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CAPITOLUL 1 
CADRU NATURAL. DEZVOLTAREA SOCIO-ECONOMIC� 

  

1.1 Pozi�ia geografic� a jude�ului Constan�a 
 

Jude�ul Constan�a este situat în partea de S-E a României, învecinându-se la 
nord cu jude�ul Tulcea, la est cu Marea Neagr�, la sud cu Bulgaria �i la vest cu fluviul 
Dun�rea.  
           Suprafa�a jude�ului Constan�a este de 7 071 km2 �i ocup� în acest sens locul 
8 între jude�ele României. Din punct de vedere teritorial-administrativ este împ�r�it� 
în 3 municipii, 9 ora�e, 57 comune.  

Pozi�ia geografic� a principalelor localit��i: 
              Tabelul nr. 1.1-1 

Localit��i Latitudine Longitudine 
Constan�a 44°11’ N 28°39’ E 
Mangalia 43°48’ N 28°35’ E 

Eforie 44°4’ N 28°38’ E 
Costine�ti 47°48’ N 28°38’ E 
N�vodari 44°19’ N 28°36’ E 
Medgidia 44°16’ N 28°3’E 
Hâr�ova 44°41’ N 27°57’E 

Cernavoda 44°19’ N 28°01’ E 
 

           Num�rul popula�iei jude�ului era la 1.07.2003:  
                                          713563 locuitori împ�r�i�i astfel:  
-504681 locuitori în mediul urban;  
-208882 locuitori în mediul rural.  
 

1.2. Principalele cursuri de ap� �i lacuri naturale  

 Re�eaua hidrografic� a jude�ului este format� de urm�toarele cursuri de ap�: 
Dun�rea, pe o lungime de 137 km, Valea Carasu, Valea Baciu �i Casimcea cu Râul 
Casimcea, Râul Agi Cabul, pârâul Nunta�i, pârâul Corbu.  
O tr�s�tur� distinctiv� a jude�ului este prezen�a lacurilor naturale ( lacul Nunta�i, lacul 
Corbu, lacul Ta�aul, lacul Siutghiol, lacul T�b�c�rie, lacul Tatlageac, lacul  Bugeac) a 
lacurilor de lunca �i a lagunelor (Oltina, Sinoe, Ta�aul, Techirghiol, Mangalia).     
            Re�eaua hidrografic� s-a îmbog��it prin 
darea în exploatare a Canalului Dun�re - Marea 
Neagra pe o distan�� de 64,2 km, Canalului Poarta 
Alb� - Midia pe o distan�� de 27,5 km �i a canalelor 
de iriga�ie din  Valea   Carasu.  
           Pe suprafa�a jude�ului relieful de platform� 
este fragmentat de numeroase v�i cu orient�ri 
diferite. Dintre cele mai importante v�i amintim: 
Casimcea, S�r�turi, Nunta�i, Topolog-Saraiu, 
Chichirgeaua, etc. 
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1.3. Principalele altitudini. Altitudinea medie a principalelor localit��i  
 
Evolu�ia îndelungat� paleogeografic� �i ac�iunea diferen�iat� a factorilor 

subterani modelatori au dus la formarea unor unit��i de relief caracterizate prin 
structur� de podi� cu altitudine redus�; în cea mai mare parte a teritoriului predomin� 
valorile sub 200 m, diferen�ele altitudinale între p�r�ile componente fiind reduse. Ca 
principale unit��i naturale se disting:  

- Podi�ul - care cuprinde aproape întreg teritoriul, este constituit din calcare 
mezozoice a�ezate pe marne �i calcare ter�iare acoperite cu o manta de loess (Pod. 
Casimcei, Dobrogei de Sud, Medgidiei, Cobadin, Negru Vod�);  

- Câmpia - din punct de vedere geografic, înalt�, u�or v�lurit�, cu aspect de 
poduri pe care se practic� culturile de câmp - în special cele cerealiere, se 
eviden�iaz� în zona central�.  

Partea sudic� - corespunz�toare Podi�ului Litoralului - este delimitat� spre 
vest de altitudini cuprinse între 85-100 m, unde se face trecerea spre podi�ul 
Dobrogei de Sud (Medgidiei �i Topraisarului). L��imea acestui sector este cuprins� 
între 10 �i 12 km.  

Zona litoral� este marcat� de mai multe trepte:  
 - 5-15 m, de-a lungul ��rmului;  
 - 20-30 m, cu o mare continuitate, p�trunzând mult în interior, formând 

o treapt� distinct� în jurul limanelor �i lagunelor;  
 - 35-45 m, cu o mare continuitate, constituind o treapt� mai lat� decât 

celelalte, înconjurând limanele �i lagunele maritime;  
 - 50-65 m, cea mai dezvoltat� treapt�, cu l��imi cuprinse între 500 m �i 

4-5 km;  
 - 70-85 m, cea mai înalt� treapt� situat� la contactul cu podi�urile 

interioare.  
 
 Altitudinile principalelor localit��i: 
       Tabelul nr. 1.3 -1 

Localit��i Altitudine 
Constan�a 15-35 m 
Mangalia 6 m 

Eforie 6-20 m 
Costine�ti 2-10 m 
N�vodari 6-8 m 
Medgidia 37-70 m 
Hâr�ova 20 m 

Cernavoda 50 m 

1.4. Temperatura ambiental� ( media anual�, maxima �i minima anual� ).   
Precipita�ii atmosferice ( cantitatea anual� ) 

Clima jude�ului Constan�a evolueaz� pe fondul general al climatului temperat 
continental, prezentând anumite particularit��i legate de pozi�ia geografic� �i de 
componentele fizico-geografice ale teritoriului.  

Existen�a M�rii Negre �i a fluviului Dun�rea, cu o permanent� evaporare a 
apei, asigur� umiditatea aerului �i totodat� provoac� reglarea înc�lzirii acestuia.  
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Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei pe �ar� - 
11,2oC la Mangalia �i 11,20C la Murfatlar) - iar în jum�tatea central-nordic� a 
teritoriului valorile nu scad sub 100C.  

                    Tabelul nr.1.4 -1 
2005 Temperatura medie anuala (° C ) 

Constan�a 12.2 
Mangalia 12.0 
Adamclisi 10.9 
Medgidia 11.1 
Cernavod� 11.2 
Hâr�ova 11.1 

 
Temperaturile minime absolute înregistrate în jude�ul Constan�a au fost de -

250C la Constan�a la 10 februarie 1929 - 33,10C la Basarabi (Murfatlar) la 25 ianuarie 
1954 �i -25,20C la Mangalia la 25 ianuarie 1942.  

Temperaturile maxime absolute înregistrate au fost de +430C la Cernavod� la 
31 iulie 1985, +410C la Basarabi la 20 august 1945, +38,50C la Constan�a la 10 
august 1927 �i +360C la Mangalia la 25 mai 1950.  

                          Tabelul nr.1.4 - 2 
2005 Temperatura  maxim� (° C ) Temperatura  minim� (° C ) 

Constan�a 31.4  - 14.4 
Mangalia  32.3 - 14.6 
Adamclisi  33.8 - 16.5 
Medgidia  33.4 - 16.0 
Cernavod�  33.8 - 17.5 
Hâr�ova  35.4 - 17.2 

 
Vânturile sunt determinate de circula�ia general atmosferic� �i condi�iile 

geografice locale. Caracteristice zonei sunt brizele de zi �i de noapte. 
Precipita�iile prezint� valori anuale cuprinse între 378,8 mm la Mangalia, 469,7 

mm la Oltina �i 451 mm la Mihail Kog�lniceanu, situând jude�ul Constan�a între 
regiunile cele mai aride ale ��rii. Cu toate acestea, in anul 2005 s-au înregistrat 
inunda�ii devastatoare la Costine�ti si Tuzla, iar cantit��ile de precipita�ii au fost 
aproape duble fata de mediile multianuale. 
 

        Tabelul nr.1.4 - 3 
2005  Cantit��i anuale de precipita�ii ( l/ mp)  

Constan�a 649.9  
Mangalia  757.5 
Adamclisi  731.9 
Medgidia  713.9 
Cernavod�  843.8 
Hâr�ova  721.4 
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1.5. Resurse naturale  
 

 Resursele naturale se clasifica in resurse neregenerabile, resurse 
regenerabile si resurse nelimitate, dintre care energia eoliana, energia valurilor, 
energia solara. Chiar daca vanturile sunt puternice in jude�ul Constanta, nu se pot 
monta oriunde centrale eoliene datorita faptului ca zona este coridor de zbor pentru 
pas�rile migratoare si acestea ar fi afectate. In schimb, datorita num�rului mare de 
ore însorite, 2300 ore/an, se pot instala panouri solare.  
           

 1.5.1. Resurse naturale neregenerabile  
                                                                                                                                                                                     
               În subsol sunt importante resurse minerale printre care se num�r� 
mineralele feroase, materialele de construc�ii, rocile comune �i cele fosfatice. 
Suprafa�a podi�ului este în mare parte acoperita de o p�tur� de calcar �i loess, 
podi�ul Casimcea având chiar o structur� aparte: un amestec de �isturi verzi 
acoperite de calcare jurasice �i straturi de loess. Platforma continental� a M�rii 
Negre are importante resurse de hidrocarburi �i minerale puse în valoare pe m�sura 
darii în folosin�a a unor instala�ii de foraj marin.  

1.5.2. Resurse naturale regenerabile 
 
 Suprafa�a total� a jude�ului Constanta de 707 129 ha (circa 3% din suprafa�a 

total� a ��rii), cuprinde: 566 015 ha teren agricol, 16 779 ha patrimoniu viticol,  4 539 
ha patrimoniu pomicol, 60 680 ha paji�ti naturale, 12 753 ha rezerva�ii naturale, în 
care sunt ocrotite prin legisla�ia na�ional� �i interna�ional�, numeroase specii 
faunistice �i floristice. 
            Bog��iile solului sunt reprezentate de suprafe�ele întinse de terenuri agricole, 
terenuri care reprezint� 80% din suprafa�a totala, din care suprafa�a arabila 
reprezint� circa 85%                        

Un interes special îl reprezint� izvoarele mezotermale,  lacurile s�rate 
Techirghiol si Nunta�i cu importantele lor rezerve de n�mol sapropelic cu valoroase 
calit��i terapeutice. 

Lacurile sunt reprezentate prin lacuri naturale �i lacuri antropice. 
 

                                Tabelul nr.1.5 - 1 
Limane fluviatile  OLTINA 60 mil mc 2509 ha 
Limane fluviatile HAZARLÂC 0,8 mil mc 168 ha 
Limane fluvio-maritime TA�AUL 57 mil mc 2335 ha 
Limane fluvio-maritime TECHIRGHIOL 41,8mil mc 1161ha 
Limane fluvio-maritime MANGALIA 15,7mil mc  261ha 
Limane fluvio-maritime TATLAGEAC 14 mil mc 178 

1.6. Elemente privind dezvoltarea economic� actual� a jude�ului Constan�a 
 
Industria are urm�toarele subramuri mai importante: extrac�ia �i�eiului brut �i a 

gazelor naturale din apele teritoriale ale M�rii Negre, industria constructoare de 
ma�ini, industria petrochimic� �i chimic�, industria materialelor de construc�ii,  
industria alimentar�, activitatea portuar� �i transportul maritim, turismul, comer�ul, 
industria energiei electrice �i termice, industria de prelucrare a lemnului si a 
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producerii hârtiei, industria confec�iilor. Energia electric� �i termic� se realizeaz� prin 
Centralele electrice Constan�a, Midia-N�vodari, iar în anul 1996 a fost pus în 
func�iune primul grup de 700 MW la Centrala Nuclear� Electric� Cernavod�, care 
produce circa 900 mil. kwh/an. In prezent se continu� construc�ia la grupul nr. 2. 

În domeniul transporturilor jude�ul Constan�a îmbin� transportul feroviar cu cel 
rutier, maritim �i fluvial. Locul cel mai important în transporturile jude�ului îl ocup� 
transportul maritim, cu porturile Constan�a, Mangalia �i Midia. 

Portul Constan�a ofer� posibilit��i excep�ionale pentru prelucrarea traficului de 
m�rfuri în tranzit, facilit��i oferite de Canalul Dun�re - Marea Neagr� care debu�eaz� 
în portul Constan�a-Agigea. Canalul Rhin-Maine-Dun�re a creat un adev�rat culoar 
de naviga�ie european�, portul Constan�a aflându-se la extremitatea sud-estic� a 
acestuia. 

Agricultura Jude�ului Constan�a ocup� o suprafa�� agricol� de 565.737 ha, pe 
care se cultiv�, în special, culturi cerealiere. 

Jude�ul Constan�a concentreaz� 43% din poten�ialul turistic al ��rii, 
reprezentând una dintre cele mai importante zone turistice ale Romaniei. 

Dup� num�rul total al agen�ilor economici înmatricula�i, municipiul Constan�a 
ocup� locul al doilea pe �ar�, dup� Bucure�ti. În prezent, în municipiul Constan�a 
sunt înregistra�i peste 18.000 de agen�i economici. 

Dintre firmele cu un capital social mai mare de 100 mld. lei men�ion�m: 
Compania Na�ional� Administra�ia Porturilor Maritime Constan�a (administrarea 
infrastructurii portuare), �antierul Naval Constan�a (construc�ii �i repara�ii nave), Oil 
Terminal (operator portuar produse petroliere), Servicii Construc�ii Maritime (dragaje, 
remorcaj, pilotaj), S.C Dobrogea S.A (mor�rit, panifica�ie, patiserie), Argus (ulei 
alimentar), SOCEP (operator portuar), Convex (operator portuar). 

În economia local�, sectorul întreprinderilor mici �i mijlocii este foarte bine 
reprezentat, contribuind cu 63% la profitul brut total degajat de economia 
const�n�ean� �i absorbind 60% din for�a de munc� angajat�. 

Unul din avantajele oferite de Portul Constan�a este conexiunea cu toate 
modalit��ile de transport: rutier, pe calea ferat�, aerian, fluvial �i prin conducte. 
Aceste bune leg�turi de transport sunt realizate printr-o important� infrastructur�, 
facilitând transportul oric�rui gen de marf� în Portul Constan�a. 

Portul este conectat la re�eaua na�ional� de �osele �i cale ferat� �i este situat 
în apropierea aeroportului interna�ional Mihail Kog�lniceanu. In port exist� terminale 
de mare capacitate pentru cereale, ciment vrac, produse petroliere, produse 
refrigerate, cocs, c�rbune, minereu de fier, produse chimice vrac si saci, m�rfuri 
generale in conteinere, ulei comestibil �i melas�, etc. 

În cadrul �antierului Naval Constan�a se construiesc nave noi cu capacit��i de 
pân� la 250.000 tdw, �i se efectueaz� lucr�ri de repara�ii la corpul navei, motoare, 
echipamente electrice �i electronice cu specific naval. 

Produc�ie de echipament naval �i utilaj tehnologic specific (pompe, arm�turi 
industriale, compresoare, r�citoare de ap� �i ulei, condensatori de abur, hidrofoare) 
realizeaz� S.C. Meconst S.A. Reprezentativ� pentru industria constructoare de 
ma�ini este �i societatea comercial� Legmas N�vodari - produc�toare de ma�ini �i 
utilaje agricole.  

Industria chimica �i petrochimic�, prin Rompetrol Rafinare �i Rompetrol 
Petrochemicals asigur� prelucrarea anual� a peste 2 milioane tone de �i�ei pentru 
ob�inerea de produse petroliere, combustibili casnici, hidrocarburi aromatice, produse 
petrochimice, cocs �i sulf de petrol.  

Prin platforma central� de foraj marin amplasat� în apele teritoriale ale M�rii 
Negre, SC Petrom SA Bucure�ti Sucursala Petromar Constan�a integreaz� 
activitatea de foraj (extragere �i�ei brut �i gaze naturale) cu cea de produc�ie. 
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Exploatarea z�c�mintelor de pe platoul continental al M�rii Negre, reprezint� cca. 
10% din produc�ia na�ional� de �i�ei. Concomitent, se execut� lucr�ri pentru punerea 
în exploatare a celor nou� sonde ale z�c�mântului de gaz  condensat Eocen – 
Leb�da Est. 

Principalele produse care pot fi realizate de industria chimic� sunt: materiale 
plastice, cauciuc artificial, oxigen �i azot. 

Industria materialelor de construc�ii asigur�, în cea mai mare parte necesarul 
de materiale specifice: ciment, produse de balastier�, confec�ii prefabricate, piatr� 
compozit� din nisipuri silicioase �i r��ini poliesterice, produse asfaltice etc. 

Industria u�oar� produce confec�ii, echipament de lucru, lenjerie de pat, 
tricotaje, saci din iut� �i polipropilen�. Produsele se valorific� pe pia�a intern�, dar 
preponderent (cca. 70%) sunt livrate pe pia�a extern�: Olanda, Italia, Spania, Fran�a, 
Belgia, SUA, Cipru, Marea Britanie. Produc�ia de confec�ii se deruleaz� în special în 
sistem lohn, în colaborare cu firme str�ine. Societ��i comerciale de produc�ie, 
reprezentative din acest domeniu: Calypso, Lumotex, Gemma Lux, Fantasy Mod,  
Marlene Topaz, Gen Tin , Xandra Class, Socom Înfr��irea. 

Industria de prelucrare a lemnului produce mobilier pentru locuin�e,  birouri �i 
gradin�, care se export� în Fran�a, Olanda, Canada, Germania, Italia.  

Industria celulozei �i hârtiei este reprezentat� în Constan�a de dou� societ��i 
comerciale (Palas si Comp Paper Converting ) ce produc �i comercializeaz� hârtie 
de scris tipar, hârtie înnobilat�, hârtie auto-copiativ� �i hârtie pentru imprimant�. 

Comer�ul const�n�ean cuprinde un num�r important de unit��i comerciale, de 
alimenta�ie public� �i depozite, având o suprafa�� total� de peste 1,5 milioane m2, 
cea mai mare parte a agen�ilor economici din municipiul Constan�a desf��urându-�i 
activitatea în acest domeniu. Cele mai importante unit��i comerciale sunt: 
supermarket-ul Tomis Mall, Metro, Selgros, Brick, Practiker, Doraly Mall �i Billa. 

În ceea ce prive�te sectorul financiar – bancar, pe teritoriul municipiului 
Constan�a func�ioneaz� filialele �i sucursalele unui num�r de 30 b�nci, oferind 
agen�ilor economici �i persoanelor fizice o gam� larg�, dar înc� insuficient�, de 
produse �i servicii specifice. 

 
CAPITOLUL 2 

SCHIMB�RI CLIMATICE 
 

2.1. Gaze cu efect de ser�. Protocolul de la Kyoto 
 
În ultimii 100 de ani temperatura medie a crescut la nivel global cu 0,6ºC iar în 

Europa cu 1,2ºC, ultimul deceniu fiind cel mai c�lduros (cu excep�ia anului 1996). Se 
preconizeaz� ca pân� în 2010 temperaturile vor cre�te cu 1,4 – 5,8 º C, cre�terile 
cele mai mari urmând a se înregistra în partea estic� �i sudic� a Europei (inclusiv în 
jude�ul Constan�a). În anul 2005 temperatura medie global� la suprafa�� a fost cu 
0,48 º C mai mare decât media anual� a perioadei 1961-1990. Anul 2005 a fost al 
doilea cel mai cald an din istoria m�sur�torilor �i al patrulea cel mai cald de 
dup�1861. Cel mai cald an r�mâne 1998.  Amploarea înc�lzirii globale poate fi �inut� 
sub control numai prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser�. Protocolul de la 
Kyoto nominalizeaz� gazele cu efect de ser� ca fiind: dioxidul de carbon, metanul, 
oxidul de azot, hidroflorocarburile, perflorocarburile, hexafluorura de sulf. 
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2.1.1. Emisiilor de gaze cu efect de ser� la nivelul jude�ului Constan�a. 
Inventarul Local 2001-2005 

 
 C�rbunele �i petrolul con�in cantit��i mari de carbon �i în timpul arderii 
elibereaz� o imens� cantitate de energie �i de dioxid de carbon. Emisiile de metan �i 
protoxid de azot apar de la dejec�iile �eptelului de animale rumeg�toare �i de la 
depozitele de de�euri menajere. Oxidul de azot este eliberat prin �evile de 
e�apament ale autovehiculelor, prin arderile excesive ale p�durilor �i prin folosirea 
insecticidelor �i pesticidelor. 
   

a. Dioxidul de carbon CO2 
Tabelul nr. 2.1.1. - 1 

Gaze cu 
efect de ser� 

2001 2002 2003 2004 2005 

CO2  tone 3910478 2620493 3557239,62 2995757,2 3830405 
 

 
Figura nr. 2.1.1. – 1 

 
b. Metanul CH4 

Tabelul nr. 2.1.1. - 2 
Gaze cu efect  

de ser� 
2001 2002 2003 2004 2005 

CH4 tone 19877 2779,587 16416,956 22886,18 20556,03 
  

Emisii de CO2  tone 

3910478 

2620493 

3557239.615 

2995757.17 

3830405 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
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Figura nr. 2.1.1. - 2 

 
c. Protoxidul de azot N2O 

     Tabelul nr. 2.1.1.- 3 
Gaze cu efect  

de ser� 
2001 2002 2003 2004 2005 

N2O tone 1279 719,8 108,487 1778,5 1416,763 
 
 

 
Figura nr. 2.1.1. - 3 

 
Emisii totale brute de CO2 echivalent 
Emisiile gazelor cu efect de ser�, calculate în CO2 echivalent pentru anul 

2005, sunt prezentate în tabelul urm�tor (calculate conform L 73/2000): 
CO2 echivalent = 21* CH4 
CO2 echivalent = 310* N2O 
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                                                           Tabelul nr. 2.1.1. - 4 
Gaze cu efect  
de ser�, CO2 

2001 2002 2003 2004 2005 

CO2 tone 3910478 2620493 3557239,62 2995757,17 3830405 
CO2 (CH4) 

tone 
417417 58371,33 344756,08 10988,46  43167,63 

CO2 (N2O) 
tone 

396490 223138 33630,97 58707,8 439196,53 

TOTAL tone 4724385 2902002,33 3935626,66 3065453,43 4312769,16 
 

2.1.2. Politici �i m�suri privind reducerea de gaze cu efect de ser� 
 
 Pentru reducerea gazelor cu efect de ser�, industria va trebui s� devin� mult 
mai eficient� din punct de vedere al consumului de energie, trecând de la utilizarea 
combustibililor fosili boga�i în carbon (c�rbune), la combustibili s�raci în carbon (gaze 
naturale); se impune s� se promoveze folosirea unor surse de energii alternative 
(solar�, eolian�); transportul va trebui s� se orienteze spre mijloace mai pu�in 
poluante, s� se foloseasc� mai rar automobilele personale �i s� fie utilizat mai mult 
transportul public (care ar trebui s� devina extrem de atractiv, ca frecven��, pre� �i 
confort). Pe termen lung, ar fi o op�iune demn� de luat în considerare amenajarea de 
piste speciale pentru folosirea bicicletelor. Pe termen scurt �i mediu va fi încurajat� 
plantarea unui num�r cât mai mare de pomi, specii adecvate zonei. În particular, 
pentru reducerea emisiile de metan �i protoxid de azot de la fermele mari de cre�tere 
a animalelor, se impune acoperirea bazinelor de fermentare anaerobe. 
 Printre m�surile concrete întreprinse pentru reducerea gazelor cu efect de 
ser� se num�r� �i înlocuirea par�ial� a combustibilului lichid (p�cura) cu combustibil 
gazos (gaze naturale), la CET Palas �i Lafarge Romcim Medgidia. Aceasta m�sura 
este in curs de implementare in prezent la Edilmed Medgidia, si este inclusa in 
obiectivele strategice ale Prim�riei Eforie. 
 

