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1. MESAJUL DIRECTORULUI GENERAL  1. GENERAL DIRECTOR’S MESSAGE 
 

 

 
                                                 Dr. Marian TUDOR 

 
 

                                                DIRECTOR GENERAL 
 

 

 
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare 

Delta Dunării – Tulcea face parte din Reţeaua 
Unităţiilor de Cercetare – Dezvoltare din România, 
fiind unul dintre principalii promotori ai cercetării 
româneşti în ariile protejate în vederea conservării şi 
dezvoltării durabile ale acestor zone de importanţă 
naţională. 

 
Institutul oferă, prin cercetătorii şi inginerii de 

dezvoltare tehnologică, care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul instituţiei, expertiza sa, 
confirmată prin premiile şi aprecierile publice 
obţinute de-a lungul timpului. 

 
În cadrul institutului se pune accent pe 

cooperarea şi realizarea de parteneriate la nivel 
naţional şi internaţional cu institutele şi organizaţiile 
care desfăşoară activităţi de cercetare şi transfer 
tehnologic. 

 
Cu un patrimoniu în continuă dezvoltare şi 

modernizare, institutul investeşte în permanenţă în 
dezvoltarea profesională şi personală a angajaţilor 
săi prin crearea de oportunităţi de participare la 
proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale. 

 
Institutul întreţine din fondurile sale proprii 

spaţiile în care îşi desfăşoară activităţile curente: 
laboratoarele, bazele de cercetare, biblioteca, 
oferind garanţia calităţii muncii pe care o 
desfăşoară. 

 
În calitate de Director General susţin toate 

activităţiile care contribuie la dezvoltarea şi la 
creşterea prestigiului instituţiei pe care o coordonez.  

 
 

 
 
 

Danube Delta National Institute for Research 
and Development Tulcea is part of the Network of 
Research and Development Units of Romania, 
being one of the main promoters of Romanian 
research in protected areas and conservation and 
sustainable development of these areas of national 
importance. 

 
The institute offers, through researchers and 

technological development engineers who work in 
the institution, its expertise, confirmed by 
governmental awards and recognition obtained 
along the time. 

 
The institute is focused on cooperation and 

building of partnerships at national and international 
level whith institutes and organizations engaged in 
research activities and technology transfer. 

 
 
With a heritage continuously developed and 

modernized, the institute invests continuously in 
professional and personal development of its 
employees by creating opportunities for involvement 
into national and international research projects. 

 
From its own funds the institute maintains 

operational the current activities in laboratories, 
research stations, library, thus proving the quality for 
the performed works. 

 
 
As General Director I support all the activities 

that contribute to development and to the prestige of 
the institution that I coordinate. 
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2. ISTORIC       2. HISTORY 
 

 

În cei aproape 90 de ani de la apariţia 
primelor preocupări, inclusiv ale Marii Adunări 
Naţionale a României din perioada comunistă, 
respectiv ulterior anului 1989 a Guvernului 
României cu privire la exploatarea, utilizarea, 
protecţia biodiversităţii şi resurselor din deltă, au 
fost înfiinţate, reorganizate şi desfiinţate o serie de 
structuri organizatorice [*** 1970; ***1999; *** 2009; 
***2010; ***2010a; ***2015] care au avut în obiectul 
lor de activitate atât proiectarea cât şi cercetarea în 
Delta Dunării. 

 

Parte componentă a reţelei de unităţi de 
cercetare dezvoltare din România institutul are în 
prezent următoarele date de identificare: 
 

 Denumirea: Institutul Naţional de Cercetare 
Dezvoltare Delta Dunarii Tulcea 

 Nr. Registrul potenţialilor contractori: 2303 

 Nr. Oficiul Registrului Comerţului: J36/290/2015 

 Adresa: str. Babadag nr. 165, Tulcea 

 Telefon: (+4) 0240 524546 / Fax: (+4) 0240 
533547 

  www.ddni.ro / e-mail: office@ddni.ro 
 

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare 
Delta Dunării (INCDDD) a fost înfiinţat în anul 1999, 
pe structura Institutului de Cercetare şi Proiectare 
Delta Dunării creat în 1970 în cadrul Centralei Delta 
Dunării Tulcea, având ca domenii de activitate 
recoltarea stufului, piscicultura, agricultura. Din 
1990, când Delta Dunării a fost declarată Rezervație 
a Biosferei, activitatea institutului a fost reorientată 
spre conservarea, protecția și menținerea 
echilibrului ecologic în ariile protejate de importanță 
națională și internațională. 

