DimensiunileDimensiunile minimeminime,, îînn centimetricentimetri,, aleale resurselorresurselor acvaticeacvatice viivii dindin domeniuldomeniul publicpublic alal
statuluistatului,, carecare potpot fifi capturatecapturate dindin mediulmediul acvaticacvatic (Extras(Extras dindin anexaanexa lala OrdinulOrdinul nrnr.. 342342 dindin 2828

Babuşcă (Rutilus rutilus) 15 cm
Biban (Perca fluviatilis) 12 cm 

maimai 20082008))::

( f )
Crap (Cyprinus carpio) 35 cm: se reţine doar un exemplar pe zi care să nu 

depășească  5 kg. 
Caras (Carassius auratus) 15 cm 
Lin (Tinca tinca) 25 cm 
Plătică (Abramis brama) 25  cm 
Somn (Silurus glanis) 50 cm 
Şalău (Stizostedion sp.) 40  cm 
Ştiucă (Esox lucius): 40 cm - cu reţinerea a maximum două exemplare pe
zi  care  să însumeze nu mai mult de 5 kg  sau un zi, care  să însumeze nu mai mult de 5 kg. sau un 
singur exemplar dacă greutatea lui depășește 5 kg. 



Potrivit prevederilor Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu
modificările şi completările ulterioare şi postată pe website-ul ARBDD:www.ddbra.ro;

ti d lt d ii bi f d lt d ii /A ă A ti ităţi P it L i l ţiwww.rezervatia-deltadunarii.ro; www.biosfera-deltadunarii.ro /Acasă >Activităţi>Pescuit > Legislaţie
specifică:

1. Constituie contravenţii următoarele fapte:

• pescuitul sportiv/recreativ fără acte de reglementare emise de ARBDD sau cu încălcarea
prevederilor acestora;

• pescuitul sportiv/recreativ în zone interzise sau în perioadele de prohibiţie;
• refuzul persoanelor de a se legitima, la solicitarea expresă a personalului Administraţiei

Rezervaţiei, şi de a prezenta documentele solicitate;
• neasigurarea salubrizării locurilor de pescuit sportiv sau a locurilor de campare;
• accesul persoanelor fizice şi juridice pe teritoriul rezervaţiei fără acte de reglementare emise de

ARBDD sau nerespectarea prevederilor acestora;
• pescuitul cu unelte interzise conform legislaţiei în vigoare.“

2. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se realizează de către personalul împuternicit din
cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, al Gărzii Naţionale de Mediu şi de către
ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române şi al Poliţiei de Frontieră.



Legislaţie specifică (www.ddbra.ro; www.rezervatia-deltadunarii.ro; www.biosfera-
deltadunarii ro / Acasă >Activităţi>Pescuit > Legislaţie specifică:deltadunarii.ro / Acasă >Activităţi>Pescuit > Legislaţie specifică:

• Ordinul nr. 159/1266 / 2011 privind aprobarea condiţiilor de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor
permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate

• Ordinul nr. 342 / 2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din
domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic

• Ordonanţa de urgenţă nr. 23 / 2008 privind pescuitul şi acvacultura,Ordonanţa de urgenţă nr. 23 / 2008 privind pescuitul şi acvacultura,

• Ordinul nr. 54/76 din ianuarie 2019 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiţie a
pescuitului, precum și a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2019.
http://www.ddbra.ro/accesul-la-informa-iile-publice-de-mediu/media/comunicate-de-

/ i t d t bili i d l i l d hibiti it l i 2248presa/comunicat-de-presa-stabilirea-perioadelor-si-zonelor-de-prohibitie-a-pescuitului-a2248



Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării informează vizitatorii că în perimetrul

Rezervaţiei este interzisă instalarea corturilor, cu excepţia locurilor de campare

autorizate, amenajate şi dotate corespunzător cerinţelor igienico-sanitare. Măsura este

adoptată atât în scopul prevenirii accidentelor, îmbolnăvirilor şi altor riscuri ce potş

surveni în cazul campării în zone lipsite de facilităţi igienico-sanitare, cât şi pentru

prevenirea efectelor negative asupra speciilor şi habitatelor naturale, generate de

comportamentul turiştilor ce campează în astfel de locuri.comportamentul turiştilor ce campează în astfel de locuri.