2.2. Deteriorarea stratului de ozon. Protocolul de la Montreal 
 
Ozonul este concentrat în stratosfer�, la o altitudine de 15-35 km. Când 

moleculele de CFC ajung în stratosfer�, unde concentra�ia de ozon este maxim�, 
moleculele sunt predispuse ac�iunii intensive a razelor UV, care transform� 
moleculele active de CFC din stare normal� în radicali liberi cu o reactivitate foarte 
mare. CFC transport� clorul de pe suprafa�a solului prin troposfer� �i alte straturi 
inferioare ale atmosferei, unde leg�turile inerte ale clorului se distrug, spre 
stratosfer�, unde concentra�ia de ozon este mai mare.  

În timpul descompunerii ozonului, clorul joac� rolul unui catalizator. Din 
aceast� cauz�, un atom de clor poate descompune pân� la 100.000 de molecule de 
ozon, înainte ca atomul de clor s� fie inactivat sau transportat în troposfer�. 
Cercet�rile au demonstrat c� în lipsa oxizilor de azot, distrugerea ozonului de c�tre 
clor este mai rapid�. Durata de via�� în atmosfer� a celor mai r�spândite CFC freon-
11 (CFCl3) �i freon-12 (CF2Cl2) constituie respectiv 75 �i 100 de ani.  

Tendin�a globala de evolu�ie a ozonului r�mâne negativ�. În anul 2005 
dimensiunile g�urii din stratul de ozon au fost apropiate de cele din 2003 �i cu mult 
peste media deceniului 1995-2004. În prim�vara anului 2005, pe mari suprafe�e de 
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deasupra Arcticii valorile medii ale ozonului total au fost cu 30-45% mai mici decât la 
începutul anilor 80.  
 Pentru protec�ia stratului de ozon se fac eforturi în vederea diminu�rii 
produc�iei �i consumului de ODS. Prin mecanismul prev�zut de protocolul de la 
Montreal, România a primit suport financiar nerambursabil, destinat retehnologiz�rii. 

Una dintre firmele beneficiare, în domeniul horticulturii, este SC Lider 
interna�ional Constanta, retehnologizarea constând în înlocuirea utiliz�rii bromurii de 
metil cu tehnologii alternative.  
 

    2.2.1. Inventarul anual al consumatorilor de substan�e care depreciaz� stratul 
de ozon, pe sectoare de activitate 

 
În jude�ul Constan�a s-au implementat prevederile Protocolului de la Montreal 

�i ale Conven�iei de la Viena, prin m�surile impuse în actele de reglementare privind 
înlocuirea cu freon ecologic �i recuperarea clormetilului �i a freonilor restric�iona�i de 
aceste conven�ii.  

Constan�a este unul din cele 7 centre regionale pentru reciclarea agen�ilor 
frigorifici, în cadrul proiectului «Plan de gestionare a agen�ilor frigorifici în 
România» derulat cu implicarea ICPIAF Cluj-Napoca.  SC DELATREID SRL 
Constanta de�ine doua echipamente utilizate la  recuperarea agentului frigorific. 

 
Situa�ia consumului, recuper�rii �i recicl�rii ODS-urilor (agen�i frigorifici, 

solven�i utiliza�i la degres�ri) 
                                                  Tabel 2.2.1.1 

Agent 
frigorific 

Cantitate 
Consumat� 

Cantitate 
reciclat� 

Cantitate 
recuperata 

R 134A 33,663 KG 0 6,12 KG 

R12 39,05 KG 20,6 KG 34,52 KG 

R 22 91,38 KG 9,1 KG 83,5 KG 
R404 0 1,5 KG 0 

                   
                                                                                          Tabelul nr. 2.2.1. - 2 

Gaze cu efect  
de ser� 

2001 2002 2003 2004 2005 

tone POP’s 0,237 0,109 0,028 5,37935*10-19 4,38*10-19 
 
Sectorul energetic î�i are propria contribu�ie, datorat� centralelor termice ce 

folosesc combustibili fosili. 
Alte surse de emisii sunt incineratoarele de de�euri spitalice�ti.   
  
      Emisiile rezultate din incinerarea de�eurilor spitalice�ti  
                                                                                    

 Tabelul nr. 2.2.1. - 3 
Gaze cu efect  

de ser� 
2001 2002 2003 2004 2005 

tone POP’s 2,726*10-06 1,951*10-08 8*10-08 1,584*10-10 2,5*10-6 
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 2.2.2. Politici �i m�suri pentru eliminarea treptat� a substan�elor care 
depreciaz� stratul de ozon 

 
Autoritatea publica centrala pentru protec�ia mediului prin elaborarea 

Strategiei Na�ionale pentru protec�ia atmosferei va implementa pana in anul 2007 
cerin�ele impuse de Conven�ia privind protec�ia stratului de ozon, adoptata la Viena 
la 22.03.1985 si la Protocolul privind substan�ele care epuizeaz� stratul de ozon, 
adoptata la Montreal la 16.09.1987 referitoare la eliminarea substan�elor ce distrug 
stratul de ozon, va implementa noi proiecte in vederea elimin�rii substan�elor ce 
distrug stratul de ozon. 

Programul Na�ional de eliminare a substan�elor care epuizeaz� stratul de 
ozon, actualizat in 2003, detaliaz� masurile prioritare si planul de ac�iune. 

Aerul atmosferic este unul din factorii de mediu greu de controlat deoarece 
poluan�ii, odat� ajun�i in atmosfera, se disipeaz� rapid si nu mai pot fi practic capta�i 
pentru a fi epura�i – trata�i. De aceea se impun masuri de ameliorare a mediului 
pentru reducerea acestora. 

Ozonul este d�un�tor vie�ii pe p�mânt, iar pentru ameliorarea mediului trebuie 
sa se acorde o aten�ie deosebita surselor de poluare care emit compu�i organici 
volatili si oxizi de azot. 
 

2.3. Concluzii 
 

Exist� un poten�ial însemnat de reducere în continuare a intensit��ii carbonului 
în economia României. Între op�iuni se num�r�, printre altele, modificarea în 
continuare a combustibililor �i îmbun�t��irea eficien�ei energetice în sectorul energiei, 
o cot� crescut� a produc�iei de electricitate din surse regenerabile �i îmbun�t��irea în 
continuare a eficien�ei energetice în sectoarele economice de utilizare final�. În 
sectoarele neenergetice, emisiile de metan din sectoarele agricultur� �i de�euri pot fi 
�i ele reduse în continuare, în timp ce în paralel poate creste capacitatea bazinelor 
de absorb�ie prin împ�duriri �i modific�ri de folosin�� a terenurilor. 
 

 
CAPITOLUL 3 

AER 
 

3.1. Acidifierea / alcalinizarea 
 
Când se ard combustibili fosili, cum sunt c�rbunele, benzina sau petrolul, se 

emit oxizi de sulf, carbon �i azot în atmosfer�. Ace�ti oxizi se combin� cu umezeala 
din aer �i formeaz� acid sulfuric, acid carbonic �i acid azotic. Pentru cre�terea 
acidit��ii aerului este responsabil �i acidul clorhidric, eliberat de combustia PVC în 
momentul inciner�rii de�eurilor. Când plou� sau ninge, ace�ti acizi ajung pe p�mânt 
sub forma de ploaie acid�.   
 Dac� nivelul pH-ului în apa de ploaie scade sub 5,5, ploaia este considerat� 
acid�.  
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3.1.1. Emisii de dioxid de sulf. Poluarea aerului ambiental cu dioxid de sulf  
 
În jude�ul Constan�a, precipita�iile au fost monitorizate în dou� puncte din 

municipiul Constan�a �i din ora�ul Cernavod�. În Cernavod�, în anii 2002 �i 2005,  
s-au înregistrat dou� minime ale pH-ului: 5,33 �i respectiv 5,4. 
 

       Tabelul nr. 3.1.1 - 1 
Acidifian�i 2001 2002 2003 2004 2005 
tone SO2 317834 25172,94 12043 15159 17931,94 

 

0
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250000
300000
350000
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Emisii SO2 tone

Figura nr. 3.1.1 - 1 
 

3.1.2. Emisii de oxizi de azot. Poluarea aerului ambiental cu oxizi  de azot 
                        
                                                                                 Tabelul nr. 3.1.2 – 1 

Acidifian�i 2001 2002 2003 2004 2005 
tone NOx 91130 19075,2 8397.549 16759 5765,99 

 

Emisii Nox tone
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Figura nr. 3.1.2 - 1 
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3.1.3. Emisii de amoniac 
 
                                                                                           Tabelul nr. 3.1.3. - 1 

Alcalinizan�i 2001 2002 2003 2004 2005 
tone NH3 733 1110,926 1083,622 4781,87 1258,45 
 

     Emisii NH3 tone

2003
1083.622

2004
4781.87

2002
1110.926

2001
733

2005
1258.45

Figura nr. 3.1.3. – 1 
 

3.2. Emisii de COV nemetanici 
 
 Evolu�ia compu�ilor organici volatili, principalii compu�i atmosferici, precursori 

ai ozonului: 
   Tabelul nr. 3.2. - 1 

Indicator 2001 2002 2003 2004 2005 

COV tone 31395 4033,62 2504,735 18755,601 
 

4363,976 
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Figura nr. 3.2. – 1 

 
 



Raportul privind starea factorilor de mediu în jude�ul Constan�a pentru anul 2005 15   

 

3.3. Poluarea aerului ambiental cu ozon 
 
Pentru ozonul troposferic sunt  înregistrate valori mici in anotimpul rece si 

valori mari vara, datorita radia�iei solare. Ozonul se formeaz� la nivel troposferic prin 
reac�ii fotochimice din poluan�i precursori: oxizi de azot, hidrocarburi volatile. In anul 
2005 nu s-a realizat o monitorizare a ozonului troposferic, s-au efectuat doar 
expertiz�ri (in campaniile de m�sur�tori cu autolaboratorul). 

 

3.4. Emisii de metale grele. Poluarea aerului ambiental cu metale grele 
 

Tabelul nr. 3.4. - 1 

 

Evolutia emisiilor de metale grele 
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Figura nr. 3.4. - 1 

3.5. Emisii de poluan�i organici persisten�i 
 
                                                                                          Tabelul nr. 3.5. - 1 

Gaze cu efect  
de ser� 

2001 2002 2003 2004 2005 

tone POP’s 0,00273 1.951*10-5 
 

8*10-8 1,6*10-7 2,5*10-6 

Metale grele 2001 2002 2003 2004 2005 

Plumb (t) 8,49 7,3 0,025 3,25 2,67 
Cadmiu  (t) 11,01 0,0031 0,05 0,0155 0,06 
Nichel (t) 5,31 0,141 1,66 0,4 1,74 
Zinc (t) 1,68 0,081 0,47 0,565 0,061 
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Evolutia emisiilor de POP's
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Figura nr. 3.5. - 1 

 

3.6. Poluarea aerului ambiental cu pulberi în suspensie  
 
 Au fost monitorizate punctele de lucru ale �antierului Naval Constan�a �i S.C. 
North Star Shipping S.R.L. – Agigea, în perioada februarie – decembrie 2005. 
Valoarea medie anuala înregistrata pentru zona �antierului Naval a fost de 0,683 
mg/m3 iar pentru  North Star Shipping de 0,552 mg/m3.  
  

3.6.1. Poluarea de fond  
 
Poluarea de fond urban s-a urm�rit in anul 2005, pentru municipiul Constan�a, 

prin sta�ia de supraveghere APM, considerat� a fi sta�ie de tip URBSb (conform 
manualului de monitorizare, capitolul 4, criterii de clasificare sta�ii de monitorizare a 
aerului). La aceast� sta�ie s-au urm�rit indicatorii NO2, SO2, NH3, în regim de 
prelevare de 24 ore. 

Nu s-au înregistrat dep��iri. 

3.6.2. Poluarea de impact  
 
Re�eaua de control a polu�rii de impact const� în monitorizarea permanent� a 

urm�toarelor categorii de poluan�i: 
poluan�i gazo�i; 
precipita�ii atmosferice; 
pulberi în suspensie; 
pulberi sedimentabile. 

Poluarea de impact s-a urm�rit în municipiul Constan�a în zona CET Palas, 
regim de prelevare 24 h �i în ora�ul Cernavod� în zona Sta�ia de Epurare Edilmed, 
pentru pulberi respirabile PM 10, regim de prelevare 24 ore. Pulberile sedimentabile 
au fost monitorizate în 10 puncte din Constan�a, Mangalia, Medgidia, Cernavod�, 
Basarabi, N�vodari. 
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3.7. Sistemul de monitorizare a calit��ii aerului  
 
Pe teritoriul jude�ului Constan�a nu exist� înc� o re�ea automat� de 

monitorizare a calit��ii aerului. Calitatea aerului a fost urm�rita prin doua sta�ii fixe 
utilizând metode clasice baza pe chimia umeda (absorb�ie in solu�ie si analiza 
ulterioara in laborator). Re�eaua de monitorizare a aerului în jude�ul Constan�a, în 
anul 2005, a fost constituit� din dou� puncte de monitorizare în municipiul Constan�a, 
la: APM sediu �i CET 2 - regimul de prelevare în cele dou� puncte fiind de 24 h, iar 
indicatorii monitoriza�i au fost NO2, SO2, NH3. Pulberile sedimentabile au fost 
monitorizate în 12 puncte. 

 Evaluarea preliminar� a calit��ii aerului în scopul proiect�rii re�elei de 
monitorizare in puncte fixe cu echipamente automate a fost realizat�. Re�eaua va 
cuprinde �ase sta�ii automate fixe, amplasate în aglomerarea Constan�a (din 
N�vodari pân� în Mangalia) si o sta�ie in municipiul Medgidia.  

 
Nr. 
Crt. Tip Localitate Adresa 

1. Trafic Constan�a  Bulevardul 1 Decembrie, latura estic�, 
lânga chio�c Cuget Liber 

2. Trafic Mangalia �oseaua Constan�ei, Bloc PX3, lâng� 
parcul arheologic 

3. Fond urban Constan�a Strada Mihai Viteazu, in spatele teatrului 
Fantazio, lâng� Patinoar 

4. Fond 
suburban 

N�vodari Mamaia Sat 

5. Industrial 2 N�vodari Strada �colii, in curtea Grupului �colar 
Laz�r Edeleanu 

6. Industrial 1 Constan�a Str. Prelungirea Liliacului,    Curtea 
Centrului Romano-American 

7. Industrial 1 Medgidia Str. Poporului, lâng� Casa de Cultura 
 

3.7.1. Monitorizarea emisiilor provenite din instala�iile mari de ardere   
 
APM Constan�a a primit în anul 2004 prin program PHARE – IPPC,  

echipamente de monitorizare a emisiilor la co�, pentru poluan�i gazo�i (CO, SO2, 
NOx, regim de oxigen), �i pentru prelevarea pulberilor în regim izocinetic (inclusiv cu 
echipamente de m�surare a temperaturii gazelor arse, umidit��ii, presiunii �i vitezei 
acestora). În cursul anului 2005 s-au efectuat m�sur�tori la emisie pentru poluan�ii 
gazo�i la CET Palas �i la Uzina Termic� Midia.  

În tabelul nr. 3.7. - 2 sunt prezentate valorile de emisie estimate prin 
metodologia CORINAIR la ELCEN CET Palas �i Uzina Termic� Midia. Valorile pentru  
ELCEN CET Palas sunt diferite fa�� de valorile rezultate din estimarea proprie a 
agentului economic (tabelul nr. 3.7. - 1) �i sunt diferite de valorile din programele de 
reducere progresiv� a emisiilor care cuprind 3 indicatori prioritari PM10, SO2, NOx:  

 
                                                                               Tabelul nr. 3.7. - 1 

Emisii 
anuale 

SO2 NOx CO CO2 
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2005 (t/an) 
ELCEN 1376,12 683,9 180,76 591802,96 

 
Tabelul nr. 3.7. - 2 

Emisii anuale (t/an) Anul 
SO2 NOx MNVOC CH4 CO CO2 N2O 

2003 7434,314 2880,62 94,98 33,72 301,04 3,55 · 108 93,95 
2004 5869,414 1990,97 69,46 23,17 211,39 2,8 · 108 70,86 
2005 7113,015 2298.519 78.804 24.714 230.628 818626,02 49,011 
 

3.7.2. Evolu�ia calit��ii aerului în perioada 1995-2005 
 

A1. Concentra�ii de dioxid de sulf, mg/mc 
  
Valorile medii anuale pe puncte de monitorizare vor fi prezentate în tabelul nr. 

3.7. -  3. 
                                                                                              Tabelul nr. 3.7. - 3 

ANUL 2002 2003 2004 2005 
Constan�a  CET 2  

(30 min) 
0.00064 - - - 

Constan�a  APM sediu  
(30 min) 

0.00085 - - - 

N�vodari Midia 
(30 min) 

0,00164 - - - 

N�vodari UM (30 min) 0,00016   - 
Constan�a CET 2 

(24 h) 
 0 1,3445E-06 0 

Constan�a  APM sediu 
(24 h) 

0,00046 - 0 0 

Constan�a Heliofarm 
(24 h) 

8,2833E-05 2,16286E-05 - - 

N�vodari Midia  (24 h) - 0,00071 - - 
 

Nu s-au înregistrat dep��iri. 
 
A2. Concentra�ii de dioxid de azot, mg/mc 
Valorile medii anuale pe puncte de monitorizare vor fi  prezentate în tabelul nr. 

3.7.2 - 4. 
    Tabelul nr. 3.7. - 4 

         ANUL 2002 2003 2004 2005 
Constan�a APM sediu (30 min) 0,00059 - - - 
Constan�a CET 2 (30 min) 0,0013 - - - 
N�vodari Midia (30 min) 0,000375 - - - 
N�vodari UM (30 min) 0,0005   - 
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Constan�a APM sediu (24 h) 0,00127 - 0,0022 0,001 
Constan�a Heliofarm (24 h) 0,0014 - - - 
Constan�a CET 2 (24 h) - 0,0073 0,0027 0,002 
Constan�a Heliofarm (24 h) - 0,0037 - - 
N�vodari Midia (24 h) - 0,0010 - - 

 
Nu s-au înregistrat dep��iri. 
 
A3. Concentra�ii de amoniac, mg/mc 
Valorile medii anuale pe puncte de monitorizare vor fi prezentate în tabelul nr. 

3.7. - 5. 
Tabelul nr. 3.7. - 5 

ANUL 2002 2003 2004 2005 
Constan�a APM sediu (30 min) 0,04403 - - - 
Constan�a CET 2 (30 min) 0,0219 0,0211 - - 
N�vodari Midia (30 min) 0,0355 - - - 
N�vodari UM (30 min) 0,0296 - - - 
Constan�a Heliofarm (24 h) 0,01201 0,01 - - 
Constan�a APM sediu (24 h) 0,0049 0,0059 0,0093 0,002 
Constan�a CET 2 (24 h) - 0,0119 0,0105 0.007 
N�vodari Midia (24 h) - 0,0079 - - 

 
Nu s-au înregistrat dep��iri. 

 
Precipita�ii atmosferice 
Punctele de monitorizare a precipita�iilor în jude�ul Constan�a în anul 2005 au 

fost în num�r de dou�, Cernavod� �i Constan�a. 
Valorile medii anuale pe indicatori �i puncte de prelevare sunt  prezentate în 

tabelul nr. 3.7. - 6: 
 
                                                                                               Tabelul nr. 3.7. - 6 

Pct. de 
prelevare 

pH 
Unit. 
pH 

Cond. 
µµµµS/cm 

S.T.D. 
mg/l 

Cl- 

mg/l 
NH4

+ 

mg/l 
SO4

2- 

mg/l 
Pb 

mg/l 
Cd 

mg/l 
Zn 
mg
/l 

alc./
acid 
mg/l 

Cernavod� 
7,04 98,65 

57,94 8,58 0,34 10,4
4 

0,01
3 

0,0002 0,0
19 

0,4 

Constan�a 6,38 
105 

54 12,7
8 

2,55 12,9 0 0,0003 0,0
3 

0,5 

 
A4. Polu�ri cu pulberi sedimentabile 
- Cantit��ile medii anuale (g/m2/luna) vor fi prezentate pe puncte de prelevare 

în tabelul nr. 3.7. - 7: 
       Tabelul nr. 3.7. - 7 

Punct de 
prelevare 2002 2003 2004 2005 

Constan�a 18,34 23,95 36,799 7,398 
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N�vodari 4,45 8,19 9,391 7,814 

Medgidia 9,15 9,11 14,54 7,252 
Mangalia 6,6 7,67 8,709 9,145 

Basarabi 9,29 11,81 14,983 10,747 

Cernavod� 4,19 5,98 3,966 5,327 
 

Evolu�ia calit��ii aerului în perioada 1995 – 2005 pe puncte de prelevare �i 
categorii de poluan�i, dup� cum urmeaz�: 

poluan�i gazo�i; 
pulberi în suspensie; 
pulberi sedimentabile; 
precipita�ii atmosferice. 

 Poluan�i gazo�i 
 

2000                                                                                              Tabelul nr. 3.7.- 8 
Zona Punct Indicator/ 

30 min 
Medie 
mg/m3 

Maxim� 
mg/m3 

Minim� 
mg/m3 

Nr. 
valori 

Nr. 
dep��

iri 

Frecv. 
dep. 

NH3 0,078 0,996 0 1020 38 3,725 

NO2 0,0003 0,011 0 567 0 0 APM sediu 

SO2 0,0006 0,129 0 950 0 0 

NH3 0,097 0,332 0 66 1 1,515 

NO2 0,0002 0,0006 0 73 0 0 Casa de 
Cultura 

SO2 0,0001 0,0007 0 64 0 0 

NH3 0,085 0,362 0 64 1 1,562 

NO2 0,0002 0,00079 0,00004 81 0 0 CET 1 

SO2 0,0002 0,00088 0 64 0 0 

NH3 0,066 0,195 0,00003 48 0 0 

NO2 0,0002 0,0006 0,00002 72 0 0 CET 2 

SO2 0,0001 0,0006 0 48 0 0 

NH3 0,07 0,203 0,00003 57 0 0 

NO2 0,0002 0,0008 0 69 0 0 ICIL 

SO2 0,0001 0,0009 0 69 0 0 

NH3 0,181 0.4 0,008 27 3 11,111 

NO2 0,0004 0,002 0,00006 15 0 0 

Constan�a 

Auto-
laborator 

SO2 0,0003 0,00077 0 18 0 0 

NH3 0,088 0,261 0 69 0 0 

NO2 0,0002 0,0006 0 69 0 0 Pod 

SO2 0,0002 0,00098 0 66 0 0 

NH3 0,099 0,4025 0 72 4 5,555 

NO2 0,0002 0,0005 0 66 0 0 

N�vodari 

Midia 
Pesc�rie 

SO2 0,0002 0,0007 0 91 0 0 

Corbu DN Corbu NH3 0,088 0,273 0 69 0 0 
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NO2 0,0002 0,0008 0 69 0 0 

SO2 0,0002 0,0009 0 66 0 0 

Zona Punct Indicator  Medie 
g/m2/luna 

Maxim� 
g/m2/luna 

Minim� 
g/m2/luna 

Nr. 
valori 

Nr. 
dep��

iri 

Frecv. 
dep. 