 

În anul 2009, INCDDD devine subunitate a 
Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare 
pentru Protecţia Mediului (INCDPM) şi începând din 
2015 redevine institut de sine stătător. 

 

In the nearly 90 years since the early concern 
regarding the exploitation, use and protection of 

biodiversity and resources in the delta (including the 

attetion paid for this issue by the National Assembly 

of Romania from the comunist period or later on of 
the Romanian Government) there were established, 
reorganized and abolished a number of 
organizational structures [*** 1970; ***1999; *** 
2009; ***2010; ***2010a; ***2015] which had in their 
activity both the design and research in the Danube 
Delta. 

 

As part of the network of Research & 
Development units from Romania, the institute has 
currently the following identification elements: 

 

 Name: Danube Delta National Institute for 
Research and Development 

 No. in the Register of Potential Contractors: 
2303 

 No. in the Trade Registry Office: J36/290/2015 

 Adress: 165 Babadag street, Tulcea 820112 

 Tel.: (+4) 0240 524546 / Fax: (+4) 0240 533547 

 www.ddni.ro /e-mail: office@ddni.ro 
 

The ‘Danube Delta’ National Institute for 
Research and Development (DDNIRD) was 
established in 1999, on the structure of the Danube 
Delta Research and Design Institute created 1970, 
within the Danube Delta Centre, Tulcea, aiming the 
research and design in reed harvesting, fishing, 
agriculture. Since 1990, when the Danube Delta 
became a Biosphere Reserve, the activity of the 
institute has focused on preservation, protection and 
maintaining of ecological equilibrium of protected 
areas of national and international importance. 

 

In 2009, DDNIRD has became a subunit of 
the new National Institute for Research and 
Development for Environment Protection (NIRDEP) 
and from 2015 returns to stand-alone institute. 
 

 

 
Fig. 1. Fostul şi actualul sediu al INCDDD- Tulcea [The former and current headquarter of DDNIRD –Tulcea] 

http://www.ddni.ro/
wlmailhtml:%7bFFF4E431-6542-4F1A-80F2-8A6114BF3866%7dmid://00000073/
wlmailhtml:%7bFFF4E431-6542-4F1A-80F2-8A6114BF3866%7dmid://00000073/
mailto:office@ddni.ro
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3. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ  3. ADMINISTRATIVE STUCTURE 
 

 

Începând din anul 2015, coordonarea 
INCDDD este asigurată de Consiliul de 
Administraţie care are în componenţă reprezentanţi 
ai Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, 
Ministerului de Finanţe, Ministerului Mediului, 
Pădurilor şi Apelor şi Autorităţii Naţionale de 
Cercetare Ştiinţifică şi Inovare. 

Conducerea instituţiei este asigurată de 
Directorul General, Comitetul de Direcţie 
responsabil de buna funcţionare administrativă şi 
Consiliul Ştiinţific a cărui principală responsabilitate 
este stabilirea strategiilor de dezvoltare ale activităţii 
ştiinţifice şi a planurilor de realizare ale acesteia. 

În structura organizatorică a institutului sunt 
incluse 5 departamente de cercetare, coordonate de 
Directorul Ştiinţific, o direcţie care asigură 
managementul controlul global, marketingul 
managementul resursei umane, compartimente 
financiar-contabile şi achiziţii coordonate de 
Directorul Economic; departament de dezvoltare 
tehnologică şi servicii anexe coordonate de 
Directorul Tehnic precum şi compartimente juridice, 
de audit, relaţia cu mass-media şi Centrul de 
Informare Tehnologică Delta Dunării. 