Adresăm vizitatorilor Rezervaţiei rugămintea ca, pentru siguranţa lor sanitară, să

folosească numai spaţiile de cazare autorizate existente în localităţile din Delta Dunăriiţ ţ

şi din zonele învecinate.



Locaţii autorizate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării unde este posibilă
cazarea la căsuţe vile şi bungalouri sau/și camparea:cazarea la căsuţe, vile şi bungalouri sau/și camparea:

•Camping “DELFINUL” (3***) Sf. Gheorghe (căsuţe, vile), Tel: 0240. 546896, Fax:
0240.546896, e-mail:info@deltasfantugheorghe.ro, www.deltasfantugheorghe.ro.
C i CAMPOEUROCLUB PARTIZANI”(3***) P i i l 40/722307085•Camping „CAMPOEUROCLUB PARTIZANI”(3***)–com. Partizani, tel. +40/722307085,

0723.393960, www.campoeuroclub.ro, e-mail: contact@campoeuroclub.ro.
• Camping Mihaela loc. Crişan, str. Principală, nr. 50, tel. +40/745210324;

• Hostel pentru tineret Sulina - Str. a - II -a, nr 1, Sulina, judeţul Tulcea, tel. 0040- 744-
751.975, http://holiday-danube-delta.ro

•Sat de vacanţă LA EDEN (3***) - Gura Portiţei– (căsuţe, vile), 0240/561429;
0723/527510;0740/084084;Fax:0740/084084,www.guraportitei.ro,e-mail:
rezervari@guraportitei.ro .
• Bungalow Corbu Golf, loc Corbu, jud. Constanţa, tel. 0723 250 1380;

• Complexul Turistic Tatanir - Locaţia: Chilia, Telefon: 0788.383.779



Welcome to theWelcome to the Danube Delta Biosphere Reserve!Danube Delta Biosphere Reserve!

“ We must be aware that in every
day of work or vacation we have the
opportunity to reduce the negative
environmental impact generatedenvironmental impact generated
by our activities.

We can give an example to be
followed by adopting an eco-y p g
responsible behavior during our
holidays and in everyday life.

Eco-responsibility represents the
it t t k tcommitment we take at

individual and group level, to reduce
the negative environmental impact. "

(Eco-Tourist Guide)



According to Order no. 610/2009 on the approval of tariffs for works and services
provided by DDBRA at the request of individual and legal entities, the entrance permit
for tourists in the Reserve is:for tourists in the Reserve is:

• 5 lei / person / day;

• 15 lei / person / week;

• 30 lei / person / year.



According to Order no. 610/2009 on the approval of tariffs for works and services provided by
DDBRA at the request of individual and legal entities, the entrance permit for tourists in the
Reserve is:

5 lei / person / day;

15 lei / person / week;

30 lei / person / year30 lei / person / year.

The entrance fee for tourists, according to ORDER no. 610 of May 19, 2009 on the approval of
tariffs for works and services provided by “Danube Delta” Biosphere Reserve Authority at the
request of individual and legal entities issued by the Minister of Environment and Forests, canq f g y
be paid at:

- via online payment application on the website http://www.ddbra.ro.

- ATMs. (non-stop program), located at DDBRA headquarters,ATMs. (non stop program), located at DDBRA headquarters,

- DDBRA’s Information Centers.
During the visit in DDBR perimeter tourists must present the entrance permit and proof of
payment to controlling bodies.



According to Order 610/2009 on the approval of tariffs for work and services provided
by DDBRA at the request of individual and legal entities, the

Entrance permit for tourists in the Reserve is:
 5 lei / pers / day;• 5 lei / pers / day;

• 15 lei  / pers/ week
• 30 lei  / pers / year

Entrance permit for vehicles: Entrance permit for vehicles: 
• 10 lei / vehicle / day;
• 100 lei / vehicle / year;

Entrance permit for motorboats: p
• 20 lei / boat / stay
• 100 lei / boat / year



Access for vehicles in the Danube Delta Biosphere Reserve is allowed based on

entrance permits for vehicles, conditioned by payment of: 100

lei/vehicle/year; or 10 lei/vehicle/day.

Payment can be made at Danube Delta Biosphere Reserve Authority

headquarters at ATMs (non-stop program) or via online payment applicationheadquarters, at ATMs.(non stop program), or via online payment application

on the website http://www.ddbra.ro .