CET 2 Pulberi 
sedimentabile 

14,778 29.51 6,03 5 2 40 Constan�a 

APM sediu Pulberi 
sedimentabile 

4.82 8,26 1,38 2 0 0 

Sta�ia de 
epurare 

Pulberi 
sedimentabile 

5,389 5,39 5,39 1 0 0 Medgidia 

Valea 
Dacilor 

Pulberi 
sedimentabile 

2,699 5,72 0,8 3 0 0 

Mangalia Prim�rie Pulberi 
sedimentabile 

7,203 16,11 1,8 3 0 0 

Basarabi Prim�rie Pulberi 
sedimentabile 

9,220 15,34 4,48 3 0 0 

 
2001         Tabelul nr. 3.7. - 9 

Zona Punct Indicator/ 
30 min 

Medie 
mg/m3 

Maxim� 
mg/m3 

Minim� 
mg/m3 

Nr. 
valori 

Nr. 
dep��iri 

Frecv. 
dep. 

SO2 0,0007 0,005 0 92 0 0 
NO2 0,0013 0,005 0 112 0 0 APM sediu 

 NH3 0,0066 0,085 0 177 0 0 

SO2 0,001 0,059 0 252 0 0 

NO2 0,0016 0,033 0 178 0 0 CET 2 

NH3 0,0405 0,29 0 300 0 0 

Constan�a 

ICIL 
NH3 0,0077 0,0093 0,0058 3 0 0 

SO2 0,0038 0,146 0 194 0 0 

NO2 0,00137 0,0074 0 211 0 0 Midia 
Pesc�rie 

NH3 0,0734 0,523 0 208 2 0,961 

Pod 
N�vodari 

NO2 0,0007 0,0009 0,00058 3 0 0 

SO2 0,000381 0,0045 0 67 0 0 

NO2 0,0012 0,0033 0 112 0 0 

N�vodari 

 
ZEUS S.A. 

NH3 0,0523 0,42 0 130 1 0,769 

Corbu DN CORBU NH3 0,0027 0,0081 0 3 0 0 

Zona Punct Indicator/ 
24 h 

Medie 
mg/m3 

Maxim� 
mg/m3 

Minim� 
mg/m3 

Nr. 
valori 

Nr. 
dep��iri 

Frecv. 
dep. 

SO2 0,0003 0,0147 0 103 0 0 

NO2 0,0011 0,0053 0 113 0 0 

Constan�a 
 

APM sediu 
NH3 0,011 0,122 0 104 2 1,92 
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O3 0,0548 0,135 0,002 209 142 67,947 

CO 0.615 2.954 0 220 3 1.36 

NO2 0.0097 0.047 0 222 0 0 

NO 0.0164 0.082 0 222 221 99.545 

PM10 8.649 95.79 0.012 215 84 39.069 

SO2 0.00754 0.045 0 201 0 0 

Autolaborator 

 NOX 0,0266 0,109 0,002 214 214 100 

Zona Punct Indicator Medie 
g/m2/luna 

Maxim� 
g/m2/luna 

Minim� 
g/m2/luna 

Nr. 
valori 

Nr. 
dep��iri 

Frecv. 
dep. 

Constan�a CET 2 Pulberi 
sedimentabile 

6,9 16,14 3,3 11 0 0 

Medgidia Sta�ia de 
Epurare 

Pulberi 
sedimentabile 

13,805 26,2 4,99 10 1 10 

Cernavod� Laborator 
CNCAN 

Pulberi 
sedimentabile 

6,195 7,8 4,59 2 0 0 

Basarabi Prim�rie Pulberi 
sedimentabile 

11,518 31,8 2,9 11 1 9,09 

Mangalia Prim�rie Pulberi 
sedimentabile 

4,343 6,9 1,84 11 0 0 

 
2002          Tabelul nr. 3.7. - 10 

Zona Punct Indicator/ 
30 min 

Medie 
mg/m3 

Maxim� 
mg/m3 

Minim� 
mg/m3 

Nr. 
val
ori 

Nr. 
dep�
�iri 

Frecv. 
dep. 

SO2 0,0009 0,0051 0 105 0 0 

NO2 0,0006 0,0016 0 22 0 0  
APM sediu 

NH3 0,044 0,204 0 132 0 0 

SO2 0,0006 0,028 0 463 0 0 

NO2 0,001 0,0187 0 375 0 0 

Constan�a 
 

CET 2 

NH3 0,0219 0,158 0 382 0 0 

SO2 0,00016 0,0016 0 23 0 0 

NO2 0,0005 0,0029 0 16 0 0 UM MIDIA 

NH3 0,029 0,047 0,0089 5 0 0 

SO2 0,002 0,078 0 290 0 0 

NO2 0,00035 0,0133 0 284 0 0 

N�vodari 
 

Midia 
Pesc�rie NH3 0,0355 0,259 0 327 0 0 

Zona Punct Indicator/ 
24 h 

Medie 
mg/m3 

Maxim� 
mg/m3 

Minim� 
mg/m3 

Nr. 
val
ori 

Nr. 
dep�
�iri 

Frecv. 
dep. 

SO2 9,4912E-05 0,001 0 147 0 0 

NO2 0,0012 0,003 0 151 0 0  
HELIOFARM 

NH3 0,012 0,079 0,0009 151 0 0 

NO2 0,0017 0,004 0,00014 24 0 0 

NH3 0,0048 0,013 0 25 0 0 

Constan�a 

 
APM sediu 

SO2 8,2133E-05 0,0003 0 15 0 0 
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O3 0,073 0,152 0,017 72 67 93,05 

PM10 0,037 0,104 0,011 40 7 17,5 

SO2 0,0103 0,0214 0,005 63 0 0 

CO 0,625 1,682 0,054 72 0 0 

NO2 0,0218 0,048 0,002 62 0 0 

NOx 0,0421 0,097 0,006 41 41 100 

NO 0,0219 0,1 0,002 66 66 100 

Autolaborator 
 

NH3 0,0067 0,009 0,004 7 0 0 

Zona Punct Indicator  Medie 
g/m2/lu

na 

Maxim� 
g/m2/lu

na 

Minim� 
g/m2/lu

na 

Nr. 
val
ori 

Nr. 
dep�
�iri 

Frecv. 
dep. 

APM sediu Pulberi 
sedimentabile 

5,74 9,7 2,1 12 0 0 

HELIOFARM Pulberi 
sedimentabile 

9,03 18,78 1,9 11 1 9,09 

CET 2 Pulberi 
sedimentabile 

11,49 31,7 3,6 12 3 25 

FURNIMOB Pulberi 
sedimentabile 

16 16 16 1 0 0 

Port-Statie 
Pompare 

Pulberi 
sedimentabile 

17,59 26 9,2 2 1 50 

BRASOVIA Pulberi 
sedimentabile 

16,39 63 1 12 4 33,33 

Constan�a 

Poarta 6 Port Pulberi 
sedimentabile 

48,32 167 9 12 9 75 

N�vodari Midia 
Pesc�rie 

Pulberi 
sedimentabile 

4,685 8,7 1,2 11 0 0 

Cernavod� Laborator RA Pulberi 
sedimentabile 

4,14 12 0,9 10 0 0 

Valea Dacilor Pulberi 
sedimentabile 

9,05 21 2 12 1 8,33 Medgidia 
 

Sta�ia de 
Epurare 

Pulberi 
sedimentabile 

5,099 9,2 1,7 5 0 0 

Mangalia Prim�rie Pulberi 
sedimentabile 

5,58 17,3 2 11 1 9,09 

Basarabi Prim�rie Pulberi 
sedimentabile 

9,29 17 2,3 12 0 0 

 
2003                                    Tabelul nr. 3.7. - 11 

Zona Punct Indicator/ 
30 min 

Medie 
mg/m3 

Maxim� 
mg/m3 

Minim� 
mg/m3 

Nr. 
valori 

Nr. 
dep��iri 

Frecv. 
dep. 

NH3 0,021 0,059 0 156 0 0 

NO2 0,0012 0,054 0 135 0 0 Constan�a  
CET 2 

SO2 0,0009 0,025 0 116 0 0 

Zona Punct Indicator/ 
24 h 

Medie 
mg/m3 

Maxim� 
mg/m3 

Minim� 
mg/m3 

Nr. 
valori 

Nr. 
dep��iri 

Frecv. 
dep. 

Constan�a CET 2 NO2 0,0061 0,079 0 124 0 0 

NH3 0,0119 0,068 0,0012 55 0 0  
 

SO2 0 0 0 40 0 0 
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NH3 0,0058 0,01156 0,0013 3 0 0 
APM sediu 

NO2 0,0002 0,0002 0,0002 1 0 0 

SO2 2,2248E-05 0,0014 0 105 0 0 

NO2 0,0016 0,0043 0 106 0 0 HELIOFARM 

NH3 0,01 0,03 0 106 0 0 

SO2 0,00065 0,0185 0 37 0 0 

NO2 0,00063 0,0078 0 44 0 0 N�vodari Midia 
Pesc�rie 

NH3 0,0079 0,028 0,0013 54 0 0 

Zona Punct Indicator/ 
24 h 

Medie 
mg/m3 

Maxim� 
mg/m3 

Minim� 
mg/m3 

Nr. 
valori 

Nr. 
dep��iri 

Frecv. 
dep. 

Medgidia 
Sta�ia de 
Epurare 
Edilmed 

PM10 0,045 0,159 0,01 95 29 30,53 

Zona Punct Indicator Medie 
g/m2/luna 

Maxim� 
g/m2/luna 

Minim� 
g/m2/luna 

Nr. 
valori 

Nr. 
dep��iri 

Frecv. 
dep. 

APM sediu Pulberi 
sedimentabile 

3,14 9 1,17 11 0 0 

CET 2 Pulberi 
sedimentabile 

7,49 26,1 1,7 11 1 9,09 

Poarta 6 
Port 

Pulberi 
sedimentabile 

80,65 162 19,32 11 11 100 

Heliofarm Pulberi 
sedimentabile 

15,507 43,8 4 7 1 14,28 

Constan�a 

Brasovia Pulberi 
sedimentabile 

12,946 30 5,5 12 1 8,33 

Cernavod� Laborator 
RA 

Pulberi 
sedimentabile 

5,95 10,24 1 7 0 0 

Medgidia Valea 
Dacilor 

Pulberi 
sedimentabile 

9,59 27 0,19 10 2 20 

Mangalia Prim�rie Pulberi 
sedimentabile 

9,459 26,4 2,5 6 1 16,66 

Basarabi Prim�rie Pulberi 
sedimentabile 

11,81 29,1 2 10 1 10 

N�vodari Midia 
Pesc�rie 

Pulberi 
sedimentabile 

4,697 15,3 1,16 9 0 0 

 
2004                Tabelul nr. 3.7. -12 

Zona Punct Indicator/ 
24 h 

Medie 
mg/m3 

Maxim� 
mg/m3 

Minim� 
mg/m3 

Nr. 
valori 

Nr. 
dep��iri 

Frecv. 
dep. 

Constan�a APM sediu NH3 0,01 0,059 0,000135 45 0 0 

Constan�a APM sediu NO2 0,002 0,0132 0 98 0 0 

Constan�a APM sediu SO2 0 0 0 40 0 0 

Constan�a CET 2 NH3 0,012 0,0852 0,00012 108 0 0 

Constan�a CET 2 NO2 0,003 0,029 0,000161 108 0 0 

Constan�a CET 2 SO2 0 0 0 106 0 0 

Medgidia St. Epurare 
Edilmed 

PM10 0,06 0,204 0,005 103 54 52,43 

Zona Punct Indicator Medie Maxim� Minim� Nr. Nr. Frecv. 
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g/m2/luna g/m2/luna g/m2/luna valori dep��iri dep. 

APM sediu Pulberi 
sedimentabile 

4,749 7,14 3,18 7 0 0 

CET 2 Pulberi 
sedimentabile 

11,181 26,2 4,06 8 1 12,5 

BRASOVIA Pulberi 
sedimentabile 

14,955 26,4 3,7 8 3 37,5 

 
Constan�a 

Poarta 6 
Port 

Pulberi 
sedimentabile 

103,918 241 34 9 9 100 

N�vodari Midia 
Pesc�rie 

Pulberi 
sedimentabile 

9,391 23,39 0,4 7 1 14,29 

Cernavod� Laborator 
RA 

Pulberi 
sedimentabile 

3,966 11,1 1,49 8 0 0 

Medgidia Valea 
Dacilor 

Pulberi 
sedimentabile 

14,54 80,1 1,33 9 1 11,11 

Basarabi Prim�rie Pulberi 
sedimentabile 

14,98 47,83 6,04 9 2 22,22 

Mangalia �antier 
Naval 

DAEWOO 

Pulberi 
sedimentabile 

10,1778 25,3 2,48 9 2 22,22 

Mangalia Sta�ia Meteo Pulberi 
sedimentabile 

6,066 10,16 1,4 5 0 0 

 
2005                                                                                                  Tabel nr. 3.7. -13 

Zona Punct Indicator/ 
24 h 

Medie 
mg/m3 

Maxim� 
mg/m3 

Minim� 
mg/m3 

Nr. 
valori 

Nr. 
dep��iri 

Frecv. 
dep. 

Constan�a APM sediu NH3 0,002 0,013 0 42 0 0 

Constan�a APM sediu NO2 0,001 0,0035 0,0002 34 0 0 

Constan�a APM sediu SO2 0 0 0 44 0 0 

Constan�a CET 2 NH3 0,0068 0,044 0 149 0 0 

Constan�a CET 2 NO2 0,0019 0,0082 0 161 0 0 

Constan�a CET 2 SO2 0 0 0 150 0 0 

Zona Punct Indicator Medie 
g/m2/luna 

Maxim� 
g/m2/luna 

Minim� 
g/m2/luna 

Nr. 
valori 

Nr. 
dep��iri 

Frecv. 
dep. 

APM sediu Pulberi 
sedimentabile 7,398 27,98 2,47 8 1 12,5 

CET 2 Pulberi 
sedimentabile 20,979 41,81 3 4 2 50 

BRASOVIA Pulberi 
sedimentabile 11.328 30,37 2,91 11 2 18,18 

 
Constan�a 

Poarta 6 Port Pulberi 
sedimentabile 61,204 186,09 5,24 11 10 90,91 

N�vodari Midia 
Pesc�rie 

Pulberi 
sedimentabile 7,814 29,795 0,79 9 1 11,11 

Cernavod� Laborator RA Pulberi 
sedimentabile 5,327 31,8 0,81 11 1 9,1 

Valea Dacilor Pulberi 
sedimentabile 9,613 30,835 1,43 10 1 10 Medgidia 

LAFARGE 1 
Pavilion 
intrare 

Pulberi 
sedimentabile 12,744 40,62 1,76 7 2 28,57 
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LAFARGE 2 
siloz calcar 

Pulberi 
sedimentabile 51.297 82,48 5,11 5 4 80 

Basarabi Prim�rie Pulberi 
sedimentabile 10,747 44,29 1,74 11 1 9,1 

�antier Naval 
DAEWOO 

Pulberi 
sedimentabile 11,288 30,7 0,96 10 4 40 

 
Mangalia 

Sta�ia Meteo Pulberi 
sedimentabile 7,002 37,99 1,33 11 1 9,1 

 
1. Evolu�ia dioxidului de azot în perioada 2000-2005 - imisii 
                                                                                            Tabelul nr. 3.7. - 14 

Anul Valoarea medie 
anual� 
mg/mc 

Concentra�ia 
max. la 24 h 

mg/mc 

Concentra�ia 
min. la 24 h 

mg/mc 

Frecven�� 
dep��iri 

% 

Num�r 
total de 
probe 

2000 - - - - - 
2001 - - - - - 
2002 0,0017 0,0039 0 0 175 
2003 0,00214 0,079 0 0 275 
2004 0,0024 0,029 0 0 219 
2005 0.0015 0,0082 0 0 195 

 

Evolutia NO2 in perioada 2002-2005, medii la 24 ore

0.001701042

0.002139453

0.002435533

0.0015

2002

2003

2004

2005

 
   Figura nr. 3.7.2. - 1 

 
2. Evolu�ia amoniacului  în perioada 2000-2005 -  imisii 
                                                                                             Tabelul nr. 3.7. - 15 

Anul Valoarea 
medie anual� 

mg/mc 

Concentra�ia 
max. la 24 h 

mg/mc 

Concentra�ia 
min. la 24 h 

mg/mc 

Frecven�� 
dep��iri 

% 

Num�r 
total de 
probe 

2000 - - - - - 
2001 - - - - - 
2002 0,0049 0,079 0 0 219 
2003 0,0089 0,068 0 0 218 
2004 0,0098 0,085 0 0 172 
2005 0.0046 0.044 0 0 191 
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Evolutia NH3 in perioada 2002-2005, medii la 24 ore

0.0049

0.0089

0.0099

0.0046

2002

2003

2004

2005

 
Figura nr. 3.7.2. – 2 
 
 
 
 

3. Evolu�ia dioxidului de sulf  în perioada 2000-2005 – imisii 
                                                                                             Tabelul nr. 3.7. - 16 

Anul Valoarea 
medie anual� 

mg/mc 

Concentra�ia 
max. la 24 h 

mg/mc 

Concentra�ia 
min. la 24 h 

mg/mc 

Frecven�� 
dep��iri 

% 

Num�r 
total de 
probe 

2000 - - - - - 
2001 - - - - - 
2002 8.21E-05 0,0003 0 0 15 
2003 0,00023 0,0186 0 0 182 
2004 1,34E-06 0,00016 0 0 159 
2005 4.46E-05 0.0037 0 0 194 
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2002 2003 2004 2005

8.21E-05

0.00023

1.34E-06 0

Evolutia SO2 in perioada 2002-2005, medii la 24 ore

 
Figura nr. 3.7.2. - 3 

    
4. Evolu�ia pulberilor sedimentabile în perioada 2000-2005 

 
                                                                                          Tabelul nr. 3.7. - 17 

Anul Concentra�ia 
medie anual� 

g/mp/luna 

Concentra�ia 
max.  

g/mp/luna 

Concentra�ia 
min. 

g/mp/luna 

Frecven�� 
dep��iri 

% 

Num�r 
total de 
probe 

2000 8.605294 29,51 0,8 11,76 17 
2001 27,30275 647 1,75 13,75 80 
2002 12,46984 167 0,9 13,008 123 
2003 17,14916 162 1 16,84 95 
2004 19,393 241 0,4 79 100 
2005 87,268 4459,42 0,79  122 

 

Evolutia pulberilor sedimentabile in perioada 1994 - 2005
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  Figura nr. 3.7.2. - 4 

 
Calitatea precipita�iilor atmosferice 2000-2005 
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Calitatea precipita�iilor atmosferice 2000-2005 în Constan�a, punct de 

prelevare APM sediu 
Tabelul nr. 3.7.18 

An  pH 
Unit. 
pH 

Cond. 
µµµµS/cm 

S.T.D. 
mg/l 

Cl- 

mg/l 
NH4

+ 

mg/l 
SO4

2- 

mg/l 
alc./acid. 

mg/l 

Media 7,62 219 112 16 2,9 5,34 3,69 
Maxima 8,53 450 230 32,1 3,6 8,36 15,18 
Minima 7,04 70 36 7 2,2 2,31 0,2 

 
2000 

Nr. probe 9 9 9 9 9 9 9 
Media 7,28 222 115 32,3 2,6 4,32 1,1 

Maxima 8 1030 520 170 3,6 7,15 6,86 
Minima 6,5 40 19 3,94 1,5 1,49 0,015 

 
2001 

Nr. probe 22 22 22 22 22 22 22 
Media 7,48 119 63 14,68 4,2 5,68 2,42 

Maxima 8,6 270 140 36 8,2 9,9 7,0 
Minima 6,8 25 13 7,1 0,42 2,5 0,2 

 
2002 

Nr. probe 15 15 15 15 15 15 15 
Media 7,12 368 184 14,31 1,98 38,84 0,94 

Maxima 7,6 760 380 32 5,5 104,6 1,8 
Minima 6,8 130 70 7,1 0,33 4,9 0,5 

 
2003 

Nr. probe 12 12 12 12 12 12 12 
Media 7,05 543 271 14,84 3,73 7,2 1,5 

Maxima 7,86 800 400 14,2 7 12 2,2 
Minima 6 360 150 7,1 0,14 1,89 0,7 

 
2004 

Nr. probe 6 6 6 6 6 6 6 
Media 6,38 105 54 12,78 2,55 12,9 0,46 

Maxima 7,01 220 110 21,3 11,1 32 1 
Minima 5,59 50 30 7,1 0,12 5 0,2 

2005 

Nr. probe 10 10 10 10 10 10 10 

 
Calitatea precipita�iilor  atmosferice 2002-2005 în Cernavod�, punct de 

prelevare, laboratorul RA 
Tabelul nr. 3.7.19 

An  pH 
Unit. 
pH 

Cond. 
µµµµS/cm 

S.T.D. 
mg/l 

Cl- 

mg/l 
NH4

+ 

mg/l 
SO4

2- 

mg/l 
alc./acid. 

mg/l 

Media 7,32 97,4 48,9 11,8 3,15 5,4 2,43 
Maxima 8,4 380 10 71 10,1 20,8 4,7 
Minima 5,4 20 190 3,5 0,1 0,4 0,2 

 
2002 

Nr. probe 40 40 40 40 40 40 40 
 Media 6,96 98,4 49,2 8,25 10,5 14,9 1,29 
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Maxima 8 380 190 14,2 84,4 27,2 2,3 
Minima 6 20 10 7,1 0,16 0,36 0,46 

2003 

Nr. probe 15 15 15 15 15 15 15 
Media 6,56 307 153,5 10,4 1,16 5,14 1 

Maxima 7,97 700 400 14,2 5,7 10 1,5 
Minima 5,5 150 80 7,1 0,068 3 0,6 

 
2004 

Nr. probe 14 14 14 14 14 14 14 
Media 7,045 98,65 57,94 8,58 0,34 10,44 0,4 

Maxima 9,51 630 310 14,2 2,06 32 2 
Minima 5,33 20 10 0,71 0 2 0,12 

2005 

Nr. probe 34 34 34 34 34 34 34 
 

Calitatea precipita�iilor atmosferice 2002, în Constan�a, puncte de prelevare: 
HELIOFARM �i CET 2 

Tabelul nr. 3.7.20 
Punct de 
prelevare 

 pH 
Unit. 
pH 

Cond. 
µµµµS/cm 

S.T.D. 
mg/l 

Cl- 

mg/l 
NH4

+ 

mg/l 
SO4

2- 

mg/l 
alc./acid. 

mg/l 

Media 7,2 150 80 18 2,5 5,8 3,1 
Maxima 7,2 150 80 18 2,5 5,8 3,1 
Minima 7,2 150 80 18 2,5 5,8 3,1 

 
Heliofarm 

Nr. 
probe 1 1 1 1 1 1 1 

Media 7,5 390 200 29 0,3 5,7 0,5 
Maxima 7,5 390 200 29 0,3 5,7 0,5 
Minima 7,5 390 200 29 0,3 5,7 0,5 

 
CET2 

Nr. 
probe 1 1 1 1 1 1 1 

 
Calitatea precipita�iilor atmosferice 2003, în N�vodari, punct de prelevare 

Unitate Militara Midia 
Tabelul nr. 3.7.21 

Punct de 
prelevare 

 pH 
Unit. 
pH 

Cond. 
µµµµS/cm 

S.T.D. 
mg/l 

Cl- 

mg/l 
NH4

+ 

mg/l 
SO4

2- 

mg/l 
alc./acid. 

mg/l 

Media 6,9 90 50 10,6 1,16 10,7 2,43 
Maxima 6,9 90 50 10,6 1,16 10,7 2,43 
Minima 6,9 90 50 10,6 1,16 10,7 2,43 

 
Unitate 
Militara 
Midia 

Nr. 
probe 1 1 1 1 1 1 1 

   
Evolu�ia coeficien�i generali de poluare a atmosferei 

Tabelul nr. 3.7.22 
Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
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Coeficient 
general de 

poluare 

0,375 
 

0,447 
 

0,373 
 

0,419 
 0,687 0,995 

 

2001
0.447

2002
0.373

2003
0.419

2004
0.687

2005
0.995

Indice general de poluare

 
 Figura nr. 3.7.2. - 5 

 
 

3.8. Zone critice sub aspectul polu�rii aerului 
 
Zona central� a aglomer�rii Constan�a, dup� cum reiese din evaluarea 

preliminar� a calit��ii aerului, realizat� prin modelare de c�tre INCDIM Bucure�ti. 
 Zona adiacent� Termoelectrica S.A. CET Palas, prin emisii caracteristice 

instala�iilor mari de ardere (NOx, SO2, PM10) 
 Zona adiacent� LAFARGE ROMCIM Medgidia, în special prin poluare cu 

pulberi fine, cantit��i mari în intervale scurte de timp, datorit� opririi electrofiltrelor.
 Zona Port Constan�a, în zona oper�rii cu produse petroliere, pulverulente vrac, 
prin emisii de pulberi. Principalii operatori de astfel de substan�e sunt : MINMETAL 
S.A. �i SICIM S.A., CHIMPEX, SA, COMVEX SA. 