 

Since 2015, coordination of DDNIRD is 
ensured by the Administrative Council which 
comprised representatives from Ministry of Labour 
and Social Protection, Ministry of Finance, Ministry 
of Environment, Forests and Waters and the 
National Authority for Scientific Research and 
Innovation. 

The institute is managed by the General 
Director and the Board of Directors that establish the 
guidelines for administrative and quality 
management, and by the Scientific Council, which 
establishes the strategies for development of the 
scientific activities and their implementation plans. 

The organizational structure of the institute 
includes five research departments, coordinated by 
the Scientific Director, a direction that provides 
global control management, marketing, human 
resource management, financial accounting and 
procurement departments coordinated by the 
Economic Manager; technological development 
department and related services coordinated by the 
Technical Director, the legal, audit and public 
relation departments and the Danube Delta 
Technological Information Center. 

 

 
Fig. 2. Organigrama INCDDD [Organizational structure of DDNIRD] 
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3.1. Resursa umană     3.1.  Human Resources  
 

 

Numărul de angajaţi ai institutului a înregistrat 
o scădere continuă de la organizarea acestuia ca 
institut naţional, fiind în prezent de 101, din care 50 
de cercetători (24 doctori în ştiinţe şi 9 persoane cu 
masterat) (Fig. 3). 

 

The number of employes had a decreasing 
trend after granting the national institute title, in the 
present DDNIRD having 101 employees, out of 
which 50 are researchers (24 have PhD and 9 have 
MsC) (Fig. 3). 

 
 

 
Fig. 3. Dinamica resursei umane în perioada 1999-2014 

 

 

Cea mai mare parte a personalului pe grade 
ştiinţifice este formată din angajaţi sub 35 de ani, iar 
cea mai mare pondere a gradelor ştiinţifice este 
reprezentată de cercetătorii tineri aflaţi pe treapta III 
a pregătirii lor profesionale (Fig. 4). 
 

 

Most of the scientific researchers are 
employees having less than 35 years and the 
largest part of the persons with scientific degrees is 
represented by the young scientists being on the 
third level of their professional training (Fig. 4). 

 

 
Fig. 4. Situaţia actuală a repartiţiei pe gradele ştiinţifice ale angajaţiilor din INCDDD [The current status of the DDNIRD 

employees according to their scientific degrees] 
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4. INFRASTRUCTURA      4. INFRASTRUCTURE 
 

 

Dotările institutului (Fig. 5), reprezentate de 
echipamente de cercetare-dezvoltare, au fost 
înnoite de-a lungul timpului, fapt ce a contribuit la 
acreditarea Laboratorului de Chimie şi la creşterea 
capacităţii de absorbţie a fondurilor destinate 
cercetării pentru laboratoarele de Hidrobiologie şi 
Biologie Moleculară. Totodată, INCDDD deţine un 
fond de carte de peste 2500 volume. 

 

 

The equipments and other research facilities 
(Fig. 5) were continuously developed and up-dated 
the over time, contributing to the accreditation of the 
Laboratory of Chemistry and increasing the research 
fund-absorption capacity for the Hydrobiology and 
Molecular Biology laboratories. At the same time, 
DDNIRD is holding a book collection of over 2,500 
volumes. 

 

 
Fig. 5. Laboratoarele din INCDDD [DDNIRD laboratories] 

 
 

Suportul logistic pentru activităţile desfăşurate 
în habitate acvatice este asigurat de nave de 
cercetare: 20 tipuri diverse de ambarcaţiuni (şalupe, 
bărci, lotci) şi 21 de motoare pentru bărci (Fig. 6). 

 

 

Logistical support for field activities in aquatic 
habitats is provided by various ships: 20 boats or 
other types of crafts and 21 different types of 
engines for boats (Fig. 6). 

 

 
Fig. 6. Navele din dotarea institutului [Ships from the institute's endowment] 

 
 

Suportul logistic pentru activităţile desfăşurate 
în teren este asigurat de 5 autoturisme. 