Access for ships and boats in the Danube Delta Biosphere Reserve is permitted inAccess for ships and boats in the Danube Delta Biosphere Reserve is permitted in

compliance with Government Decision 538/2015 approving the Rules on access and

movement of ships and boats along the channels and inland lakes within the

i t f DDBR i d b th Mi i t f E i t W t d F t b dperimeter of DDBR, issued by the Ministry of Environment, Waters and Forests, based

on the entrance permit for ships and boats.

The issue of permits is conditioned by payment of: 100 lei / boat / year, or 20 lei /p y p y y

boat / stay. Payment of entrance fee can be made at ATMs. (non-stop program),

located at Danube Delta Biosphere Reserve Authority (DDBRA) headquarters; or via

online payment application on the website http://www.ddbra.ro .online payment application on the website http://www.ddbra.ro .





According to Decision no. 538/2015 on approval of Rules for access and circulation of ships and boats on inner 
channels and lakes within Danube Delta Biosphere Reserve perimeter: Art. 7. (3) Maximum permissible speed for 
hi  d b t  ti g  th  f ll i g i l ti  h l  d l k  f th  D b  D lt  Bi h  R  ships and boats operating on the following circulation channels and lakes of the Danube Delta Biosphere Reserve 

perimeter is 40 km/h: (Annex No. 1) 

1. Gârla Somova
2. Canalul Mila 36
3. Canalul Sireasa

18. Canalul Litcov
19. Canalul Crișan – Caraorman
20. Canalul Busurca

32. Canalul Mocansa
33. Canal Eracle
34. Canal Ceamurlia3. Canalul Sireasa

4. Gârla Șontea
5. Canalul Olguţa
6. Canalul Războiniţa
7. Canalul Eracle
8. Canalul Lopatna

20. Canalul Busurca
21. Gârla Împuţita
22. Canalul Cordon Litoral

(Sulina - Sfântu Gheorghe)
23. Canalul Tătaru
24. Gârla Perivolovca

34. Canal Ceamurlia
35. Lacul Roșu
36. Lacul Roșuleţ
37. Lacul Puiu
38. Lacul Razim
39. Lacul Goloviţa

9. Canalul Rădăcinoasele
10. Canalul Pardina
11. Canalul Magistral AP Chilia
12. Canalul Cardon
13. Canalul Sfiștofca
14 Canalul Sud Popina

25. Canalul Lipoveni
26. Canalul Dunavăţ
27. Canalul Mustaca
28. Canalul Dranov
29. Canalul Perișor
30 Canalul Periteașca

40. Lacul Zmeica
41. Lacul Sinoie
42. Lacul Lumina
43. Lacul Merhei
44. Lacul Matita
45 Lacul Uzlina14. Canalul Sud Popina

15. Canalul Vătafu
16. Canalul Stipoc
17. Canalul Magearu

30. Canalul Periteașca
31. Canalul de Centură (canalul

de legătură dintre canalele
Lipoveni, Dunavăţ și Dranov)

45. Lacul Uzlina
46. Lacul Isac
47. Braţele Dunării Vechi
48. Braţul Musura
49. Canal Uzlina



Art. 7. (6) Circulation of motor vessels/boats with a speed exceeding 5 km/h is prohibited in the following areas: 
(Annex No. 3) 

1. Lacul Ivanova 7.   Golf Musura - Ostrov Musura 13.  Holbina II 
2. Lacul Purcelu
3. Canal Bratușca
4. Canal Litieni
5. Lacul Obretinul Mic
6. Canal Ghermandi

8.   Lacul Martinica
9.   Lacul Cuzminţul Mare 
10. Lacul Cuzminţul Mic
11. Lacul Meșteru, Nord și Sud
12. Japșa Climova

14.  Lacul Isăcel
15.  Lacul Coteţe
16.  Lacul Cuibul cu Lebede
17.  Canal Candura - colonia Nebunu
18. Lacul Ligheanca (NE) 

Art. 7. (2) Maximum permissible speed for ships and boats operating the rest of the inner channels and lakes of

the Danube Delta Biosphere Reserve perimeter is 15 km/h. (not listed in ANNEX No. 1 and ANNEX No. 3)

On waterways (Danube branches and shipping routes to Mila 23 and Caraorman localities) navigational speed is

the one established by the Romanian Naval Authority depending on the type of boat or vessel usedthe one established by the Romanian Naval Authority depending on the type of boat or vessel used.