 Zona Rompetrol N�vodari – rafinare �i petrochimie, prin emisii de gaze CO, 
SO2, H2S, hidrocarburi volatile.  

 Zona Oil Terminal, Depozit Nord �i Depozit Port Constanta – stocare �i 
transport produse petroliere, prin emisii de hidrocarburi volatile datorate atât 
pierderilor accidentale cât �i polu�rii freaticului. 

M�suri pentru reducerea impactului s-au luat prin investi�iile prev�zute in 
programele de conformare în derulare. 

 

3.9. CONCLUZII 
 
Activitatea de monitorizare a calit��ii aerului în jude�ul Constan�a s-a efectuat 

prin utilizarea mijloacelor clasice de prelevare pentru poluan�ii gazo�i �i pentru 
pulberile sedimentabile (utilizând metode standardizate). În ceea ce prive�te pulberile 
în suspensie, m�sur�torile s-au realizat în conformitate cu metoda de referin�� la 
nivel european. M�sur�torile pentru calitatea aerului în situa�ii de polu�ri accidentale, 
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precum �i expertizele, s-au efectuat în conformitate cu metodele de referin�� valabile 
la nivel european.   

Pentru poluan�ii gazo�i nu s-au înregistrat dep��iri în perioada 2000-2005, 
datorit� pe de o parte condi�iilor meteo-climatice favorabile dispersiei. Pe de alt� 
parte, emisiile de NOx, sub influen�a radia�iei solare (cu valori extrem de mari în 
special în anotimpul cald), se transform� rapid, prin reac�ii fotochimice, în ozon. 
Pentru ozon, în perioada de var�, s-au înregistrat sistematic valori mari.  

Rezultatele m�sur�torilor efectuate prin metode clasice nu s-au dovedit a fi 
mult diferite de rezultatele m�sur�torilor efectuate cu analizoarele automate din 
autolaborator, �inând cont de faptul c� prelev�rile s-au realizat la în�l�imi diferite. 

Pentru pulberi sedimentabile se înregistreaz� dep��iri relativ frecvent, acestea 
fiind cauzate atât de poluarea produsa de trafic, activit��i industriale si operarea 
m�rfurilor vrac, precum si de tendin�ele de de�ertificare înregistrate in zona.  

Dup� intrarea in func�iune a re�elei formata din sta�ii automate fixe, care vor 
func�iona in mod continuu, calitatea aerului va putea fi apreciata intr-un mod mai 
concludent, si se vor putea lua masuri prin implementarea planului local de ac�iune 
pentru îmbun�t��irea calit��ii aerului dup� fiecare etapa de evaluare.  

 
 

CAPITOLUL 4 
APA 

  

4.1.  Resurse de ap� 

4.1.1.  Resurse de ap� teoretice �i tehnic utilizabile 
 
Pentru toate lucr�rile �i construc�iile realizate sau în curs de realizare pentru 

alimentarea cu ap� a localit��ilor jude�ului, tehnologia folosit� a fost conceput� cu 
respectarea prevederilor legale de calitate �i de mediu în vigoare, în vederea 
asigur�rii unei calit��i superioare a apei potabile, pe de o parte, ocrotirii �i 
conservarea naturii pe de alt� parte, pentru p�strarea unui echilibru ecologic. 

Instala�iile în func�iune au urm�toarele caracteristici: 
- 37 surse de adâncime, totalizând un num�r de 316 pu�uri �i foraje cu 

adâncimi cuprinse între 20 m �i 500 m. Capacitatea total� instalat� este de 31.402 
m3/h; 

-  1 surs� de suprafa�� din Canal Poarta Alb� – Midia N�vodari (sursa 
Gale�u), cu o capacitate total� instalat� de 16.250 m3/h. 

Alimentarea cu ap� în municipiul Medgidia se realizeaz� din subteran prin 
pu�uri forate (în num�r de 13 amplasate în partea de sud a Canalului Dun�re – 
Marea Neagr� �i 2 situate în partea de nord a canalului – zona industrial�). 

Resursele de ap� teoretice �i tehnic utilizabile ale ora�ului Cernavod� sunt 
reprezentate de fluviul Dun�rea. 
 

Resursele  de ap�  teoretice 
   Tabelul nr. 4.1. -1 

Categoria de ape Resurse teoretice (mil. mc/an) 
Ap� de suprafa�� 2117 

  Ap� din subteran 1515 
Ap� din fl. Dun�re 85000 
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TOTAL 88632 
 

Resursele  de  ap�  tehnic utilizabile 
       Tabelul nr. 4.1. - 2 

Categoria de ap� Resurse utilizabile conform gradului actual de 
amenajare a bazinelor hidrografice (mil. mc/an) 

Ap� de suprafa�� 1974 
  Ap� din subteran 252 
Ap� din fl.Dun�re 20000 

TOTAL 22226 
 

4.1.2. Prelev�rile de ap� 
Tabelul nr. 4.1. - 3 

Jude�ul CONSTANTA    (Mii mc) 
 

 TOTAL Popula�ie Industrie Agricultur� 
R.INTER. 417 38 80 299 

SUBTERAN 119374 110768 5807 2799 
DUNARE 1415631 4811 1398576 12244 
TOTAL 1535422 115617 1404463 15342 
 

4.1.3. Mecanismul economic în domeniul apelor 
 

Mecanismul  economic specific in domeniul gospod�ririi cantitative si calitative 
a apelor  include sistemul de pla�i, bonifica�ii si penalit��i, ca parte a modului de 
finan�are pe principii economice a Administra�iei Na�ionale “Apele Romane”, in scopul 
func�ionarii in siguran�a a Sistemului de Gospod�rire a Apelor. 
 Apa bruta constituie o resursa naturala cu valoare economica in toate formele 
sale de folosire de c�tre utilizatori, care pl�tesc contravaloarea serviciilor prestate de 
c�tre Administra�ia Na�ionala  “Apele Romane”.  
 Administra�ia Na�ionala  “Apele Romane” aplica sistemul de pl��i, bonifica�ii si 
penalit��i pentru serviciile specifice si comune de gospod�rire a apelor tuturor 
utilizatorilor, indiferent de destinatorul cu orice titlu al amenaj�rii precum si din 
sursele subterane, cu excep�ia apelor termale.  
 Sistemul de pl��i, conform reglementarilor legale in vigoare se bazeaz� pe 
regula “beneficiarul pl�te�te”, in func�ie de gospod�rire a apelor prestate de 
Administra�ia Na�ionala  “Apele Romane”. 
 Tarifele se aplica tuturor beneficiarilor serviciilor specifice de gospod�rire a 
apelor si se ajusteaz� periodic conform legisla�iei in vigoare cu avizul Oficiului 
Concurentei.  
 Prestarea de c�tre Administra�ia Na�ionala “Apele Romane” a serviciilor de 
asigurare a apei brute in sursa si a celorlalte servicii specifice si comune de 
gospod�rire a apelor se face pe baza de contracte economice încheiate cu 
utilizatorii. 
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4.2. Ape de suprafa��  
 
 Începând cu anul 2004, si in anul 2005, caracterizarea globala a apelor de 
suprafa�a s-a f�cut in conformitate cu prevederile Ordinului 1146/2002–  pentru 
clasificarea calit��ii apelor de suprafa�a, cu excep�ia apelor cu salinitate ridicata, 
înlocuind STAS 4706/88 –“Ape de suprafa�a –Categorii si condi�ii tehnice de calitate”. 
Evaluarea încadr�rii in clase de calitate in scopul stabilirii calit��ii apei s-a f�cut din 
punct de vedere chimic, biologic si microbiologic, pentru probele recoltate luându-se 
in considerare valoarea  la 90% asigurare. 

 

4.2.1. Starea râurilor interioare 
 

RÂUL CASIMCEA 

Râul Casimcea studiat din punct de vedere calitativ in  Amonte Casimcea, s-a 
încadrat conform  Ordinului 1146/2002  in clasa generala de calitate  V.  
Prelevarea probelor în vederea efectu�rii analizelor fizico-chimice si biologice s-a 
efectuat cu o frecventa de 4 ori pe an .  

Analize fizico-chimice 
 

Clasa de calitate pe grupe de indicatori Nr 
crt 

Cursul de 
apa 

 de 
control R.O G.M  metale  

Clasa generala 
de calitate 

1. Râul 
Casimcea 

Amonte 
Casimcea III V IV I - V 

 
Analize  biologice 
 

Clasa de calitate Nr. 
Crt. 

Curs de 
apa 

Sect. 
control 

Index 
saprob 
FPK 

Index saprob 
MFB 

Index 
saprob 
MZB 

Cls. 
gen. 

calitate 

1. Râul 
Casimcea 

Amonte 
Casimcea 2,51 -III 2,5 -III 3,0- IV III 

 
Interpretând rezultatele conform Ordinului 1146/2002,  indexul saprob de 3,0 al 
macrozoobentosului,   se încadreaz� in  zona �-mezosaproba si in clasa a III a de 
calitate. 
 
RÂUL AGI CABUL 

Râul Agi Cabul, studiat din punct de vedere calitativ in  Cuza Vod�, cu o frecventa de 
trei ori pe an,  s-a încadrat conform  Ordinului 1146/2002  in clasa generala de 
calitate  V.  
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Analize fizico-chimice 
 

Clasa de calitate pe grupe de indicatori Nr
crt 

Cursul 
de apa 

 de 
control R.O. G.M  metale  

Clasa generala 
de calitate 

1. Agi 
Cabul 

Cuza 
Vod� II IV V - - V 

 
Analize biologice 
 

Clasa de calitate Nr. 
Crt. 

Curs de 
apa 

Sect. 
control 

Index aprob 
FPK 

Index aprob 
MFB 

Index saprob 
MZB 

Cls. 
gen. 

calitate 

1. Agi 
Cabul 

Cuza 
Vod� 2,49 -III - - III 

 
Fitoplanctonul este reprezentat  de alge apar�inând grupei Bacillariophyta   având o 
densitate de 3,023 mil.cel /l, cu un index saprob de 2,49care încadreaz�  in zona � - 
� mezosaproba. 
Interpretând rezultatele conform Normativului 1146/2002,  indexul saprob de 2,49 al 
fitoplanctonului,   se încadreaz� in  zona � - � mezosaprob si in clasa a III a de 
calitate. 
 

STAREA  CANALELOR  NAVIGABILE 

CANALUL  DUNARE  MAREA  NEAGRA 
 
Canalul Dun�re – Marea Neagr� a fost studiat din punct de vedere calitativ în 6  de 
control cu frecventa de patru ori pe an in cinci sec�iuni si cu o frecventa de 6 ori pe an 
in  Poarta Alba. In conformitate cu Ordinul 1146/2002, calitatea apei C.D.M.N.,  le 
fizico-chimice  se încadreaz� pe grupe de indicatori si pe sec�iuni, conform tabelului 
de mai jos. 
 
Analize fizico-chimice 
 

Clasa de calitate pe grupe de indicatori Nr
crt 

Cursul 
de apa 

 de control 
R.O G.M  Metale  

Clasa generala 
de calitate 

Bief  I 
Cernavoda II I II I I II 

Bief  II 
Cernavoda II I II I I II 

Aval 
Saligny II I II I I II 

1. C.D.M.N 

Aval 
Medgidia II I II I I II 
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Poarta 
Alba III II IV I II IV 

Ecluza 
Agigea II II II I I II 

 

Se remarca in apa C.D.M.N. si in anul 2005 prezenta fenolilor datorata aportului  
constant al fluviului Dun�rea, care înregistreaz� in  Chiciu, la intrarea fluviului 
Dun�rea pe teritoriul administrat de Direc�ia Apelor Dobrogea–Litoral, valoarea  
anuala de 0,9 �g/l (90%). 

Analize biologice 
 

Clasa de calitate Nr. 
Crt. 

Curs de 
apa 

Sect. control 

Index 
saprob 
FPK 

Index 
saprob 
MFB 

Index 
saprob 
MZB 

Cls. gen. 
calitate 

Bief I 
Cernavoda 

2,01 - - II 

Bief II 
Cernavoda 

2,10 2,19 - II 

Aval Saligny 2,13 - - II 
Aval 
Medgidia 

2,13 - - II 

Poarta Alba 2,18 - - II 

1. C.D.M.N. 

Ecluza 
Agigea 

2,16 - - II 

 
Din punct de vedere biologic,  Bief I Cernavoda, in conformitate cu Ordinul 

1146/2002,  se încadreaz�  indexul saprob al fitoplanctonului de 2,01  in zona �-� 
mezosaprob,  clasei a II a de calitate. 
 Bief II Cernavoda se încadreaz� in  conformitate cu Ordinul 1146/2002,  indexul 
saprob al fitoplanctonului de 2,1 in zona �- � mezosaprob,  clasei a II a de calitate. 

 Aval Saligny se încadreaz� in  conformitate cu Ordinul 1146/2002,  cu 
indexul saprob al fitoplanctonului de 2,13 in zona �-� mezosaprob,  in clasa a II a de 
calitate. 

Din punct de vedere biologic,  Aval Medgidia, in conformitate cu Ordinul 
1146/2002,  se încadreaz�  indexul saprob al fitoplanctonului de 2,13  in zona �-� 
mezosaprob,  clasei a II a de calitate. 

 Poarta Alba se încadreaz� in  conformitate cu Ordinul 1146/2002,  indexul 
saprob al fitoplanctonului de 2,18 in zona �- � mezosaprob,  clasei a II a de calitate. 

 Ecluza Agigea, se încadreaz� in  conformitate cu Ordinul 1146/2002,  
indexul saprob al fitoplanctonului de 2,16 in zona �- � mezosaprob, corespunz�toare 
clasei a II a de calitate. 
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Din evaluarea calit��ii efluen�ilor evacua�i in CDMN, prin analiza comparativa a 

valorilor medii anuale a  indicatorilor fizico-chimici cu valorile maxim admise prin  de  apelor, 
se constata  valorilor limita admisibile la indicatorii azot amoniacal, suspensii, CBO5 si 
CCOCr pentru apele uzate epurate evacuate de SE Poarta Alba si  SC Edilmed SA Medgidia.  

 

Folosin�e/
valori 
medii 

anuale 
indicatori 

 
U.M 

 
Sursal 
Saligny 

Lafarge 
Romcim S.A. 

Medgidia 

Etermed 
S.A. 

Medgidia 

Edlimed 
S.A. 

 
S.E. 

Poarta Alba 

  Valori 
autoriz 

Medii 
anuale 

Valori 
autoriz 

Med 
an 

Val 
auto
riz 

Med 
an 

Val 
adm 

Med 
an 

Valo 
auto
riz 

Medii 
anuale 

pH  6,5-8,5 7,5 6,5-
8,5 

8,4 6,5-
8,5 

7,9 6,5-
8,5 

7,2 6,5-
8,5 

7,5 

MTS mg/l 60 23,5 60 26 60 37 60 77,
25 

60 118 

CBO5 mg/l 20 12,075 - 32,7
5 

- - 20 39 80 98,05 

CCOCr mg/l - 47,95 - - - - 70 171
,65 

120 407,22
7 

CCOMn mg/l        -  - 
Reziduu fix mg/l 2000 449 2000 505,

15 
200
0 

554 750 665 200
0 

893,75 

NH4 mg/l - - - - - - 2 19,
3 

10 10,223 

N2H4 mg/l - - - - - - -  - - 
Fosfa�i mg/l - - - - - - - - 4 - 
Fenoli mg/l - - 0,05 0,00

3 
- 0,0

26 
0,0
5 

0,0
04 

0,08 0,014 

Detergen�i mg/l - - - - - - 0,5 0,6
87 

0,5 0,78 

Sulfuri  0.1 0 - - - - - - - - 
S.E.T. mg/l 5 - 5 - 20 - 5 - 8,5 - 
CN mg/l  - - 0,00

9 
- - - - - - 

Fe mg/l 5 - - - 5 0,2 - - - - 
Ni mg/l 0.1 0,01 - - - - - 0,0

65 
- - 

Cr mg/l 1 0,025 - - - - - - - - 

Cu 
mg/l 0.1 0,008  - - - - - - - 

Zn 
mg/l 0.5 0,055  - 0,5 0,0

5 
- - - - 

Cd 
mg/l - 0,267  - -  - 0,0

01 
- - 

Pb 
mg/l        0,0

6 
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CANALUL POARTA ALBÃ – MIDIA – NÃVÃDARI 

În cursul anului 2005, laboratorul Direc�iei Apelor Dobrogea – Litoral a prelevat 
probe, cu frecven�� de 4 ori pe an, în vederea efectu�rii de analize fizico – chimice în  
Valea Coco�u si Aval confluenta Ramura Lumini�a, iar pentru   Priza Gale�u, surs� 
de ap bruta utilizat pentru potabilizare, frecventa de prelevare a fost lunara. 

Analizele biologice s-au efectuat cu o frecven�� de 4 ori pe an în  Aval confl .ramura 
Lumini�a si  Valea Coco�u, iar analizele bacteriologice – cu o frecven�� de 7 ori pe an 
pentru  Priza Gale�u. 
 
Dup� analizele fizico-chimice, apa Canalului Poarta Alba Midia N�vodari  se 
încadreaz� pe grupe de indicatori si pe sec�iuni, in conformitate cu Ordinul 
1146/2002 conform tabelului de mai jos:  
 

 Analize fizico-chimice 

Clasa de calitate pe grupe de indicatori Nr
crt 

Cursul de 
apa 

 de control 
R.O G.M  Metale  

Clasa 
generala 

de calitate 
Valea 
Coco�u II V II I I V 

Aval conf. 
Ramura 
Lumini�a 

II II II I I II 

1. C.P.A.M.N 

Priza 
Gale�u II II II I I II 

 
Analize biologice 
 

Clasa de calitate Nr. 
Crt. 

Curs de 
apa 

Sect. 
control 

Index 
saprob 
FPK 

Index 
saprob MFB 

Index 
saprob 
MZB 

Cls. 
gen. 

calitate 

Valea 
Coco�u 2,13 - - II 1. C.P.A.M.N. 

Aval conf. 
Ramura 
Lumini�a 

2,01 2,19 - II 

 
  Valea Coco�u, se încadreaz� in  conformitate cu Ordinul 1146/2002, dup 
indexul saprob al fitoplanctonului  de 2,13 in zona �-� mezosaprob, corespunz�toare 
clasei a II a de calitate. 
  Aval Confluenta Ramura Lumini�a, se încadreaz� in  conformitate cu 
Ordinul 1146/2002, dup indexul saprob al fitoplanctonului de 2,01 in zona �- � 
mezosaprob, corespunz�toare clasei a II a de calitate. 

In  Priza de captare Gale�u, calitatea apei a fost apreciata prin analiza 
comparativa  a valorilor indicatorilor analiza�i cu cea a limitelor impuse prin NTPA 
013 / 2002,  care stabile�te normele de calitate pe care trebuie sa le îndeplineasc� 
apele de suprafa�a in vederea potabiliz�rii. Valorile la to�i indicatorii fizico – chimici 
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analiza�i se încadreaz� in limitele categoriei  A2, corespunz�toare tipului de tratare 
realizat in  Sta�ia de Tratare Palas Constanta. 

Din punct de vedere bacteriologic, valorile indicatorilor coliformi totali, coliformi 
fecali si streptococi fecali s-au situat sub limitele prev�zute de NTPA 013/2002 pentru 
categoria A2. 
 

  
  Indicatorii de 

calitate 

 
U.M. 