 

 

Logistical support for activities on land is 
assured by five cars. 
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5. ACTIVITATEA DE CERCETARE   5. RESEARCH ACTIVITIY 
 

 

Scopul principal al Institutul Național de 
Cercetare - Dezvoltare Delta Dunării este cercetarea 
în domeniul ecologiei și protecției mediului pentru 
fundamentarea managementului în Rezervația 
Biosferei Delta Dunării (RBDD), precum și în alte 
zone umede de interes național și internațional. 

Cercetările derulate de către institut vizează 
următorele aspecte: 

 structura, evoluția și funcționarea ecosistemelor 
specifice zonelor umede; 

 monitorizarea biodiversităţii şi a factorilor de 
mediu; 

 modelarea proceselor ecologice; 
 evaluarea pentru exploatarea durabilă a 

resurselor naturale (peşti, vegetaţie, vânat şi 
peisaj); 

 evaluarea şi diminuarea impactului uman; 
 restaurarea şi renaturarea ecosistemelor (specii 

şi habitate). 

În cadrul laboratoarelor se realizează analize 
fizico-chimice de apă, sol, analize biochimice şi 
genetice (enzime, microcistina, secvenţiere AND, 
etc.) şi analize biologice (fitoplancton, fitobentos, 
zooplancton, bentos, faună fitofilă). 

De asemenea, institutul realizează: 

 strategii pentru conservarea biodiversităţii şi 
utilizarea durabilă a resurselor; 

 planuri de management pentru ariile protejate; 
 studii socio –economice; 
 studii de fezabilitate şi proiecte tehnice pentru 

lucrări civile (alimentare cu apă, canalizare); 
 rapoarte şi bilanţ de mediu; 
 studii de evalure adecvată; 
 lucrări de cadastru, geodezie şi cartografie. 

Încă din 1991, activitățile derulate de către 
institut au venit în sprijinul rezolvării problemelor de 
la nivel local, regional, național și au contribuit la 
integrarea soluţiilor obţinute atât la nivel naţional cât 
şi internațional. 

 

The main purpose of the Danube Delta 
National Institute for Research and Development is 
research in ecology and environmental protection for 
the management substantiation in the Danube Delta 
Biosphere Reserve (DDBR) and other wetlands of 
national and international interest. 

Research conducted by the institute have 
been focused on issues as: 

 structure, evolution and function of the specific 
wetland ecosystems; 

 monitoring of biodiversity and environmental 
factors; 

 modelling of ecological processes; 
 assessment for sustainable use of the natural 

resources (fish, vegetation, game and 
landscape);  

 assessment and reduction of the human impact; 
 restoration and rehabilitation of the ecosystems 

(species and habitats). 

The laboratories can perform chemical 
analysis of water, soil, biochemical and genetic 
analyzes (enzymes, microcystins, DNA sequencing, 
etc.) and bioassays (phytoplankton, phytobenthos, 
zooplankton, benthos, fauna fitofilă). 

Also, the institute develops or performs: 
 strategies for biodiversity conservation and 

sustainable use of the natural resources; 
 management plans of protected areas; 
 studies on social-economic issues; 
 feasibility studies, technical projects for civil 

works (water supply and sewerage systems); 
 environmental reports and balance; 
 proper evaluations studies; 
 cadastral survey, geodesy and cartography 

works. 
Since 1991, the institute carries out various 

activities in order to solve local, regional, national 
problems and to integrate, both at national and 
international level, the obtained solutions. 

 

 
Fig. 7. Aspecte ale activităţiilor de cercetare desfăşurate în teren [ Aspects of researches performed in the field] 
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5.1. Parteneriate Nationale si Internationale  5.1. National & International Partnership 
 

 

Începând din 1999 au fost realizate 
parteneriate cu 67 de institute, muzee, universităţi, 
asociaţii şi fundaţii, diverse organizaţii 
neguvernamentale din ţară şi străinătate. 

Institutul a avut o permanentă colaborare cu 
agenţii de mediu, administraţiile unor parcuri şi 
rezervaţii naţionale şi internationale (peste 45 de 
astfel de instituţii). 

Cooperarea cu mediul privat a reprezentat o 
prioritate de-a lungul timpului, iar după ce a devenit 
institut national, s-au încheiat contracte şi s-au 
realizat studii pentru aproximativ 95 de firme private. 