• Sanctions provided in Law no. 82 of November 20, 1993 on the establishment of the Danube Delta Biosphere

Reserve: Art.12. The following acts shall be considered contraventions if they are not committed under such

conditions as to constitute criminal offenses under the criminal law: 6. non-compliance with rules of navigation

and circulation on the territory of the reserve; Art.13. Contraventions provided in art. 12 shall be sanctioned as

follows: d) for 5-7, 18, 19 and 36, with a fine from 250 lei up to 700 lei for individuals and from 320 lei to 1.000

lei for legal persons;





Regarding recreational/sport fishing activity, the Danube

Delta Biosphere Reserve Authority announces the issuance ofp y

Order on approval of conditions for recreational/ sport fishing,

the regulations regarding recreational/sport fishing and models

of permits for recreational/sportof permits for recreational/sport

fishing in protected natural areas, issued jointly by the

Ministry of Agriculture and Rural Development (159/24 June

2011) nd th Mini try of En ironm nt nd For t (1266 April2011) and the Ministry of Environment and Forests (1266 April

2011) and published in the Official Gazette of Romania, Part I,

no. 511/19 July 2011.

On DDBR territory, recreational / sport fishing in natural fish

habitats is allowed only based on recreational / sport fishing

permits issued by DDBRA. Please note that recreational / sport

fishing permits must be accompanied by the access permit on DDBR

territory.

A di t th L 1/2017 th ti l / t fi hi



Recreational/sport fishing areas in the Danube Recreational/sport fishing areas in the Danube 
DeltaDelta BiosphereBiosphere ReserveReserve



- DDBRA’s Information Centers;

- ATMs. (non-stop program), located at DDBRA headquarters,

- or via online payment application on the website http://www.ddbra

Recreational/Sport Fishing Rules provide that holders of Recreational/Sport Fishing Rules provide that holders of Recreational/Sport Fishing Rules provide that holders of Recreational/Sport Fishing Rules provide that holders of 
recreational/sportfishing permit have the following recreational/sportfishing permit have the following 

obligationsobligations::

• comply with the legislation on recreational/sport fishing on Danube

Delta Biosphere Reserve territory;

• comply with the environmental legislation and the provisions of 

management plans and regulations for protected natural areas.

• to present the documents requested by competent control bodies;

• within the Danube Delta Biosphere Reserve territory, to have a valid 

access permit issued by the Danube Delta Biosphere Reserve Authority;

 k  l  h  fi hi     d di h  f  • to keep clean the fishing area, waste storage and discharge of any 

type onground, water, shores, beach is strictly forbidden.



In order to ensure the protection and conservation of living

aquatic resources and to avoid conflicts of interest between

commercial fishing and sport fishing activities, Government

Emergency Ordinance no. 23 of 5 March 2008 on fishing and

aquaculture establishes the conditions for practicing

recreational /sport fishing in natural fish habitats, as

follows:follows:

a) along its course, on the main branches and in the Danube 

Delta, with maximum 4 fishing lines 2 hooks each;

b) on the Danube and in the Delta, a sport fisherman may

withhold from his catch maximum 5 kg of fish per day or

only 1 fish if weight exceeds 5 kg.



According to the provisions of Order no. 342 of May 28, 2008 regarding

the individual minimum dimensions of living aquatic resources from thethe individual minimum dimensions of living aquatic resources from the

public domain of the state, by species, which can be captured from the

aquatic environment, published in the Official Gazette no. 410 of 2

June 2008 and posted on the DDBRA website: www ddbra ro;June 2008 and posted on the DDBRA website: www.ddbra.ro;

www.rezervatia-deltadunarii.ro;www.biosfera-

deltadunarii.ro;www.romania-

deltadunarii.ro/Acasă>Activități>Pescuit>Legislație specifică:deltadunarii.ro/Acasă>Activități>Pescuit>Legislație specifică:

• Length of fish set for fishing is determined by measuring the

distance from snout tip to base of caudal fin.distance from snout tip to base of caudal fin

• Juvenile fish and specimens caught under the minimum size or 

specimens of species strictly protected will be returned alive into 

water. 