Limite ctg. 
A2 

NTPA 
013/2002* 

Valori medii 
anuale 

indicatori 
Priza Gale�u 

pH  5,5-9 8,2 

MTS 
mg/l  24,9 

O.D. mg/l  9,84 
CBO5 mg/l <5 2,2 
CCOMn mg/l 20 3,7 
Reziduu fix mg/l  501,9 
NH4 mg/l 1.5 0,37 
NO2 mg/l  0,065 
NO3 mg/l 50 13,66 
Fenoli mg/l 0,005 0.0002 
Detergen�i mg/l 0,2 0,0702 
Fier mg/l 2 0,54 
Fosfa�i mg/l 0,7 0,194 
Fosfor total mg/l  0,1504 
Cadmiu mg/l 0,005 0,0002 
Crom hexav. mg/l   
Crom total mg/l 0,05 0,00579 
Mangan mg/l 0,1 0,053 
Cupru mg/l 0,05 0,00534 
Plumb mg/l 0,05 0,0011 
Nichel mg/l 0,05 0,0028 
Zinc mg/l 5 0,02283 
Coliformi totali Coli/ 

100ml 
5.000 86 

Coliformi fecali Coli/ 
100ml 

2.000 50 

Streptococi 
fecali 

Coli/ 
100ml 

1.000 27 

4.2.2. Starea calit��ii lacurilor 
 
Începând cu anul 2004, si in anul 2005, caracterizarea globala a subsistemului 
”LACURI" s-a f�cut in conformitate cu prevederile Ordinului 1146/2002–  pentru 
clasificarea calit��ii apelor de suprafa�a, cu excep�ia apelor cu salinitate ridicata, 
înlocuind STAS 4706/88 –“Ape de suprafa�a –Categorii si condi�ii tehnice de calitate”. 
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Evaluarea încadr�rii in clase de calitate in scopul stabilirii calit��ii apei s-a f�cut din 
punct de vedere chimic, biologic si microbiologic, pentru probele recoltate luându-se 
in considerare valoarea corespunz�toare la 90% asigurare. 

 
LACUL NUNTASI 
 

Lagun�, format într-un fost golf de natur� tectonic�, lacul Nunta�i, în trecut, 
prezenta interes balneo – terapeutic, apa având calit��i terapeutice. 
În lac se vars� pârâul Nunta�i, alimentarea lacului fiind din precipita�ii, dar si din 
izvoare, care de-a lungul timpului au condus la sc�derea salinit��ii apelor. 
Sec�iuni de monitorizare: zona pârâu Nunta�i, zona Camping B�i, zona lac Istria, iar 
frecventa de recoltare a probelor este de patru ori pe an. 

Calitatea apei lacului  Nunta�i studiat în   : zona pârâu Nunta�i, Zona Camping 
B�i, Zona Lac Istria, conform Ordinului 1146/2002, corespunde  pentru indicatorii 
regimului de oxigen si pentru cei de mineralizare clasei a V a de calitate, iar valoarea   
lor  corespunde  clasei a IV a  de calitate. Indicatorii de mineralizare analiza�i indica o 
mare înc�rcare a apelor lacului cu substan�e minerale. 

Calitatea globala  a apei pe ansamblu lac corespunde din punct de vedere 
chimic clasei a V a de calitate. 
Valoarea  biomasei fitoplanctonice  de 19,585mg/l, valoarea medie ale azotului total 
mineral de 7,002 mg/l si a fosforului total de 0,4665 mg/l, încadreaz� lacul Nunta�i in 
tipul hipertrof.  
 

Analize fizico-chimice 
 

Clasa de calitate pe grupe de indicatori Nr
crt 

Cursul de 
apa R.O. G.M  Metale  

Clasa 
generala de 

calitate 
1. Lac 

Nunta�i III IV III I - IV 

Analize biologice 
 

Nr
crt 

Cursul 
de apa 

Fosfor 
total 

(mgP/l) 

Azot 
mineral total 

(mgN/l) 

Biomasa 
fitoplanctonic 

(mg/l) 

Stadiu 
trofic 

1. Lac 
Nunta�i 0,4665 7,002 19,585 hipertrof 

 
Interpretând valorile indicatorilor pentru procesul de eutrofizare si structura 

biocenozei fitoplanctonice in conformitate cu Ordinul 1146/2002, putem încadra lacul 
Nunta�i. la nivelul anului 2005, ca fiind hipertrof. 

 
LACUL CORBU 

 
Este un liman fluvio – marin, situat în valea Corbu, cu folosin�� piscicol� si la 

iriga�ii. În lacul Corbu se vars� pârâul cu acela�i nume, iar printr-un canal de leg�tur� 
este alimentat din lacul Ta�aul; tot printr-un canal se leag� si de Marea Neagr�. 
Frecventa de recoltare a probelor este de patru ori pe an, din trei sec�iuni: ie�ire lac 
Corbu, leg�tur� Marea Neagr�, leg�tur� lac Ta�aul . Valorile indicatorilor de calitate 
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chimici si biologici sunt crescute, indicând înc�rcarea apelor lacului cu substan�e 
minerale, organice si nutrien�i. 

Lacul Corbu , se încadreaz�  in conformitate cu Ordinul 1146/2002, astfel : 
pentru indicatorii regimului de oxigen i si nutrien�i in clasa a III a,  pentru indicatorii de 
mineralizare  in clasa  a V a de calitate.  
Calitatea globala  a apei pe ansamblu lac corespunde din punct de vedere chimic 
clasei a V a de calitate. 

Valoarea medie  a azotului total mineral de 6,146 mg/l, a fosforului total de 
0,2297 mg/l   si a biomasei fitoplanctonice de 11,094 încadreaz� lacul in tipul 
hipertrof. 

 
Determin�ri fizico-chimice 
 

Clasa de calitate pe grupe de indicatori Nr
crt 

Cursul 
de apa R.O. G.M Nutrien�i Metale micropo

luan�i 

Clasa 
generala 

de calitate 

1. Lac 
Corbu III V III I I V 

 
Determin�ri biologice 
 

Nr
crt 

Cursul 
de apa 

Fosfor 
total 

(mgP/l) 

Azot mineral 
total (mgN/l) 

Biomasa 
fitoplanctonic� 

(mg/l) 

Stadiu 
trofic 

1. Lac 
Corbu 0, 2297 6,146 11,094 hipertrof 

 
Valoarea densit��ii fitoplanctonice la nivelul anului 2005 a fost de 26,955 mil 

cel/l. Interpretând valorile indicatorilor pentru procesul de eutrofizare si structura 
biocenozei fitoplanctonice in conformitate cu Ordinul 1146/2002, putem încadra lacul 
Corbu la nivelul anului 2005, ca fiind hipertrof. 
 

LACUL TASAUL 

Format pe valea Casimcei, este un liman fluvio – marin, ce se alimenteaz� din 
ape de suprafa�� si subterane, în lacul Ta�aul v�rsându-se râul Casimcea. Printr-o 
conduct� prime�te ap� din Siutghiol, iar surplusul îl cedeaz� printr-un canal în lacul 
Corbu. Are folosit�  piscicol�, productivitatea piscicol� a lacului Ta�aul este direct 
legat� de alimentarea lui cu ap� dulce din Siutghiol. Frecventa de recoltare a 
probelor este de patru ori pe an, pentru sec�iunile: ferma Sibioara, P.H. N�vodari  
v�rsare derea Sibioara . Indicatorii regimului de oxigen si nutrien�ii corespund  clasei 
a II a de calitate, iar valorile indicatorilor de mineralizare inregistrate, corespund 
clasei a III a de calitate. 

Calitatea globala  a apei pe ansamblu lac corespunde din punct de vedere 
chimic clasei a III a de calitate. Valorile medii ale azotului mineral total de 4,887 mg/l 
si a fosforului total de 0,1568 mg/l, a  biomasei fitoplanctonice de 20,428 mg/l, 
încadreaz� apele lacului Ta�aul in tipul hipertrof. 
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     Determin�ri fizico-chimice 
 

Clasa de calitate pe grupe de indicatori Nr
crt 

Cursul 
de apa R.O. G.M Nutrien�i Metal

e 
micropo

luan�i 

Clasa 
generala de 

calitate 

1. Lac 
Ta�aul II III II I - III 

 
      Determin�ri biologice 
 

Nr
crt 

Cursul 
de apa 

Fosfor 
total 

(mgP/l) 

Azot mineral 
total (mgN/l) 

Biomasa 
fitoplanctonic� 

(mg/l) 
Stadiu trofic 

1. Lac 
Ta�aul 0,1568 4,887 20,428 hipertrof 

 
Se remarc� o valoare mai ridicata a  azotului total (5,965 mg/l) atinse în 

sec�iunea Ferma Sibioara. Aceste valori ridicate ale azotului total se datoreaz� 
existentei în zona Sibioara a unei ferme zootehnice. 

Valoarea densit��ii fitoplanctonice la nivelul anului 2005 a fost de 51,188 mil 
cel/l.  

Interpretând valorile indicatorilor pentru procesul de eutrofizare si structura 
biocenozei fitoplanctonice in conformitate cu Ordinul 1146/2002, putem încadra lacul 
Ta�aul in anul 2005 in tipul hipertrof. 

 

LACUL SIUTGHIOL 

Are origine lagunar�, format pe calcare jurasice si cretacice. Este situat în 
sta�iunea Mamaia, apele lui fiind intens folosite în industrie, piscicultur�, iriga�ii, dar si 
pentru agrement. Lacul Siutghiol este alimentat de izvoare subterane. 

Printr-un canal de leg�tur� alimenteaz� lacul Ta�aul cu ap� dulce, iar prin 
intermediul lacului T�b�c�rie are curgere c�tre Marea Neagr�. 

Are ca sec�iuni de monitorizare: debarcader Neptun, S.P. Fabrica de celuloz�, 
NE Ovidiu, C.E.T. Ovidiu, cu o frecvent�, de recoltare a probelor, de patru ori pe an . 

Valorile pe ansamblu lac ale indicatorilor regimului de oxigen si nutrien�ilor 
corespund clasei a II-a, indicatorii gradului de mineralizare corespund clasei  a III a 
de calitate, metalele corespund clasei  I. 

Calitatea globala  a apei pe ansamblu lac corespunde din punct de vedere 
chimic clasei a III a de calitate. 

Valorile indicatorilor azot mineral total de 3,405 mg/l, fosfor total de 0,218 mg/l  
si biomasa fitoplanctonic�  de 7,745 mg/l, încadreaz� lacul in tipul eutrof.  
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  Determin�ri fizico-chimice 
 

Clasa de calitate pe grupe de indicatori Nr
crt 

Cursul 
de apa R.O G.M Nutrien�i Metale Micropo 

luan�i 

Clasa 
generala 

de 
calitate 

1. Lac 
Siutghiol II III II I - III 

 
Determin�ri biologice 
 

Nr
crt 

Cursul de 
apa 

Fosfor 
total 

(mgP/l) 

Azot 
mineral total 

(mgN/l) 

Biomasa 
fitoplanctonic� 

(mg/l) 

Stadiu 
trofic 

1. Lac 
Siutghiol 0,218 3,405 7,745 eutrof 

 
Valoarea densit��ii fitoplanctonice la nivelul anului 2005 a fost de 12,97 mil 

cel/l.  
Deoarece este un lac cu folosin�� piscicol�, bog��ia fitoplanctonic� constituie 

hran� pentru puietul de peste. 

Interpretând valorile indicatorilor pentru procesul de eutrofizare, coroborate cu 
structura biocenozei fitoplanctonice  in conformitate cu Ordinul 1146/2002, putem 
încadra lacul Siutghiol la nivelul anului 2005, ca fiind eutrof. 

 

LACUL T�B�C�RIE  

 

Liman fluvio – marin, este amplasat aproape de ��rmul M�rii Negre. Pozi�ia 
lacului T�b�c�rie fat� de nivelul m�rii este ridicat�, cu cca 125cm, aceasta fiind de 
mare important�, deoarece reflect� condi�iile de evolu�ie ale lacului, precum si sensul 
comunic�rii cu marea. Exist� un st�vilar de leg�tur� între T�b�c�rie si Siutghiol, care 
asigur� alimentarea lacului T�b�c�rie. Lacul T�b�c�rie a fost supravegheat în patru 
sec�iuni: S.P. L�pu�neanu, Delfinariu, leg�tur� Marea Neagr�, leg�tur� lac Siutghiol, 
cu o frecvent� de patru ori pe an, si in sec�iunea Centru lac de doua ori pe an.                                                             

În lacul T�b�c�rie debu�eaz� o parte din canalizarea pluvial� a municipiului 
Constanta, respectiv colectoare care sunt prev�zute cu praguri deversoare pentru 
captarea apelor menajere si pluviale si transportarea acestora la sta�ii de pompare 
ape uzate. Datorit� acestui aport de ape uzate menajere, calitatea apei lacului s-a 
degradat în ultimii ani, lacul fiind încadrat în categoria lacurilor hipertrofe.  

In prezent Sta�iile de pompare ape uzate care au desc�rc�ri de siguran�a in 
lac, se afla in modernizare si reabilitare in cadrul Programului cu finan�are ISPA. 

Se caracterizeaz� prin valori ridicate ale substan�elor nutritive, cu o distribu�ie 
a oxigenului în masa apei de tip clinograd, adic� valoarea oxigenului dizolvat scade 
odat� cu cre�terea adâncimii. 

Valorile pe ansamblul lacului pentru indicatorii regimului de oxigen, indicatorii 
gradului de mineralizare si nutrien�i corespund clasei  a III a,  iar valorile metalelor 
corespund clasei I de calitate. 
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Calitatea globala  a apei pe ansamblu lac corespunde din punct de vedere 
chimic clasei a III a de calitate. 

Valorile azotului mineral total de 7,091 mg/l, ale fosforului total de 0,519 mg/l 
si valoarea  biomasei fitoplanctonice de 10,185 mg/l,  încadreaz� lacul in tipul 
hipertrof. 

Determin�ri fizico-chimice 
 

Clasa de calitate pe grupe de indicatori Nr
crt 

Cursul de 
apa R.O G.M Nutrien�i Metale Micropo 

luan�i 

Clasa 
general

a de 
calitate 

1. Lac 
T�b�c�rie III III III I - III 

 
Determin�ri biologice 
 

Nr. 
crt 

Cursul de 
apa 

Fosfor 
total 

(mgP/l) 

Azot 
mineral 

total 
(mgN/l) 

Biomasa 
fitoplanctonic� 

(mg/l) Stadiu trofic 

1. Lac 
T�b�c�rie 0,519 7,091 10,185 hipertrof 

 
Azotului total atinge valoarea  maxima de 11,5 mg N/ l  in sec�iunea SP 

L�pu�neanu unde accidental se evacueaz� ape menajere neepurate. Interpretând 
valorile indicatorilor pentru procesul de eutrofizare, coroborate cu structura 
biocenozei fitoplanctonice  in conformitate cu Ordinul 1146/2002, putem încadra lacul 
Siutghiol la nivelul anului 2005, ca fiind hipertrof. 

 

LACUL TECHIRGHIOL  
 
Printre lacurile litorale, Lacul Techirghiol – liman maritim cu apa supras�rat�, 

ocup� un loc aparte din punct de vedere biologic. Datorit� concentra�iei ridicate în 
s�ruri a apei, în lac pot supravie�ui doar specii cu limite largi de eurihalinitate. Lacul 
Techighiol a fost supravegheat în cinci sec�iuni în zonele cu influente antropice sau 
cu aport de ap� dulce: Eforie Nord B�i Reci, Olimpus S.A., Baraj Tuzla, Coada 
lacului, S.P.Techirghiol, prin 4 prelev�ri pe an.  

Evolu�ia parametrilor semnificativi fizico – chimici în studiul calit��ii apei lacului, 
s-a f�cut diferen�iat, în func�ie de sezonul recolt�rii probelor de ap�. 

pH-ul apei lacului Techirghiol este alcalin,  înregistrând valori u�or mai ridicate in 
lunile martie si iunie . 

Temperatura apei, indicator important în aprecierea calit��ii apei lacului, a fost 
studiat� in sezoanele iarn�, prim�var�, var� si toamn�; este legat� ca si la lacurile cu 
ap� dulce de oscila�iile temperaturii atmosferice si d� posibilitatea analizei pe baz� 
de corela�ie cu al�i indicatori. 
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Nr. 

crt. 
Indicator 

Valoare medie la  
niv.2003 
(mg/dmc) 

Valoare medie la  
niv.2004 
(mg/dmc) 

Valoare medie la  
niv.2005 
(mg/dmc) 

1. Salinitate 
(g0/00) 

61,7 59,17 54,28 

2. Reziduu fix 63.023,65 62.819,2 61491,62 

3. CBO5 7,79 8,0 6,8 

4. CCOMn 29,17 26,9 37,16 

5. Oxigen 
dizolvat 

6,8 6,38 5,902 

6. Ca2+ 281,31 280,5 184,32 

7. Mg2+ 2.574,84 2422,7 4449,1 

 

Oxigenul dizolvat, se afl� intr-o corela�ie invers� cu temperatura apei. Pe 
fondul unor temperaturi ridicate în aer si în apa lacului (29 grC), valorile oxigenului 
dizolvat scad, atingând o valoare minima de 0,2 mg/l (august), în sec�iunea SP 
Techirghiol. 

Analizând datele din tabelul de mai sus pentru con�inutul de oxigen în stratul 
superficial al apei, se constat� c� acesta a  sc�zut u�or fata de anul anterior. 

Consumul biochimic de oxigen – CBO5, înregistreaz� in anul 2005 valori medii 
mai mici, pe ansamblu lac comparabile cu mediile înregistrate in anii anteriori. 

Substan�a organic�, CCOMn –din valorile medii ale anilor anteriori se observa 
o cre�tere   fata de anii anteriori. 

Mineralizarea crescuta a apei lacului Techirghiol, consecin�a genezei acestuia, 
a variat in limite restrânse în ultimii trei ani.  

Salinitatea apei lacului se afl� în corela�ie invers� cu nivelul apei lacului, în 
consecin�� aceasta creste în perioada iunie-septembrie, când nivelul apei în lac 
scade. 

Urm�rind valorile medii anuale cu evolu�ia salinit��ii, se observ�  o sc�dere  a  
acesteia în anul 2005 fata de anii anteriori, datorita precipita�iilor abundente c�zute in 
anul 2005. În apa lacului s�rat se dezvolt� trei grupuri de alge (albastre, verzi si 
diatomeele), care predomin� alternativ.  

Structura biocenozei zooplanctonice este dominat� de grupele: Rotatoria, 
Filopoda, Cilliata, Copepoda.  

Din punct de vedere biologic, se urm�re�te densitatea, biomasa si structura 
microfitoplanctonului care intr� în bioeconomia lacului, precum si densitatea, 
biomasa si structura zooplanctonului, din care Artemia salina cu rol în procesul de 
peloidogenez� (formarea n�molului). 

Crustaceul filopod Artemia salina – cel mai important filtrator, are în Lacul 
Techirghiol trei genera�ii: aprilie-mai, iunie si august-septembrie, func�ie de condi�iile 
climatice. 

Densitatea si biomasa fitoplanctonului oscileaz� de la an la an in func�ie de 
factorii meteorologici: temperatura, str�lucirea soarelui, agita�ie. 

In ultimul an se remarca o cre�tere a biomasei fitoplanctonice 8,86 mg/l fata 
de 6,61 mg/l la nivelul anului 2004. 
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Anul 
Biomasa medie 
fitoplanctonic� 

(mg/l) 

Azot total 
(mg/l) 

Fosfor total 
(mg/l) 

1999 4,75 - 0,006 
2000 5,5 0,09 0,038 
2001 8,75 0,436 0,043 
2002 17,904 0,455 0,0602 
2003 10,69 0,33 0,21 
2004 6,61 0,552 0,121 
2005 8,86 0,324 0,09738 

 

LACUL TATLAGEAC 

 

 Este un liman fluvio – marin, situat între Eforie Sud si Mangalia si are  
folosin�� piscicol�. Alimentarea lacului este predominant� din subteran. Are ca 
puncte de recoltare: leg�tur� Marea Neagr�, Valea Dulce�ti, Valea 23 August . 

Calitatea apei lacului Tatlageac a fost studiat� în  sec�iunile Leg�tura Marea 
Neagra, Valea 23 August si Valea Dulcesti cu o frecventa de patru ori pe an.  

Calitatea apei pe ansamblu lac a  corespuns pentru indicatorii regimului de 
oxigen clasei  si nutrien�ii  clasei a II a, pentru  indicatorii de mineralizare clasei  a IV 
a, pentru   metale clasei I .  

 
Calitatea globala  a apei pe ansamblu lac corespunde din punct de vedere 

chimic clasei a IV a de calitate. 
Valoarea medie a biomasei fitoplanctonice de 29,273mg/l,  a fosforului total de 

0,109 mg/l si valoarea medie a azotului mineral total de 8,107 mg/l, încadreaz� lacul 
Tatlageac in tipul hipertrof. 

 
Determin�ri fizico-chimice 
 

Clasa de calitate pe grupe de indicatori Nr
crt 

Cursul de 
apa R.O G.M Nutrien�i Metale micropolu

an�i 

Clasa 
generala 

de calitate 

1. Lac 
Tatlageac II IV II I - IV 
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Determin�ri biologice 
 

Nr 
crt 

Cursul de 
apa 

Fosfor 
total 

(mgP/l) 

Azot 
mineral total 

(mgN/l) 

Biomasa 
fitoplanctonic� 

(mg/l) 
Stadiu trofic 

1. Lac 
Tatlageac 0,109 8,107 29,273 hipertrof 

 
Valoarea densit��ii fitoplanctonice pe ansamblu lac, la nivelul anului 2005 a 

fost de 15,787 mil cel/l. 
Interpretând valorile indicatorilor pentru procesul de eutrofizare, coroborate cu 

structura biocenozei fitoplanctonice  in conformitate cu Ordinul 1146/2002, putem 
încadra lacul Tatlageac la nivelul anului 2005, ca fiind hipertrof. 
 
LACUL  OLTINA 
 

Lacul Oltina, are ca puncte de recoltare: Zona Est  si Vest. Valorile pe 
ansamblu lac ale indicatorilor regimului de oxigen si nutienti corespund clasei a IV-a, 
indicatorii gradului de mineralizare corespund clasei  a III a de calitate. 

Calitatea globala  a apei pe ansamblu lac corespunde din punct de vedere 
chimic clasei a II a de calitate. 

Valorile indicatorilor azot mineral total de 4,444 mg/l, fosfor total de 0,1636 
mg/l  si biomasa fitoplanctonic�  de 11,559 mg/l, încadreaz� lacul in tipul hipertrof.  

 
Determin�ri fizico-chimice 
 

Clasa de calitate pe grupe de indicatori Nr
crt 

Cursul 
de apa R.O. G.M nutrien�i Metale micropoluan�i 

Clasa 
generala 

de calitate 
1. Lac 

Oltina II II II I - II 

 
Determin�ri biologice 
 

Nr
crt 

Cursul 
de apa 

Fosfor 
total 

(mgP/l) 

Azot 
mineral 

total 
(mgN/l) 

Biomasa 
fitoplanctonic� 

(mg/l) 
Stadiu trofic 

1. Lac 
Oltina 0,1636 4,444 11,559 hipertrof 

 
Interpretând valorile indicatorilor pentru procesul de eutrofizare, coroborate cu 

structura biocenozei fitoplanctonice  in conformitate cu Ordinul 1146/2002, putem 
încadra lacul Oltina la nivelul anului 2004, ca fiind hipertrof. 