 
Angajaţii instituţiei au calitatea de membrii în 

asociații profesionale și comitetele tehnice: 
 

Afilieri naţionale: 
 Societatea Română Limnologie 
 Asociația Română a Piscicultorilor și Pescarilor 
 Societatea Română de Ihtiologie 
 Societatea Română Ornitologie 
 Societatea Română Lepidopterologie 
 Ordinul auditorilor energetici din România 
 Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România 
 Asociaţia Naţionala a Evaluatorilor din România 

 
Afilieri internaţionale: 
 Asociaţia pentru Mediu din Balcani (BENA) 
 Asociaţia Internaţională pentru Cercetarea 

Dunării (IAD) 
 Comisia “Convenției privind comerțul 

internațional cu specii de faună și floră 
sălbatică” (CITES) 

 Societatea Europeană de Ihtiologie 
 Centrul Național de Referință pentru Pescuit și 

Acoperirea Terenului pentru participarea 
România în Agenția Europeană de Mediu și 
Rețeaua de informare și observare a Europene 
de Mediu (EIONET) 

 Centrul European pentru Restaurarea Râurilor 
(ECRR) 

 Societatea Mondială de Conservare a 
Sturionilor 

 

Since 1999 there were established 
partnerships with 67 institutes, museums, 
universities, associations and foundations, various 
organizations from home and abroad. 

The institute has ongoing collaborations with 
environmental agencies, management authorities of 
national and international protected areas (over 45 
such institutions). 

Cooperation with the private sector has been a 
priority over time, and after becoming a national 
institute, there have been estabished contracts with 
and provived studies for approximately 95 private 
firms. 

DDNIRD employees have memberships in 
professional associations and technical committees: 

 
National affiliations: 

 The Romanian Limnological Society  
 Romania’s Association of Fishery Engineers 

and Fishermen 
 The Ichthyology Society of Romania 
 Romanian Ornitological Society 
 Romanian Lepidopterological Society 
 Romanian Order of Energy Auditors 
 Romanian Association of Installation 

Engineers 
 National Association of Evaluators from 

Romania 
 

International Affiliations:  
 The Balkan Environment Association (BENA) 
 The International Association for Danube 

River Research (IAD) 
 CITES (Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora) Commission 

 European Ichthyological Society (EIS) 
 The National Centre of Reference for Fishery 

and Land Cover, for Romania’s participation 
in the European Environment Agency and the 
European Environment Information and 
Observation Network (EIONET) 

 The European Centre for River Restoration 
(ECRR) 

 World Sturgeon Conservation Society 
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5.2. Proiectele      5.2. Projects 
 

 

În perioada 1999- 2014, în cadrul institutului s-
au derulat 517 proiecte de cercetare şi studii (Fig. 
8). Cel mai mare număr de proiecte cu finanţare 
internaţională fiind derulate în 1999-2001, respectiv 
2011-2013 (Fig. 9). 
 

 

During 1999 – 2014 period, the institute 
carried out 517 research projects and studies (Fig. 
8). The largest number of projects with international 
contribution being developed in 1999 – 2001 period 
and, respectively, 2011 - 2013 period (Fig. 9). 
 

 

 
Fig. 8. Numărul de proiecte derulate în perioada 1999 – 2014 [Number of projects in 1999 – 2014 period] 

 

 
Fig. 9. Ponderea numărului de proiecte naţionale şi internaţionale în perioada 1999 – 2014 [The share of the number 

of national and international projects in the period 1999 - 2014] 
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6. ACTIVITATEA DE PROMOVARE   6. VISIBILITY 
 

 

Promovarea activităţilor derulate de institute 
(inclusiv în perioada regimului totalitar), indiferent 
prin ce mijloace s-a realizat ea de-a lungul timpului, 
avea ca scop informarea comunităţii ştiinţifice şi a 
publicului larg încă de la primele forme de 
organizare ale cercetării din Delta Dunării 
[Mihalovici, 1982; Volcov, 1982; ***, 2004; ***2006; 
Török 2012; Török 2014]. 
 