• Sturgeon fishing is forbidden, specimens caught accidentally from 

this species being released into water irrespective of their status.



Roach (Rutilus rutilus) 15 cm

Minimum dimensions in centimeters of living aquatic resources
from the public domain of the state that may be captured from
the aquatic environment (Extract from the Annex to Order No 342Roach (Rutilus rutilus) 15 cm

Redfin (Perca fluviatilis) 12 cm 

Carp (Cyprinus carpio) 35 cm only one catch per 

the aquatic environment (Extract from the Annex to Order No 342
of 28 May 2008):

day not exceeding 5 kg.

Goldfish (Carassius auratus) 15 cm; 

Tench (Tinca tinca) 25 cm Tench (Tinca tinca) 25 cm 

Bream (Abramis brama) 25  cm 

Catfish (Silurus glanis) 50 cm 

Pik  h (S i di ) 40   Pike perch (Stizostedion sp.) 40  cm 

Pike (Esox lucius): 40 cm (catch a 

maximum of two specimens per day not 

exceeding 5 kg. or a single specimen if its weight exceeds  5 kg)



According to provisions of Law no. 82/1993 on the establishment of the 
Danube Delta Biosphere Reserve, with subsequent modifications and 
completions, posted on DDBRA website:www.ddbra.ro;  www.rezervatia-
deltadunarii.ro; www.biosfera-deltadunarii.ro /Acasă
>Activități>Pescuit >Legislație specifică:

1 Th  f ll i    id d i1.The following acts are considered contraventions:
• sport/recreational fishing without regulatory documents issued by 
DDBRA or in violation of their provisions;
• sport /recreational fishing in prohibited areas or during periods 
of prohibition;of prohibition;
• refusal of persons to present documents at the express request of 
DDBRA personnel;
• non-assurance of sanitation in sports fishing areas or camping 
sites;
• access of individuals and legal persons on Reserve territory 
without regulatory acts issued by DDBRA or failure to comply with 
their provisions;
• fishing with prohibited gears according to legislation in force.

2. Finding and sanctioning of contraventions shall be carried out by 
DDBRA authorized personnel, the National Environmental Guard and by 
the officers and agents of the Romanian Police and the Border Police. 



D b D lt Bi h R A th it i f i it th tDanube Delta Biosphere Reserve Authority informs visitors that

within DDBR’s perimeter camping is prohibited, except in authorized

camping sites, properly equipped according to sanitary

requirements. The measure is adopted to prevent accidents, illnesses

and other risks that can occur when camping in areas without

sanitary facilities and to prevent adverse effects on species and

natural habitats, generated by behavior of tourists camping in such

areas.

Visitors of the Reserve are asked for their own sanitary safetyVisitors of the Reserve are asked, for their own sanitary safety,

to use only authorized accommodation spaces available in localities

within the Danube Delta and the surrounding areas.



Authorized locations on Danube Delta Biosphere Reserve territoryp y
where accommodation is possible in cottages, villas and
bungalows or in camping sites:

• Camping “DELFINUL” (3***) Sf. Gheorghe village (cottages, p g ( ) g g ( g
villas), Tel: 0240. 546896, Fax: 0240.546896, E-mail: 
info@deltasfantugheorghe.ro www.deltasfantugheorghe.ro

• Camping „Campoeuroclub Partizani” (3***)–Partizani village, 
tel +40/722307085,  0723.393960, www.campoeuroclub.ro, E-mail: tel 40/722307085,  0723 393960, www campoeuroclub ro, E mail  
contact@campoeuroclub.ro

• Camping Mihaela, Crişan village, nr. 50, Main Street, tel.
+40/745210324

Y th H t l S li St II 1 S li T l• Youth Hostel Sulina - Str. a - II -a, nr 1, Sulina, Tulcea
county, tel. 0040- 744-751.975, http://holiday-danube-delta.ro

•Holiday village LA EDEN (3***) - Gura Portiţei – (cottages,
villas), 0240/561429; 0723/527510; 0740/084084; Fax:
0740/084084 tit i il0740/084084, www.guraportitei.ro, e-mail:
rezervari@guraportitei.ro ,

• Bungalow Corbu Golf, Corbu, Constanţa county, tel. 0723 250 
1380