 
LACUL  BUGEAC 
 

Calitatea apei lacului  Bugeac studiat� în  sec�iunile Zona Pesc�rie-partea de 
Est si Vest, se încadreaz�  in conformitate cu Ordinul 1146/2002,  pe ansamblu lac 
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astfel :  indicatorii regimului de oxigen si nutrien�i in clasa a II a,  iar indicatorii 
gradului de mineralizare si metalele  in clasa a II a  de calitate. 

Calitatea globala  a apei pe ansamblu lac corespunde din punct de vedere 
chimic clasei a II a de calitate. Valoarea medie a biomasei fitoplanctonice  de 11,852 
mg/l, precum si valoare medie a azotului total mineral de 4,049 mg/l si a fosforului 
total de 0,1856 mg/l , încadreaz� lacul in tipul hipertrof. 
 

Determin�ri fizico-chimice 
 

Clasa de calitate pe grupe de indicatori Nr
crt 

Cursul de 
apa R.O. G.M nutrien�i Metale micropolua

n�i 

Clasa 
generala de 

calitate 

1. Lac 
Bugeac II I II I - II 

 
Determin�ri biologice 
 

Nr
crt 

Cursul de 
apa 

Fosfor 
total 

(mgP/l) 

Azot 
mineral 

total 
(mgN/l) 

Biomasa 
fitoplanctonic� 

(mg/l) 
Stadiu trofic 

1. Lac 
Bugeac 0,1856 4,049 11,852 hipertrof 

 
Interpretând valorile indicatorilor pentru procesul de eutrofizare, coroborate cu 

structura biocenozei fitoplanctonice  in conformitate cu Ordinul 1146/2002, putem 
încadra lacul Bugeac la nivelul anului 2005, ca fiind hipertrof. 
 
LACUL  DUNARENI 
 

Calitatea apei lacului  Dun�reni  studiat� în  sec�iunile Est si Vest, se 
încadreaz�  in conformitate cu Ordinul 1146/2002,  pe ansamblu lac astfel :  
indicatorii regimului de oxigen, nutrien�i si indicatorii gradului de mineralizare in clasa 
a II a,  iar metalele  in clasa a III a  de calitate. 

Calitatea globala  a apei pe ansamblu lac corespunde din punct de vedere 
chimic clasei a III a de calitate.  

Valoarea medie a biomasei fitoplanctonice  de 15,112 mg/l, precum si valoare 
medie a azotului total mineral de 3,723 mg/l si a fosforului total de 0,1007 mg/l , 
încadreaz� lacul in tipul hipertrof. 

 
Determin�ri fizico-chimice 
 

Clasa de calitate pe grupe de indicatori Nr
crt 

Cursul de 
apa R.O. G.M nutrien�i Metale micropoluan�i 

Clasa 
generala 

de calitate 

1. Lac 
Dun�reni II II II III I III 
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Determin�ri biologice 
 

Nr
crt 

Cursul de 
apa 

Fosfor 
total 

(mgP/l) 

Azot 
mineral 

total 
(mgN/l) 

Biomasa 
fitoplanctonic� 

(mg/l) 
Stadiu trofic 

1. Lac 
Dun�reni 0,1007 3,723 15,112 hipertrof 

 
Interpretând valorile indicatorilor pentru procesul de eutrofizare, coroborate cu 

structura biocenozei fitoplanctonice  in conformitate cu Ordinul 1146/2002, putem 
încadra lacul Dun�reni  la nivelul anului 2005, ca fiind hipertrof. 

 
LACUL  VEDEROASA 
 

Calitatea apei lacului  Vederoasa  studiat� în  sec�iunile Est si Vest, se 
încadreaz�  in conformitate cu Ordinul 1146/2002,  pe ansamblu lac astfel :  
indicatorii regimului de oxigen, nutrien�i si indicatorii gradului de mineralizare in clasa 
a II a,  iar metalele  in clasa a III a  de calitate. 

Calitatea globala  a apei pe ansamblu lac corespunde din punct de vedere 
chimic clasei a III a de calitate. 

Valoarea medie a biomasei fitoplanctonice  de 10,97 mg/l, precum si valoare 
medie a azotului total mineral de 4,018 mg/l, încadreaz� lacul in tipul hipertrof. 
 
Determin�ri fizico-chimice 
 

Clasa de calitate pe grupe de indicatori Nr
crt 

Cursul de 
apa R.O. G.M nutrien�i Metale micropoluan�i 

Clasa 
generala 

de calitate 
1. Lac 

Vederoasa II II II III I III 

 
Determin�ri biologice 
 

Nr
crt 

Cursul de 
apa 

Fosfor 
total 

(mgP/l) 

Azot 
mineral 

total 
(mgN/l) 

Biomasa 
fitoplanctonic� 

(mg/l) 
Stadiu trofic 

1. Lac 
Vederoasa 0,0783 4,018 10,970 hipertrof 

 
Interpretând valorile indicatorilor pentru procesul de eutrofizare, coroborate cu 

structura biocenozei fitoplanctonice  in conformitate cu Ordinul 1146/2002, putem 
încadra lacul Vederoasa  la nivelul anului 2005, ca fiind hipertrof. 
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LACUL  DOMNEASA 
 

Calitatea apei lacului  Domneasca   studiat� în  sec�iunile Est si Vest, se 
încadreaz�  in conformitate cu Ordinul 1146/2002,  pe ansamblu lac astfel :  
indicatorii regimului de oxigen si indicatorii gradului de mineralizare in clasa a III a,  
iar nutrien�ii   in clasa a II a  de calitate. 

Calitatea globala  a apei pe ansamblu lac corespunde din punct de vedere 
chimic clasei a III a de calitate. 

Valoarea medie a biomasei fitoplanctonice  de 12,292 mg/l, precum si valoare 
medie a azotului total mineral de 5,618 mg/l si cea a fosforului total  de 0,2031 
încadreaz� lacul in tipul hipertrof. 
 

Determin�ri fizico-chimice 
 

Clasa de calitate pe grupe de indicatori Nr
crt 

Cursul de 
apa R.O. G.M nutrien�i Metale micropoluan�i 

Clasa 
generala de 

calitate 
1. Lac 

Domneasca  
III III II - - III 

 
Determin�ri biologice 

 

Nr
crt 

Cursul de 
apa 

Fosfor 
total 

(mgP/l) 

Azot 
mineral 

total 
(mgN/l) 

Biomasa 
fitoplanctonic� 

(mg/l) 
Stadiu trofic 

1. Lac 
Domneasca 0,2031 5,618 12,292 hipertrof 

 
Interpretând valorile indicatorilor pentru procesul de eutrofizare, coroborate cu 

structura biocenozei fitoplanctonice  in conformitate cu Ordinul 1146/2002, putem 
încadra lacul Domneasca  la nivelul anului 2005, ca fiind hipertrof. 

SUBSISTEM  APE  LACUSTRE  

 

LACUL MANGALIA 

Este situat în apropierea M�rii Negre si are origine fluvio – marin�. Este 
alimentat cu izvoare sulfuroase si mezotermale. Prelevarea probelor s-a f�cut din 
dou� sec�iuni: zona Albe�ti si P.H. Mangalia, cu o frecvent� de patru ori pe an. 

Valorile medii pe ansamblu lac  la indicatorii chimici si biologici mai 
semnificativi au fost: 
 

Nr.crt Indicator de calitate Valoare medie    
2004(mg/l) 

1. Reziduu fix 4820 
2. Cloruri 2134 
3. Sulfa�i 250,7 
4. Ca2+ 79,5 



Raportul privind starea factorilor de mediu în jude�ul Constan�a pentru anul 2005 51   

 

5. Mg2+ 173 
6. Oxigen dizolvat 8,39 
7. CBO5 5,6 
8. CCOMn 18,1 
9. N total 1,95 
10. P total 0,2379 
11. Biomasa FPK 11,429 

 
In sec�iunea Albe�ti se constat� concentra�ii foarte ridicate ale  indicatorilor de 

mineralizare (cloruri = 4002,0 mg/ dmc; reziduu fix = 8733,3 mg/ dmc). 
Structura biocenozei fitoplanctonice este dominata de grupa Bacillariophyta si 

Cyanophyta  iar structura biocenozei zooplanctonice este dominata de grupa 
Rotatoria. 

Valoarea  medie a densit��ii fitoplanctonice pe ansamblu lac, la nivelul anului 
2004 a fost de 15,088 mil cel/l. 
 

LACUL   SINOE 

Lacul Sinoe este izolat de restul Complexului Razelm – Sinoe, având leg�turi 
mai strânse cu Marea Neagra prin numeroase periboine. 
La nivelul anului 2005, s-au prelevat probe din sec�iunile: Edighiol si Periboina 

Valorile medii pe ansamblu lac  la indicatorii chimici si biologici mai 
semnificativi au fost: 
 

Nr.crt Indicator de calitate Valoare medie    
2004(mg/l) 

1. Reziduu fix 883,5 
2. Cloruri 268 
3. Sulfa�i 73,8 
4. Ca2+ 50 
5. Mg2+ 41,3 
6. Oxigen dizolvat 7,68 
7. CBO5 3,5 
8. CCOMn 5,2 
9. N total 1,456 
10. P total 0,1410 
11. Biomasa FPK 5,118 

 
Valorile indicatorilor de calitate la apele de suprafa�a pentru anul 2005 
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  Determin�ri fizico-chimice          

Valorile indicatorilor de calitate 
percentile (90%) Nr

crt 
Cursul de 

apa 
Sec�iunea 
de control 

pH 
CCO-

Mn 
(mg/l) 

RF 
(mg/l) 

N-NO2 
(mg/l) 

N-NO3 
(mg/l) 

0 1 2 3 4 5 6 7 
1. Râul 

Casimcea 
Amonte 
Casimcea 

8.5 19.9 751.2 0.121 15.756 

2. Agi Cabul Cuza Vod� 7.9 13.3 1245.6 0.155 6.563 
Bief I 
Cernavoda 

8.0 7.0 285.4 0.034 3.889 

Bief II 
Cernavoda 

8.1 6.3 297.5 0.047 4.103 

Aval 
Saligny 

8.3 4.5 309.8 0.037 3.690 

Aval 
Medgidia 

7.8 5.3 516.9 0.056 4.173 

Poarta Alba 7.9 11.1 670.0 0.071 3.787 

3. C.D.M.N. 

Ecluza 
Agigea 

8.1 3.8 574.3 0.056 3.887 

Valea 
Coco�u 

8.0 5.2 580.8 0.040 3.487 4. C.P.A.M.N 

Aval conf. 
Ramura 
Lumini�a 

8.1 3.8 631.9 0.046 4.213 

5. Lac 
Nunta�i 

ansamblu 
lac 

8.7 23.7 1720.2 0.188 6.544 

6. Lac Corbu ansamblu 
lac 

8.9 47.8 2860.0 0.060 5.367 

7. Lac Ta�aul ansamblu 
lac 

8.8 20.5 1026.5 0.110 4.706 

8. Lac 
Siutghiol 

ansamblu 
lac 

8.7 12.9 1521.5 0.184 2.973 

9. Lac 
T�b�c�rie 

ansamblu 
lac 

8.7 31.0 1360.5 0.195 1.919 

10 Lac 
Tatlageac 

ansamblu 
lac 

8.4 23.3 2930.3 0.084 7.724 

11 Lac Oltina ansamblu 
lac 

8.4 10.5 523.4 0.124 4.272 

12 Lac 
Bugeac 

ansamblu 
lac 

8.4 12.8 322.8 0.022 3.878 

Dun�re Chiciu 8.4 4.8 288.6 0.032 2.613 
Dun�re Cernavoda 7.8 6.4 311.0 0.034 2.360 

13 

Dun�re Seimeni 8.1 7.3 309.8 0.049 3.361 
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Dun�re Giurgeni-
Vadu Oii 

8.0 6.0 322.2 0.069 3.236 

 
Clase  de  calitate  ale râurilor interioare pe grupe de indicatori si clasa generala in 
anul 2005 

                

Clasa de calitate pe grupe de indicatori Nr 
crt 

Cursul de 
apa 

Sec�iunea 
de control R.O G.M. nutrien�i metale micro-

poluan�i 

Clasa 
generala 

de calitate 
conf. O. 

1146/2002 
0 1 2 3 4 5 6 7 8. 
1. Râul 

Casimcea 
Amonte 
Casimcea 

III V IV I - V 

2. Agi Cabul Cuza Vod� II IV V - - V 
Bief I 
Cernavoda 

II 
I 

II I I II 

Bief II 
Cernavoda 

II 
I 

II I I II 

Aval 
Saligny 

II 
I 

II I I II 

Aval 
Medgidia 

II 
I 

II I I II 

Poarta 
Alba 

III 
II 

IV I II IV 

3. C.D.M.N. 

Ecluza 
Agigea 

II 
II 

II I I II 

Valea 
Coco�u 

II 
V 

II I I V 4. C.P.A.M.N. 

Aval conf. 
Ramura 
Lumini�a 

II 
II 

II I I II 

5. Lac Nunta�i ansamblu 
lac 

III IV III 
I 

- IV 

6. Lac Corbu ansamblu 
lac 

III V III I I V 

7. Lac Ta�aul ansamblu 
lac 

II III II 
I 

- III 

8. Lac 
Siutghiol 

ansamblu 
lac 

II III II 
I 

- III 

9. Lac 
T�b�c�rie 

ansamblu 
lac 

III III III 
I 

- III 

10 Lac 
Tatlageac 

ansamblu 
lac 

II IV II I - IV 
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11 Lac Oltina ansamblu 
lac 

II II II I - II 

12 Lac Bugeac ansamblu 
lac 

II I II I - II 

13 Lac 
Dun�reni 

ansamblu 
lac 

II II II III I III 

14 Lac 
Vederoasa 

ansamblu 
lac 

II II II III I III 

15 Lac 
Domneasca 

ansamblu 
lac 

III III II - - III 

Dun�re Chiciu II I II I I II 
Dun�re Cernavoda II I II II I II 
Dun�re Seimeni II I II I I II 

16 

Dun�re Giurgeni-
Vadu Oii 

II I II I I II 

 

4.2.3. Starea calit��ii  fluviului Dun�rea 
 

La nivelul anului 2005, calitatea apei Dun�rii a fost studiat� în toate sec�iunile 
cuprinse în programa de activitate pe sectorul Chiciu - Sulina de laboratoarele 
Direc�iei Apelor Dobrogea Litoral si S.G.A. Tulcea. 

Calitatea apei Dun�rii a fost studiat� cu frecvent� zilnic�, s�pt�mânal� (flux 
rapid) si lunar� (flux lent). 
 Începând cu anul 2004, caracterizarea globala a subsistemului”râuri” s-a f�cut 
in conformitate cu prevederile Ordinului 1146/2002–  pentru clasificarea calit��ii 
apelor de suprafa�a, cu excep�ia apelor cu salinitate ridicata, înlocuind STAS 4706/88 
–“Ape de suprafa�a –Categorii si condi�ii tehnice de calitate”. 

Evaluarea încadr�rii in clase de calitate in scopul stabilirii calit��ii apei s-a 
f�cut din punct de vedere chimic, biologic si microbiologic, pentru probele recoltate 
luându-se in considerare valoarea corespunz�toare la 90% asigurare. Calitatea apei 
fluviului Dun�rea  a fost studiata din punct de vedere calitativ în 23 sec�iuni de control 
din subsistemele:râuri, tranzitorii fluviale si de potabilizare,  cu frecventa zilnica , 
s�pt�mânal� (Mm 38+500), bilunara(Chiciu si Reni), lunara  si trimestriala  pentru 
celelalte sec�iuni. Valorile anuale corespunz�toare la 90% asigurare, ale indicatorilor 
de calitatea apei fizico-chimici, biologici si microbiologici analiza�i pe sectorul de 
Dun�re administrat de D.A.D.L. Constanta, se încadreaz� pe clase de calitate in 
conformitate cu Ordinul 1146/2002 pentru sec�iunile monitorizate conform tabelelor 
de mai jos: 
 
Determin�ri fizico-chimice 
 

Clasa de calitate pe grupe de indicatori Nr. 
crt. 

Curs de 
apa 

  

Sec�iune de 
control R.O. G.M. nutrien�i Metale micropolu

an�i 

Cls. 
gen. 

Calitate 

1. Chiciu II I II I I II 
2. 

Dun�re 
Cernavoda II I II II I II 
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3. Seimeni II I II I I II 
4. Giurgeni II I II I I II 

 
Determin�ri biologice 
 

Clasa de calitate Nr 
Crt 

Curs de 
apa 

Sect 
control 

Index 
saprob 
FPK 

Index 
saprob MFB 

Index 
saprob MZB 

Cls. 
gen. 

Calitate 

1. Chiciu 2,17-II 2,15-II 2,44 –IV III 
2. Cernavoda - - - - 
3. Seimeni 2,27-II - - II 
4. 

Dun�re 

Giurgeni 2,18-II 2,27-II 2,38-III III 
 

Din analiza determin�rilor fizico-chimice se observa încadrarea apei fluviului 
Dun�rea in clasa generala de calitate II in sec�iunile studiate pe teritoriul jude�ului 
Constanta. 

In campania din anul 2005, au fost înregistrate dep��iri fata de H.G.351/2005- 
privind aprobarea programului  de eliminare treptata a evacu�rilor, emisiilor si 
pierderilor de substan�e prioritar periculoase - la substan�ele prioritar 
periculoase :mercur, plumb, nichel  in sec�iunile : Chiciu - ( Pb,Hg), Cernavoda  -   ( 
Pb), Seimeni(Hg), Giurgeni(Hg),  

Analiza efectuata la sedimente in campania din luna octombrie 2005,  pe 
fluviul Dun�rea,  in  sec�iunea  Seimeni, a scos in evidenta valori normale, 
corespunz�toare  prevederilor Ordinului 1146/2002 –  pentru clasificarea calit��ii 
apelor de suprafa�a. 

4.3. Apele subterane 
 
 Apele subterane din arealul dobrogean au fost analizate in bazinele 
hidrografice Dunare si Litoral, de catre Directia Apelor Dobrogea – Litoral, pe cele 
doua judete Constanta si Tulcea. Unitãtile structurale ce se individualizeazã sunt: 
Dobrogea de Sud, Dobrogea Centralã si Dobrogea de Nord, la care se adauga 
Depresiunea Predobrogeana.  

DOBROGEA DE SUD - constituie arealul cuprins între granita de sud a tãrii si 
falia Palazu (Capidava-Ovidiu) la nord. Pe verticalã cuprinde 3 acvifere : cuaternar, 
eocen-sarmatian si baremian-jurasic. 
 DOBROGEA CENTRALÃ este din punct de vedere structural zona  cuprinsã 
între falia Palazu la sud si falia Pecenaga-Camena la nord, cu un acvifer mai putin 
bogat, alimentat in general din precipitatii si irigatii. Cuprinde 2 acvifere cu o 
importantã economicã redusã (cuaternar si jurasic). 

DOBROGEA DE NORD - aceastã structurã geologicã este cuprinsã între falia 
Pecineaga - Camena la sud si falia Sf. Gheorghe - Galati la nord.                             

În acest ambiant geologic se individualizeazã bazinul Babadag (calcare 
cretacice), zona triasicã a Tulcei (calcare) si zona Mãcin (cristalin). Peste aceste 
unitãti litostratigrafice se aflã o cuverturã loessoidã. 
Acviferele au o importantã localã, principala lor sursã de alimentare constituind-o 
precipitatiile si sistemele de irigatii. 
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DEPRESIUNEA PREDOBROGEANÃ - constituie un bloc tectonic coborât, 
flancat la sud  de falia Sf. Gheorghe - Galati, iar la nord falia Fãlciu -Tg. Plopana.  

In cursul anului 2005 supravegherea calit��ii apelor subterane s-a realizat prin 
monitorizarea unui num�r de 50 de foraje, din care: 45 de foraje de exploatare (de 
ordin I, de ordin II si de urm�rire a polu�rii)  si 5 foraje din re�eaua na�ionala de 
observa�ie. S-au mai executat determin�ri ale calit��ii apei prin pomp�ri 
experimentale executate la 10 foraje in acviferul freatic. Din cele 50 de foraje 
monitorizate 30 sunt pe teritoriul jude�ului Constanta (10 foraje in acviferul freatic si 
20 in acviferul de adâncime) si 20 pe teritoriul jude�ului Tulcea (14 foraje in acviferul 
freatic si 6 in acviferul de adâncime),  respectiv  18 foraje sunt amplasate in BH 
Dun�re (8 pe Constanta, 10 pe Tulcea)  si 32 de foraje sunt amplasate in BH Litoral 
(22 pe Constanta, 10 pe Tulcea)   

Frecventa de monitorizare a fost de 2 ori/an in 2005, iar la cele 10 foraje 
pentru pomp�ri experimentale o data/an. Probele recoltate  au fost analizate din 
punct de vedere fizico - chimic (indicatori generali plus indicatori specifici de poluare). 

Interpretarea valorilor indicatorilor chimici analiza�i se realizeaz� prin 
compara�ie cu valorile admise (A) si admise in mod excep�ional (AE) conform STAS 
1342/91 – APA  POTABILA  si a Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile, 
completata si modificata de Legea  311/2004. 

Pentru Jude�ul Constanta analiza probelor de apa recoltate din cele 30 de 
foraje indica: 

Pentru apele din acviferul freatic din cele 10 foraje monitorizate 2 foraje nu 
înregistreaz� nici o dep��ire, restul de 8 înregistreaz� dep��iri la indicatorii: 

- regimul oxigenului: CCO-Mn prezint� dep��iri la 3 foraje (maxima fiind de 
7,36 mgO2/l la Palas F18); 

- ionii generali prezint� dep��iri la parametrii: reziduu fix – la 4 foraje 
(maxima fiind de 1815 mg/l la Nunta�i);  cloruri – la forajul de la Nunta�i 
429,37 mg/l;  Mg -  la 5 foraje (maxima fiind de 250 mg/l la Palas 18); 

- nutrien�ii prezint� dep��iri la parametrii: NH4
+ - la 2 foraje (cu maxima de 

0,686 mg/l la Nunta�i); azota�i – la forajul Palas F18 cu o valoare de 64,09 
mg/l. 

Pentru apele din acviferul de adâncime din cele 20 foraje monitorizate, 10 
foraje nu înregistreaz� nici o dep��ire, restul de 10 înregistreaz� dep��iri la 
indicatorii: 

- regimul oxigenului: CCO-Mn prezint� dep��iri la 2 foraje (maxima fiind de 
4,24 mgO2/l la Gârli�a F CAP); 

- ionii generali prezint� dep��iri la parametrii: reziduu fix – la 3 foraje 
(maxima fiind de 1674 mg/l la Techirghiol SH P11);  Mg -  la 5 foraje 
(maxima fiind de 114,3 mg/l la Techirghiol SH P11); 

- nutrien�ii prezint� dep��iri la parametrii: NH4
+ - la forajul Sibioara F 

Campofrio cu valoarea de 0,644 mg/l; fosfa�i – la 4 foraje (Cernavoda F 
CNE- 0,869 mg/l, Dulcesti P2 – 0,596 mg/l, Tatlageac P3 sursa – 0,767 
mg/l si Carmeco C-ta – 0,721 mg/l). 