 

Regardless of the means used over the time 
(including the ones used during the decades of 
totalitarian regime), promotion of the activities 
perfomed by the institute existed since the early 
forms of organization of research in The Danube 
Delta [Mihalovici, 1982; Volcov, 1982; ***, 2004; 
***2006; Török 2012; Török 2014]. 
 

 

 
Fig. 10. Simpozioane şi conferinţe internaţionale [International Symposiums and Conferences] 

 

6.1. Evenimente ştiinţifice    6.1. Scientific Events 
 

 

De-a lungul a mai mult de 20 de ani institutul 
a organizat manifestări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale (întâlniri de lucru, mese rotunde, 
sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, 
conferinţe) (Fig. 10 - 11). 

În prezent institutul are în structura sa Centrul 
de Informare Tehnologică (CITDD), entitate 
acreditată, membră a Reţelei Române de Transfer 
Tehnologic – ReNIT şi a Asociaţiei Române pentru 
Tehnologie, Transfer şi Inovaţie – AROTT. Centrul 
asigură suport pentru acele instituţii şi organizaţii 
care doresc să organizeze evenimente similare 
celor menţionate mai sus. 

 

The institute organized over 20 years various 
national and international scientific events 
(workshops, round tables, scientific sessions, 
symposia, conferences) (Fig. 10 - 11). 

 

DDNIRD, through its accredited entity entitled 
Danube Delta Technological Information Centre 
(CITDD) (which is member of Romanian Network of 
Technological Transfer Entities – ReNIT and 
member of Romanian Association for Technology 
Transfer and Innovation - AROTT) can provide 
support for those institutions and organizations that 
wish to organize events as those mentioned above. 

 

 

 
Fig. 11. Întâlniri de lucru [Workshops]. 
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6.2. Publicaţii      6.2. Publications 
 

 

Încă de la inceputul înfiinţării sale, în institut a 
existat dorinţa de a face cunoscută activitatea pe 
care institutul o realizează, fapt ce a contribuit la 
susţinerea editării a şase publicaţii seriale - Delta 
Dunării, Buletin de informare ştiinţifică şi tehnică 
(bist), Buletin de informare ştiinţifică şi tehnică 
TEHNODELTA, Scientific Annals of the Danube 
Delta Institute, DELTAICA, Deltas and Wetlands 
(Book of Abstracts) – şi a peste 20 cărţi de 
specialitate (Fig. 11). 

 
Since its establishment, DDNIRD promoted its 

activities through six periodicals - Delta Dunării, 
Buletin de informare ştiinţifică şi tehnică (bist), 
Buletin de informare ştiinţifică şi tehnică 
TEHNODELTA, Scientific Annals of the Danube 
Delta Institute, DELTAICA, Deltas and Wetlands 
(Book of Abstracts) - and through more than 20 
books (Fig. 11). 
 

 

 
Fig. 11 Publicaţii realizate de INCDDD [Publications made by DDNIRD] 

 
 

Rezultatele cercetărilor obținute în timpul 
1973-2014 au fost valorificate în 1268 de publicații. 

 

 

The results of researches obtained during 
1973 - 2014 were included into 1,268 publications. 
 

 

 
Fig. 12. Variaţia numărului de articole publicate în perioada 1973 -2014 [Changes in the number of articles published 

during 1973 - 2014 period] 
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7. SURSE FINANCIARE     7. FINANCIAL RESOURCES 
 

 

După cu obţinerea statutului de institut 
naţional creșterea veniturilor este relativ constantă. 

Cea mai mare creştere bugetară s-a 
înregistrat în perioada 2007 – 2011 (Fig. 13). 

Bugetul total a fost obţinut din surse de 
finanțare publice, private, naționale sau 

internaționale. 

 

 

Since the institute was awarded the title of 
"national institute", the revenue growth had a 
relatively steady trend. 

The largest budget increase was recorded 
during 2007 - 2011 period (Fig. 13). 

Funds for the total budget were provided by 
public, private, national or international sources. 

 
 

 

 
Fig. 13. Variaţia veniturilor în perioada 1999 -2014 [Variation of income in 1999 – 2014 period] 
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