Din analizele efectuate pe anul 2005 se constata depasiri pentru substanta 
organica si reziduu fix ca urmare a activitatii zootehnice cat si a locatiei forajelor in 
conuri aluvionare cu bogat material organic cu o componenta inertiala din anii 
anteriori. 

Depasiri sporadice se constata si la nutrien�i, respectiv la azota�i, amoniu si la 
fosfa�i, gratie activit��ii domestice in mediu rural cat si a existentei unor cresc�torii 
concentrate de animale. 
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Valorile crescute sesizate la analizele chimice au ca areal principal zonele conurilor 
aluvionare si apele freatice din loessuri, f�r� protec�ie, raportat la poten�ialii poluatori 
cu condi�ii dificile de autoepurare. 
  

Foraj Stare de calitate/indicatori dep��i�i 
C-ta Nord  nu dep��e�te indicatorii din Legea nr.458/2002 
Ci�mea IA nu dep��e�te indicatorii din Legea nr.458/2002 
Ci�mea IB nu dep��e�te indicatorii din Legea nr.458/2002 
Ci�mea IC nu dep��e�te indicatorii din Legea nr.458/2002 
Ci�mea II nu dep��e�te indicatorii din Legea nr.458/2002 
Caragea Dermeni nu dep��e�te indicatorii din Legea nr.458/2002 
Basarabi nu dep��e�te indicatorii din Legea nr.458/2002 
Valu Traian nu dep��e�te indicatorii din Legea nr.458/2002 
Hâr�ova dep��e�te azota�i   ( P4 ) 
 dep��e�te cloruri  ( P4 ) 
Pietreni nu dep��e�te indicatorii din Legea nr.458/2002 
B�neasa nu dep��e�te indicatorii din Legea nr.458/2002 
Lipni�a nu dep��e�te indicatorii din Legea nr.458/2002 
Ostrov nu dep��e�te indicatorii din Legea nr.458/2002 
Costine�ti nu dep��e�te indicatorii din Legea nr.458/2002 
Techirghiol dep��e�te azota�i ( P1,P3 ) 
Biruin�a 

Plopeni  nu dep��e�te indicatorii din Legea nr.458/2002 
Amzacea nu dep��e�te indicatorii din Legea nr.458/2002 
Dulcesti dep��e�te azota�i  (P3, P4 , P5, P6 ) 
N. B�lcescu nu dep��e�te indicatorii din Legea nr.458/2002 
M.Kog�lniceanu dep��e�te azota�i (P3,P4) 
Tatlageac dep��e�te azota�i   ( P4 ) 
Albe�ti dep��e�te azota�i  (P13  P15 P16  ) 
Pecineaga dep��e�te azota�i ( P3,P4,P7) 
Ciob�ni�a nu dep��e�te indicatorii din Legea nr.458/2002 
Cotu V�ii  nu dep��e�te indicatorii din Legea nr.458/2002 
Chirnogeni  nu dep��e�te indicatorii din Legea nr.458/2002 
Independenta dep��e�te azota�i   ( P1 ) 
Vadu Oii dep��e�te amoniu ( P2 ) 
Mihai Viteazu dep��e�te azota�i ( P4 ) 
Poiana dep��e�te azota�i ( P1 ) 
Eforie Nord nu dep��e�te indicatorii din Legea nr.458/2002 
Eforie Sud nu dep��e�te indicatorii din Legea nr.458/2002 
Negru Vod� nu dep��e�te indicatorii din Legea nr.458/2002 
Vii�oara nu dep��e�te indicatorii din Legea nr.458/2002 
Ciobanu dep��e�te azota�i (P8 , P9) 
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Vârtop( de 
Mangalia) 

 dep��e�te azota�i ( P5 )    
 

4.4. MEDIUL MARIN SI COSTIER 

4.4.1. Indicatori fizico-chimici 
 
 Indicatori generali 
 Principalii indicatori generali ai mediului marin care definesc condi�ia de baz� 
a sistemului acvatic �i care în acela�i timp influen�eaz� în mod direct sau indirect 
evolu�ia celorlal�i parametri sunt: temperatura, salinitatea �i oxigenul. 
 Evolu�ia temperaturii apei m�rii la Constan�a în 2005 s-a încadrat în limite 
normale, comparativ cu perioada de referin�� 1961-2004 (Fig. 4.4.1.1a). Singurele 
abateri pozitive s-au înregistrat în luna ianuarie, +2,3oC �i august +2,0oC. Media 
anual� a fost cu numai 0,8oC mai ridicat� decât media multianual� 1961-2004, 
minima anual� înregistrându-se în 7 februarie,  -0,7oC iar maxima anual� +27,8oC în 
5 iulie. 
 Salinitatea apei marine la Constan�a în 2005 (Fig. 4.4.1.1b) a prezentat 
abateri semnificative de la valorile multianuale 1996 - 2004, datorit� precipita�iilor 
abundente înregistrate în cursul anului care au condus la cre�teri deosebite ale 
debitului Dun�rii. Aportul m�rit de ap� dulce s-a resim�it prin descre�terea salinit��ii 
de-a lungul litoralului. Este cazul lunilor mai, iulie �i septembrie, când salinitatea a 
sc�zut mult sub limitele normale atingând minima anual� 6,9g/l în 30 mai. Maxima 
anual�, 19,49g/l s-a înregistrat în 19 aprilie, în condi�iile unor vânturi puternice din 
sectorul vestic, care au îndep�rtat de la mal apele dun�rene.   

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Ian
Febr

Mart

Aprili
e

Mai
Iun

ie 
Iulie

Aug
ust

Septembrie Oct
Nov

Dec

0C

1961-2004

2005

    

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec

g/l

1966-2004

2005

 
                                       (a)                                                                            (b) 
 
Fig.  4.1.1-1 Evolu�ia temperaturii apei m�rii (a) �i salinit��ii (b) la Constan�a în 2005 

 
Oxigenul dizolvat a prezentat, ca de obicei, concentra�ii cuprinse într-un 

spectru larg de valori (75,5-496,4µM). In ciclul anual, evolu�ia mediilor lunare a fost 
marcat� de o pronun�at� varia�ie sezonier�, determinat� în principal de modific�rile 
regimului termic. In acest sens, nivelul mediu de concentra�ie a sc�zut continuu pe 
m�sura înaint�rii în sezonul cald, de la 449,5µM în februarie la 270,8µM în 
septembrie (Fig. 4.1.1.2a).  
 Trebuie men�ionat� buna oxigenare a apelor marine costiere în 2005, când în 
cea mai mare parte a anului mediile lunare au fost superioare perioadei 1996-2004. 
Aceast� particularitate este reflectat� �i în valorile satura�iei în oxigen, care, 
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asem�n�tor anului trecut, au atins valori de suprasatura�ie ce au dep��it  frecvent 
110%, reprezentând r�spunsul ecosistemului la reducerea presiunilor antropice    
(Fig. 4.1.1.2b).  
 Observa�iile zilnice au eviden�iat un singur caz de hipoxie la Constan�a în luna 
septembrie când, pentru scurt timp, procentul de satura�ie a fost de numai 29,8%. 
Fenomenul a fost local, de scurt� durat� �i nu a avut consecin�e negative asupra 
ecosistemului, deficitul de oxigen fiind repede acoperit prin dinamismul caracteristic 
zonei de mic� adâncime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatori de eutrofizare 
 Concentra�iile nutrien�ilor, ca indicatori de stare ai eutrofiz�rii au fost puternic 
marcate de aportul deosebit de mare al Dun�rii din acest an. In acest sens, debitul 
Dun�rii, principalul factor de presiune asupra ecosistemului marin costier prin aportul 
de ap� dulce, suspensii, materie organic� �i nutrien�i, a atins în 2005 valoarea de 
271,8km3, fa�� de 205,7km3 media multianual� a intervalului 1959-2004. In aceste 
condi�ii to�i nutrien�ii au înregistrat concentra�ii superioare ultimilor ani, apropiindu-se 
sau chiar dep��ind, în unele cazuri, nivelul din perioada 1996-2004. Fosfa�ii, cu un 
nivel mediu anual reprezentând 0,54µM P-PO4, de dou� ori mai ridicat decât în anul 
anterior, au prezentat în februarie �i în intervalul iulie-octombrie medii lunare la 
nivelul perioadei 1996-2004. Silica�ii au înregistrat o cre�tere a nivelului anual cu       
3µM fa�� de 2004, valoarea medie de 14,9µM Si-SiO4 fiind foarte aproape de nivelul 
mediu din perioada anterioar� cu care s-a comparat. Azotul total anorganic a 
continuat procesul de cre�tere semnalat în ultimii doi ani, nivelul atins în 2005 
dep��ind cu aproximativ 8µM pe cel din perioada 1996-2004. Ca în cazul celorlal�i 
nutrien�i trebuie men�ionat� cre�terea semnificativ� a valorilor medii din intervalul 
iulie-octombrie, situa�ie datorat� debitelor lunare ale Dun�rii, extrem de mari fa�� de 
condi�ia normal� (Fig. 4.1.1-3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clorofila a este un indicator al abunden�ei fitoplanctonului �i al biomasei în 
apele costiere �i marine. Concentra�iile mari de clorofil� nu constituie neap�rat un 
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Fig. 4.1.1-2   Evolu�ia concentra�iei oxigenului dizolvat (a) �i a satura�iei în 
oxigen (b) în apele marine costiere  
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pericol, dar persisten�a lor în masa apei timp îndelungat reprezint� o problem�. 
Pentru acest motiv media anual� a concentra�iei clorofilei a este un indicator de stare 
a mediului. 

La Constan�a în zona ��rmului con�inutul clorofilei a a variat între                
0.10-25.96µg/l, iar mediile lunare între 1.06-8.87µg/l. Valoarea maxim� �i media 
lunar� maxim� s-au determinat în luna august. Un con�inut mediu lunar ridicat s-a 
determinat �i în lunile aprilie �i octombrie când biomasa fitoplanctonului prezent în 
ap� a atins valori mari (Fig. 4.1.1.4). Con�inutul mediu anual al clorofilei a în apele de 
��rm (5.05µg/l) a dep��it u�or con�inutul mediu înregistrat în anii 2004 �i 2003, dar   
s-a situat sub nivelul anilor 2001 �i 2002 (5.39µg/l, respectiv 5.97µg/l).  Diferen�ele 
între valorile con�inutul mediu anual al clorofilei a în anii 2003-2005 au fost 
nesemnificative, evolu�ia acestora putând fi considerat� cvasista�ionar�. Trebuie 
remarcat totu�i c� în 2004 majoritatea concentra�iilor determinate (71%) n-au dep��it 
4µg/l, con�inutul mediu anual de clorofila a  apropiindu-se de 5µg/l datorit�  valorilor 
de excep�ie ale concentra�iilor înregistrate în luna noiembrie, în timpul unei înfloriri  
de amploare. 
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In zona costier� (de la Sulina la Vama Veche), în perioada aprilie-august 2005  

la izobatele de 5 �i 20m, în stratul 0-10m,  con�inutul clorofilei a  avut valori cuprinse 
în domeniul 0.56-62.82µg/l �i un con�inut mediu de 9.52µg/l. Valorile maxime din 
lunile aprilie (48.84µg/l) �i iunie (62.83µg/l) s-au determinat în dreptul gurii de 
deversare a apelor uzate de la sta�ia de epurare Constan�a Sud. In celelalte luni 
valoarea maxim� a con�inutului de clorofila a s-a men�inut sub 20µg/l. 
 Cele mai productive sectoare au fost în zona de influen�� a apelor uzate de la 
sta�ia Constan�a Sud, unde în lunile aprilie �i iunie s-au înregistrat valori maxime 
(48.84 µg/l, respectiv 62.83µg/l) �i în nordul zonei costiere aflate sub influen�a direct� 
a apelor fluviale cu debite crescute din cauza inunda�iilor. 

Varia�ia  clorofilei a în aceea�i perioad� (aprilie–august) din 2004 �i 2005  a 
eviden�iat  cre�teri cantitative în 2005 în raport cu 2004, atât în nordul cât �i în sudul 
arealului cercetat (cu excep�ia lunii august). Cel mai ridicat con�inut de clorofila a  s-a 
determinat în luna iunie atât în 2004 cât �i în 2005.   
 
 

Fig. 4.1.1-4  Evolu�ia con�inutului de clorofila a  în apele de ��rm la Constan�a 
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Indicatori de contaminare 
 
 Valorile medii anuale ale concentra�iilor metalelor grele în apele de tranzi�ie �i 
costiere au fost pentru cupru 16.26µg/l, cadmiu 1.98µg/l, plumb 14.91µg/l, nichel 
2.90µg/l, crom 5.58µg/l, iar în sedimentele superficiale pentru cupru 57,96µg/g, 
cadmiu 2,26µg/g, plumb 76,86µg/g, nichel 49,11µg/g, crom 19,16µg/g (Fig. 4.1.1.5). 

 

 
                    a) apa marin�                                     b) sedimente superficiale 

 
Fig. 4.1.1-5 Distribu�ia valorilor medii de concentra�ie ale metalelor grele în 

componentele abiotice ale ecosistemului marin de-a lungul litoralului românesc în 
2005 

  
 Nivelul mediu al cuprului �i plumbului în apa marin� se estimeaz� în 2005 la 
valori superioare cu circa un ordin de m�rime fa�� de condi�iile de referin�� ale 
acestor indicatori, stabilite în perioada anilor ’80 de-a lungul litoralului romanesc. 
 Fa�� de 2004, nu s-au remarcat diferen�e semnificative, concentra�iile 
metalelor oscilând intre limitele obi�nuite, depinzând de influen�ele specifice fiec�rui 
sector investigat. Doar u�oara tendin�� de cre�tere a prezen�ei plumbului în 
componentele ecosistemului marin reflect� o u�oar� presiune antropic�, în cazul 
acestui element pentru care aportul atmosferic reprezint� o cale major� de 
p�trundere în mediul marin. 
 Ca indicator de impact, bioacumularea metalelor grele în midii (Mytilus 
galloprovincialis) nu a înregistrat valori care s� reflecte un impact semnificativ asupra 
st�rii de s�n�tate a organismelor monitorizate (cupru 4,60µg/g, cadmiu 0,29µg/g, 
plumb 3,39µg/g, nichel 4,55µg/g). (Fig. 4.1.1.6). 
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Fig. 4.1.1-6 Nivelul de bioacumulare al metalelor grele în �esutul midiilor 
 (Mytilus galloprovincialis) în 2005 
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Hidrocarburile totale au fost identificate în masa tuturor e�antioanelor de ap� 

�i sedimente studiate în perioada aprilie–octombrie 2005. Domeniile de varia�ie ale 
concentra�iilor au oscilat între limitele 58,5–3535,4 µg/l în ap� �i                          
10,5– 21599µg/g.s.u. în sedimente superficiale. 
 

              

Sedimente superficiale

27,8

60,5

11,7

0-100ug/g 100-500ug/g 500-21599ug/g

                                                                                    
Fig. 4.1.1-7 Distribu�ia procentual� pe limite de concentra�ii a con�inutului de 

hidrocarburi totale determinat în 2005 
 

Ponderea în propor�ie de 95,6% a concentra�iilor mai mari de 100µg/l în apa 
marin� �i frecven�a în propor�ie de 88,3% a concentra�iilor semnificative, superioare 
valorii de 100µg/g.s.u. în sedimentele superficiale  identific� presiunea generat� de 
acest tip de contaminan�i prin instalarea unui proces de poluare cronic� cu 
hidrocarburi. (Fig. 4.1.1.7). 

Concentra�ia medie de 261,2µg/l în apa marin� �i de 789µg/g.s.u. în 
sedimentele superficiale indic� nivelul mediu al intensit��ii acestui proces. In perioada 
14-15 iulie, în bazinul B�ii Mamaia, s-a constatat cel mai înalt nivel de poluare cu 
hidrocarburi, concentra�iile determinate fiind cuprinse între limitele   556–3535,4µg/l. 
In zona de deferlare a valurilor existau depuneri semnificative de rezidii petroliere, 
transferate din zona de larg unde au provenit în mod accidental sau prin deversare 
ilicit� de santin�. 
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Fig. 4.1.1-8 Distribu�ia spa�ial� a con�inutului total de hidrocarburi determinat în 
e�antioanele de ap� marin� colectate din zona litoral� în perioada 2001-2005 
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In 2005, comparativ cu valoarea medie determinat� în perioada de referin�� 
1996–1998 s-a constatat diminuarea de 2,7 ori a concentra�iilor de hidrocarburi totale 
în apa marin� (Fig. 4.1.1.8). 
           Hidrocarburile poliaromatice(PAH) au fost identificate în 96,5% din  totalul 
e�antioanelor abiotice analizate, domeniul de varia�ie al concentra�iilor fiind cuprins 
între limite largi. (Tabel 4.4.1.1). 
   

Tabel 4.4.1-1  Limitele de varia�ie a concentra�iilor de PAH în 2005 
 

Compus Apa marina (ng/l) Sedimente (ng/g.s.u.) 
Naftalina 0 - 237 0 - 1821 

Acenaftilena 0 - 4536 0 - 2637 
Acenaftena 0 - 34504 0  - 2874 

Fluoren 0 - 64390 0 - 3424 
Fenantren 0 - 71845 0 - 6104 
Antracen 0 - 75003 0 - 6372 

Fluoranten 0 - 1227 0 - 484 
Piren 0 - 286 0 - 282 

Benzoantracen 0 - 1052 0 - 1920 
Crisen 0 - 784 0 - 1431 

Benzo(ghi)perilen 0 - 205 0 - 5745 
Benzo[a] piren 0 - 536 0 - 879 

Benzofluoranten 0 - 225 0 - 200 
Dibenzoantracen 0 - 928 0 - 3320 

Indeno[1,2,3,-c,d]piren 0 - 115 0 - 264 
 
           In  2005 s-a constatat cre�terea  frecven�ei �i a concentra�iilor compu�ilor PAH 
cu un num�r mare de nuclee benzenice condensate, caracteriza�i prin remanen�� �i 
toxicitate crescut�, respectiv: benz-a-piren, benz-b-fluorantren, benzo(g,h,i) - perilen, 
benzo-k-fluorantren, indeno-1,2,3-cd-piren, compu�i înregistra�i în LISTA de 
substan�e prioritare / prioritare periculoase  ANEXA Nr. 1 a Programului de ac�iune 
pentru reducerea polu�rii mediului acvatic �i a apelor subterane, cauzat� de 
evacuarea unor substan�e periculoase, aprobat prin HG. nr. 118 din 7 februarie 2002. 
Intre 2003–2005 s-a constatat dinamica ascendent� a înc�rc�turii totale de PAH-uri 
în apa marin� colectat� din zona sudic� a litoralului. (Fig. 4.1.1.9). 
 Con�inutul total de PAH-uri a crescut de 9,9 ori în apa marin� �i de 4,6 ori în 
sedimente comparativ cu cel determinat în 2004, explicabil prin inunda�iile provocate 
de râurile situate în bazinul hidrografic al Dun�rii. 

 
Fig.4.1.1-9 Distribu�ia spa�ial� a con�inutului total de PAH determinat în apa marin� în 

perioada 2003-2005 
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Concentra�ia pesticidelor organoclorurate în sedimentele superficiale �i ap� 
reprezint� indicatori de stare ai contamin�rii mediului. În  2005, zona litoral� cuprins� 
între Sulina �i Vama Veche este caracterizat� de prezen�a unei variet��i mari de 
pesticide organoclorurate (HCB, lindan, heptaclor, aldrin, dieldrin, endrin, DDE, DDD, 
DDT) aflate, în general, în concentra�ii de pân� la 1µg/L în ap�, respectiv 1µg/g 
sediment uscat.  Ocazional s-au determinat concentra�ii mai mari: pân� la 7,95µg/L 
în apa la sta�ia Mangalia 5m. 

Valorile indicatorilor de stare arat� c� cele mai poluate sedimente superficiale 
sunt în partea nordic� a litoralului în special în sta�iile Sfântul Gheorghe �i Porti�a 
(pân� la 1,2µg/g sediment uscat). 

Concentra�ia pesticidelor organoclorurate în organisme reprezint� indicatori de 
impact ai contaminan�ilor asupra mediului. Analiza acestor parametrii în organismul 
bivalvelor a ar�tat c� majoritatea compu�ilor au avut valori de pân� la 2µg/g �esut 
uscat. Concentra�iile cele mai mari s-au determinat pentru lindan, DDT �i endrin la  
organisme provenite din loca�iile Midia �i Costine�ti (Fig. 4.1.1.10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.1.1-10 Situa�ia polu�rii cu pesticide organoclorurate în organismul 
bivalvelor de la litoralul românesc al M�rii Negre în 2005 

 
Valorile pesticidelor organoclorurate în ap� sunt mai mari (pân� la 2 ori mai mari) 
comparativ cu situa�ia din anii anteriori (2003-2004), posibil datorit� antren�rii lor în 
urma inunda�iilor majore, în timp ce în sedimente �i în molu�te concentra�ia acestor 
compu�i se men�ine în acelea�i limite. 

 
Calitatea microbiologic�  a apelor de îmb�iere din dreptul plajelor de la litoralul 
românesc, indicator de impact, relev� c� procentul de dep��iri al standardelor în 
domeniu / valori recomandate �i obligatorii a fost de 12% pentru CT, 12% pentru CF 
�i 28% pentru SF (cf. 6.4.2.1). 
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4.5. Apele uzate 
 

4.5.1. Surse majore  
 Principalele surse de poluare sunt evacu�rile de la sta�iile de epurare 

or��ene�ti si industriale. 
 

4.5.2. Gradul de epurare în anul 2005           . 
                                                                                                  Tabelul nr.4.5-1 

Nr. 
crt. Sta�ia de epurare Eficien�a 

%MSS 
Eficien�a 
%CBO5 

Eficien�a 
%CCO-Cr 

1 Constan�a Sud 83 85 83 

2 Eforie Sud 51 53 43 

3 Mangalia 89 89 86 

4 Poarta Alb� 79 78 80 

5 Ovidiu  86 89 86 

6 Limanu 75 61 50 

7 Negru Vod� 64 44 41 

8 Mihail Kog�lniceanu 48 47 50 

 
 Re�ele de canalizare  
 
RAJA Constan�a asigur� colectarea, transportul �i epurarea apelor uzate 

menajere �i industriale prin 9 sisteme de canalizare, cuprinzând tot atâtea sta�ii de 
epurare. Aceast� activitate se desf��oar� în 9 ora�e �i 8 comune, majoritatea 
amplasate în zona litoral�. 

 
Localit��ile racordate la re�eaua de canalizare 

                                             
Tabelul nr. 4.5 - 2 

Nr. 
crt. Localitatea 

Tip 
sistem de 
canalizare 

Lungimea 
simpla a 

conductelor de 
canalizare 

(km) 
1. Constanta mixt 584.4 
2. Eforie Nord mixt 54.0 
3. Eforie Sud mixt 40.8 
4. Mangalia divizor 111.7 
5. Basarabi divizor 29.6 
6. N�vodari mixt 42.0 
7. Hâr�ova unitar 13.6 
8. Ovidiu divizor 8.9 
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9. Negru Vod� unitar 3.4 
10. M. Kogalniceanu divizor 9.9 
11. Techirghiol unitar 24.1 
12. B�neasa unitar 3.0 
13. Poarta Alba divizor 9.2 
14. Tuzla unitar 2.8 
15. Schitu unitar 1.5 
16. Costine�ti unitar 3.0 
17. Ostrov unitar 1.2 
18. Lipni�a divizor 2.0 
19. Cump�na unitar 0.7 
20. 23 August divizor 1.0 
21. Cobadin unitar 0.6 

        
 

          Tabelul nr.4.5-3 
Num�r locuitori racorda�i la apa potabila si la canalizare 

din zonele de operare apar�inând RAJA Constanta 
Nr.crt. Localitatea Nr. total 

locuitori cf. 
INS 2005 

Nr. locuitori 
racorda�i la 

alimentarea cu 
apa in anul 

2005 

Nr. locuitori 
racorda�i la 

canalizare in anul 
2005 

jude�ul Constanta 715148 546570 390914   
  URBAN 443896 434759 380164 

1 
municipiul 
Constanta 306332 306332 298319 

2 municipiul Mangalia 40740 40740 38215 
3 ora� B�neasa 5538 4521 428 
4 ora� Basarabi 10826 8880 6210 
5 ora� Eforie 9555 9382 4558 
6 ora� Hâr�ova 10532 8960 2218 
7 ora� N�vodari 34337 31277 22225 
8 ora� Negru Vod� 5512 4924 2449 
9 ora� Ovidiu 13490 13017 3550 
10 ora� Techirghiol 7034 6726 1992 
 RURAL 140786 111811 10750 
1 23 August 5245 4856 0 
2 2 Mai 1882 1825  
3 Agigea 5863 4449 2248 
4 Albe�ti 3242 2883  
5 Amzacea 2586 823  
6 Biruin�a 416 408  
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7 Castelu 4815 6689  
8 Chirnogeni 3435 2433  
9 Ciobanu 3501 2564  
10 Ciob�ni�a 364 330  
11 Ciocârlia 2935 560  
12 Cobadin 8869 8346 455 
13 Corbu 5521 4165  
14 Costine�ti 2390 1875 1200 
15 Cotu V�ii 863 723  
16 Credin�a 178 165  
17 Cump�na 9888 7473 207 
18 Dulcesti 1922 1521  
19 Gale�u 308 228  
20 Independen�a 3178 2483  
21 Lazu 436 454  
22 Limanu 4941 3766  
23 Lipni�a 3437 2719 0 

24,25 Lumina +Oituz 8178 5735  
26 Mamaia Sat 297 290  
27 M. Viteazu 3388 1390  
28 M. Kog�lniceanu 9996 8136 2630 
29 N. B�lcescu 4997 2450  
30 Ostrov 5541 4527 0 
31 Pecineaga 3072 2509  
32 Pietreni 425 420  
33 Plopeni 723 699  
34 Poarta Alb� 4662 3132 1827 
35 Poiana 559 530  
36 Schitu 1212 1210 894 
37 Topraisar 5410 4529  
38 Tuzla 6374 5978 1289 
39 Vadu Oii 262 208  
40 Valu lui Traian 9475 7391 0 
41 Vama Veche 276 194  
42 Vii�oara 785 745  

 
Instala�iile în func�iune au urm�toarele caracteristici: 
- 8 sta�ii de epurare cu o capacitate total� de 4.860 l/s, cu treapt� mecanic� �i 

biologic�; 
- 52 sta�ii de pompare a apelor uzate, însumând o capacitate de pompare de 

16.849 l/s; 
- tipul sistemului de canalizare: unitar – 60%; separat – 40%; ramificat – 100%; 
- num�r de sta�ii de tratare pe tipuri tehnologice �i capacitatea – tabelul nr. 66. 
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Capacitatea sta�iilor de epurare pe tipuri tehnologice 

 
Tabelul nr..4.5-6 

Num�r 
sta�ii de 
epurare 

Tipul 
tehnologic 

 
Denumirea sta�iei de epurare 

Capacitate 
(l/s) 

1 biologic cu 
aerare 

prelungita 

*Constanta Nord (ian. – martie 
2003) 

415 

Constanta Sud 3200 
**Eforie Sud 507 
Mangalia 900 
Poarta Alba 150 
Ovidiu 20 
Limanu 20 
Negru Vod� 15 

 
 
 
8 

 
 

mecano- 
biologic 

M. Kogalniceanu 48 
• *La S.E. Constanta Nord, din martie 2003, au început lucr�rile de extindere si 

modernizare, apa uzata influenta fiind pompata spre S.E. Constanta Sud 
• **La S.E. Eforie Sud, in anul 2005, au început lucr�rile de extindere si 

modernizare, apa uzata influenta fiind epurata numai mecanic 
 

 Sta�ii de epurare or��ene�ti �i comunale 
 
Activitatea de tratare a apelor uzate industriale �i or��ene�ti se realizeaz� prin 

RAJA Constan�a, Edilmed Medgidia �i prin sta�ia de epurare apar�inând ECO 
MASTER Servicii ecologice SA. 

RAJA Constan�a asigur� colectarea, transportul �i epurarea apelor uzate 
menajere �i industriale prin 9 sisteme de canalizare, cuprinzând tot atâtea sta�ii de 
epurare. Aceast� activitate se desf��oar� în 9 ora�e �i 8 comune, majoritatea 
amplasate în zona litoral�: 

       
Tabelul nr. 4.5-7 

Capacitate sta�iei de 
epurare 

 
Denumire 

unitate Localitate Instalat� 
(l/s) 

În func�iune 
(l/s) (media 

anual� 2004) 

 
Starea de 

func�ionare 
 
 

S.E. 
Constan�a 
Sud 

3200 1640 Retehnologizat� 

Constan�a 
S.E. 
Constan�a 
Nord 

1600 - În curs de 
retehnologizare 

 
 
 
 
 
R.A.J.A. 

Constan�a Mangalia 900 166,33 Retehnologizata 
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Ovidiu 20 29,05 Dep��it� moral 
�i tehnologic 

Mihail Kog�lniceanu 48 20,11 Dep��it� moral 
�i tehnologic 

Poarta Alb� 150 42,83 Dep��it� moral 
�i tehnologic 

Negru Vod� 12,5 1,88 Dep��it� moral 
�i tehnologic 

Limanu 20 14,63 Dep��it� moral 
�i tehnologic 

Eforie Sud 507 263,5 În curs de 
retehnologizare 

Sta�ia de 
Epurare 
Medgidia 

Medgidia  10200 6000 Dep��it� moral 
�i tehnologic 

 

4.6. Zone critice sub aspectul polu�rii apelor de suprafa�� �i a celor subterane 
 

 În zona Port Constan�a, acvatoriul aferent SNC în mod uzual a fost 
considerat� o zon� critic� datorit� evacu�rilor de ape pluviale �i tehnologice 
impurificate, dar m�surile realizate în cadrul programului de conformare precum �i 
îmbun�t��irea managementului au dus la sc�derea presiunii antropice pe acest 
segment. 

 Zona de evacuare în Marea Neagra a apelor epurate de sta�iile de epurare ce 
apar�in de RAJA Constan�a: S-a realizat modernizarea �i extinderea sta�iilor de 
epurare Constan�a Sud, Mangalia, prin atragerea de fonduri pe program ISPA. Este 
în curs de realizare pe aceste programe modernizarea sta�iei de epurare Constan�a 
Nord �i Eforie Sud dar pân� la finalizare r�mâne zon� critic� evacuarea sta�iei de 
epurare Eforie Sud. Constan�a Nord a func�ionat în anul 2004 doar ca sta�ie de 
pompare.  

Zona depozit nord OIL Terminal, unde pânza freatic� este poluat� cu produs 
petrolier, având ca urmare producerea de disconfort locuitorilor din zona Far, prin 
emisii de gaze volatile pe calea re�elelor de canalizare, în locuin�e. De asemenea, în 
zona depozitului Port Constan�a, prin pierderi accidentale �i evacu�ri de ape 
insuficient epurate în cadrul celor dou� separatoare din dotare, se produce poluarea 
cu produs petrolier a acvatoriului portuar în zona danelor 69-70. 

Zone critice din punct de vedere al polu�rii cu nitra�i (peste 50 mg/l): M. 
Kog�lniceanu, Credin�a, Biruin�a-Topraisar, Hâr�ova, Techirghiol, Plopeni, Dulce�ti,  
Albe�ti, M. Viteazu.  

 
 

CAPITOLUL 5 
SOLUL 

 

5.1. Fondul funciar 
 
 Fondul funciar a fost reglementat prin Legea nr. 18/1991, cu modific�rile �i 

complet�rile ulterioare �i reprezint� cea mai important� resurs� natural� a ��rii. 
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Fondul funciar este descris prin doi indicatori majori: 
  - dimensiunea categoriilor de teren; 
  - schimb�rile ap�rute în utilizarea terenurilor . 

În conformitate cu datele transmise de Oficiul de Studii Pedologice �i 
Agrochimice Constan�a, potrivit raportului statistic cu situa�ia fondului funciar la data 
de 31.12.2004, suprafa�a jude�ului Constanta este urm�toarea: 706.129 ha din care : 

 
Nr. 
crt.  Categoria de folosin�� Suprafa�a  

(mii ha) 
1 Agricol 564,523 
2 Drumuri �i c�i ferate 13,138 
3 Cur�i �i construc�ii 29,530 
4 P�duri 38,82 
5 Ape 45,817 
6  Terenuri neproductive  14,301 

TOTAL 706,129 
 
 

Situatia fondului funciar

2% 4% 2%
6%

5%
81%

suprafata agricola
paduri
ape
drumurisi cai ferate
curti si constructii
terenuri neproductive

 
Fig. 5.1. -1 

5.2. Calitatea solurilor 
Calitatea solurilor este influen�at� în principal de dou� categorii de factori: 
- factorii naturali - relieful, litologia, clima, vegeta�ia �i timpul.  
- factorii antropici - modific� sensibil �i rapid calitatea solurilor. 
Se pune accent pe valorificarea optima a tuturor condi�iilor ecologice 

stabilindu-se rela�ii între soluri, soiuri alese �i condi�ii climatice, edafice �i factori 
biotici la care se adaug� considerarea criteriilor sociale �i tradi�ionale pentru 
asigurarea unei dezvolt�ri economice durabile în jude�. 

S-au identificat pe teritoriul jude�ului Constan�a mai multe tipuri de sol cu 
ponderi diferite: soluri b�lane -13,29%, cernoziomuri carbonatice - 34,37%, 
cernoziomuri – 16,12%, cernoziomuri cambice – 2,12%, redzine �i litosoluri – 8,76%, 



Raportul privind starea factorilor de mediu în jude�ul Constan�a pentru anul 2005 71   

 

erodisoluri – 14,99%, soluri aluviale �i aluviuni – 4,52%, solone�uri �i solonceacuri – 
0,84 %, lacovi�ti �i soluri gleice  - 3,39%. 

 

Tipuri de sol din judetul Constanta

13.2934.37

16.12
2.12 8.76

14.99

4.52

0.84

3.39

soluri balane

cernoziomuri carbonatice

cernoziomuri

cernoziomuri cambice

redzine si litosoluri

erodisoluri

soluri aluviale si aluviuni

soloneturi si solonceacuri

lacovisti si soluri gleice

 
Fig. 5.2. - 1 

 
Majoritatea solurilor au o asigurare în azot, fosfor �i potasiu mijlocie-mare. Se 

remarc� asigurarea în fosfor foarte mare, pe 9,08% din suprafa�a total� cartat� �i 
9,69% asigurat cu potasiu. În privin�a asigur�rii cu humus, majoritatea suprafe�elor 
(88,25%) au un procent mic �i mijlociu, iar 84,69% din suprafe�e au o reac�ie slab 
alcalin�.  

Pentru un management eficient al solurilor s-a elaborat o strategie care consta 
în elaborarea unui cod de bune practici agricole �i a unor programe de informare �i 
instruire a fermierilor.  

Suprafa�a agricola a jude�ului este împ�r�it� pe urm�toarele categorii de 
folosin�a: 

- Total teren agricol:   564.523 ha 
 - din care  - arabil: 487.988 ha 
         - p��uni: 61.607 ha 
         - vii: 11.464 ha 
         - livezi: 3.454 ha 

 

5.2.1. Reparti�ia solurilor pe categorii de folosin�a 
-  teren arabil: 487988 ha 
 - p��uni: 61607 ha 
 - vii: 11464 ha 
- livezi: 3454 ha 
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Situatia terenurilor agricole pe categorii de 
folosinta

86%

2%11%
1%

teren arabil
pasuni
vii
livezi

 
Fig. 5.2. -2 

5.2.2. Reparti�ia terenurilor pe clase de calitate 
 
Stabilirea claselor de calitate a terenurilor au la baza studiile pedologice �i 

agrochimice efectuate de Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice Constan�a. 
Din acest punct de vedere, terenurile agricole se grupeaz� în 5 clase de 

calitate diferen�iate dup� nota medie de bonitare (clasa I – 81-100 puncte clasa a V-a 
– 1-20 puncte). Cele cinci clase de calitate se stabilesc în urma bonit�rii terenurilor 
dup� Normele Metodologice ale Institutului de Cercet�ri Pedologice �i Agrochimice – 
Bucure�ti. 

 
Tabel 5.2.1.Încadrarea terenurilor pe clase de calitate dup� nota de bonitare pentru 
jude�ul Constan�a  

 
 

Suprafa�� total� cartat�  Din care pe clase de calitate 
Clasa 

I 
Clasa II  Clasa III Clasa IV Clasa 

V 
Folosin�� ha % din 

total 
folosin�e ha 

 
ha % din 

total 
folosin�e 

ha % din 
total 

folosin�e 

ha % din 
total 

folosin�e 

ha 
 

Arabil 487.988 86,4 - 
- 47806 8,46 423920 75,09 16272 2,88 - 

- 
P��uni �i 

fâne�e 61.607 10,9 - 
- 7901 1,39 48000 8,50 5706 1,01 - 

- 
Vii 11.464 2,1 - 

- 5731 1,01 4454 0,78 1279 0,22 - 
- 

Livezi 3.454 0,6 - 
- 2145 0,37 1251 0,22 58 0,01 - 

- 
Total 

agricol 564526 100 0 
 63583 11,23 477625 84,59 23315 4,12 0 
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Repartizarea terenurilor agricole in cls. de 
calitate pentru judetul Constanta la data de 

31.12.2004 (dupa O.S.P.A.Constanta)

0

477625

0
63583

23315
clasa I
clasa II
clasaIII

clasa IV
clasa V

 
Fig. 5.2. - 3 

 
Clase de calitate pe suprafe�e si culturi in jude�ul Constanta 

 
Categoria de folosin�a 

Arabil P��une Vii Livezi 
Suprafa�a 

- ha - Clasa Suprafa�a 
- ha - Clasa Suprafa�a 

- ha - Clasa Suprafa�a 
- ha - Clasa 

47.806 II 7.901 III 5.731 III 2.145 III 
423.920 III 48.000 IV 4.454 IV 1.251 IV 
16.272 IV 5.706 V 1.279 V 58 V 

 

5.2.3. Principalele restric�ii ale calit��ii solurilor 
Pentru terenurile agricole bonitarea are ca obiectiv stabilirea notelor si claselor 

de favorabilitate pentru diferite culturi si a claselor de calitate a terenurilor pentru 
folosin�e agricole: arabil, vii, livezi si p��uni. 

Tabel 5.2.3. Principalele categorii de restric�ii ale calit��ii solurilor din jude�ul 
Constan�a 

 
Nr. 
crt. Categoria de soluri Intensitatea 

procesului 
Suprafa�a  

(ha) 
EXCES DE UMIDITATE 

Absent�  486.000 
a)exces de ap� freatic� 

Moderat 1.000 
Absent� 480.000 

b) exces de stagnare 
Slab� 7.000 
Absent� 479.000 

1 

c) exces de ap� stagnare 
Slab-moderat� 8.000 

2 ACIDE - - 
3 NISIPOASE - - 
4 EROZIUNE 
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Absent� 97.000 
Moderat� 231.000 a) ap� 

Puternic� 159.000 
Absent�  11.000 

b) vânt 
Slab�  476.000 
Absent� 486.000 

5 SALINITATEA  
Slab-moderat� 1.000 
Absent� 308.000 

6 RISC SALINIZARE 
SECUNDAR� Slab-moderat� 180.000 

 
Bonitarea terenurilor se face atât la nivel de parcela cadastrala, cat si la nivel de 
teritoriu ecologic omogen. 

Pentru calcularea notei de bonitare se folosesc 17 indicatori eco- pedologici: 
- temperatura medie anuala; 
- precipita�ii medii anuale; 
- gleizare; 
- pseudogleizare; 
- salinizare sau alcalizare; 
- textura in Ap sau in primii 20 cm; 
- poluarea; 
- panta; 
- alunec�ri; 
- adâncimea apei freatice; 
- inundabilitate; 
- porozitatea totala in orizontul restrictiv; 
- con�inutul de carbonat de calciu total pe 0-50 cm; 
- reac�ia solului in Ap sau in primii 20 cm; 
- gradul de satura�ie in baze in Ap sau pe0-20 cm; 
- volumul edafic; 
- rezerva de humus in stratul 0-50 cm; 
- excesul de umiditate la suprafa�a. 
 

5.3. Presiuni asupra st�rii de calitate a solurilor  
 

5.3.1. Îngr���minte  
Aplicarea îngr���mintelor este un factor important, care determin� cre�terea 

productivit��ii plantelor �i a fertilit��ii solului, dar cu riscul de a  cre�te nivelul de 
impurificare a mediului ambiant, provocând dereglarea echilibrului ecologic (mai cu 
seam� prin acumularea nitra�ilor), în cazul în care sunt folosite f�r� a se lua în 
considerare natura solurilor, necesit��ile plantelor �i condi�iile meteorologice locale.  

Îngr���mintele chimice sunt substan�e ce con�in unul sau mai multe elemente 
nutritive care, încorporate în sol, completeaz� rezerva de substan�e nutritive, în 
forme u�or asimilabile în 
scopul sporirii fertilit��ii solului �i cre�terii produc�iei vegetale. 

Principalele îngr���minte chimice folosite în �ara noastr� se pot împ�r�i în 
urm�toarele grupe mari: 
  - îngr���minte cu azot; 
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  - îngr���minte cu fosfor; 
  - îngr���minte cu potasiu; 
  - îngr���minte complexe; 
  - îngr���minte cu microelemente. 

Asigurarea solului cu azot  
Din totalul suprafe�ei cartate, solurile slab aprovizionate (<2,0%) ocup� o 

suprafa�� de 47979,63 ha, reprezentând 19,85%, soluri mijlociu aprovizionate (2,1-
4%) ocup� o suprafa�� de 179965,40 mha, reprezentând 74,53%, soluri cu 
aprovizi9onare mare (4,1-6,0), ocup� o suprafa�� de 13548,94 ha, reprezentând 
5,62%. 

 

Asigurarea solului cu azot

20%

74%

6%

slab <2%
mijlociu 2,1-4,0
buna 4,1-6,0

 
Fig. 5.3. -1 

 
Asigurarea solurilor cu fosfor mobil  
Solurile cu asigurare foarte mic� (<8,0 ppm) ocup� o suprafa�� de 14667,95 

ha reprezentând 6,07% din suprafa�a cartat�, cu asigurare mic� (8,1-18,0) ocup� o 
suprafa�� de 26892,88 ha, reprezentând 11,13% din totalul suprafe�ei cartate.  

Solurile mijlociu aprovizionate ocup� o suprafa�� de 96372,77 ha, 
reprezentând 39,91% �i solurile cu asigurare mare (36,1-72) ocup� o suprafa�� de 
81658,8 ha, reprezentând 33,8% din totalul suprafe�ei.  

Solurile cu asigurare mijlocie �i mare ocup� ponderea cea mai din suprafa�a 
total� cartat�. 

Solurile cu asigurare foarte mare (>72) ocup� o suprafa�� de 21871,50 ha, 
reprezentând 9,08% din suprafa�a cartat�. 
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Asigurarea solului cu fosfor
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11%

9%

40%
34%

f. slab <8.0
slab 8,1-18,0
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Fig. 5.3. – 2 

 
Asigurarea solurilor cu potasiu mobil  
Solurile cu asigurare mic� (66-130), ocup� o suprafa�� de 35073,15 ha, 

reprezentând 14,52% din suprafa�a total�. Solurile cu asigurare mijlocie (131-200), 
ocup� o suprafa�� de 114996,42 ha, reprezentând 47,62% din totalul suprafe�ei 
cartate. Solurile cu asigurare mare (201-300), ocup� o suprafa�� de 65619,42 ha, 
reprezentând 27,14% din totalul suprafe�ei cartate. Solurile cu asigurare foarte mare 
(>301) ocup� o suprafa�� de 25776 ha, reprezentând 9,69% din suprafa�a total� 
cartat�.  

Asigurarea solurilor cu potasiu

27%

15%10%

48%
f. slaba <66.0
mijlociu 66.1-132.0
buna 132,1-200.0
f. buna >200.1

Fig. 5.3. – 3 

5.3.2. Produse fitosanitare  
 
În categoria substan�elor fitosanitare sunt incluse substan�ele chimice utilizate 

pentru combaterea buruienilor – erbicidele, pentru combaterea insectelor d�un�toare 
– insecticidele, pentru combaterea diferitelor bolilor fungice – fungicidele, 
bactericidele �i virucidele. 

Însu�irea comun� a acestor substan�e o constituie ac�iunea chimic activ� �i 
fiziologic activ� de tulburare a func�iilor fiziologice, respectiv distrugerea par�ial� sau 
total� a micro- �i macroorganismelor vii. 

Produselor fitosanitare pot fi: de contact �i sistemice, pot ac�iona selective �i 
constituie cea mai periculoas� surs� de impurificare a mediului prin vastitatea 
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suprafe�elor pe care se folosesc �i prin toxicitatea lor ridicat�. Solul ac�ioneaz� ca un 
receptor �i rezervor pentru pesticide, unde acesta se degradeaz�.  

Majoritatea erbicidelor, insecticidelor �i fungicidelor se acumuleaz� în stratul 
superficial de la suprafa�a solului �i multe dintre ele au o remanen�� îndelungat�, 
existând pericolul polu�rii solului. Pesticidele sunt treptat dispersate în mediu sau 
translocate în plante, unele putând totu�i persista în sol mul�i ani de la aplicare. De 
asemenea, o problem� grav� o constituie contaminarea alimentelor �i acumularea 
continu� în plante �i animale a anumitor pesticide, precum �i impactul asociat asupra 
s�n�t��ii �i capacit��ii lor de reproducere. 

În realizarea de compu�i noi, care s� satisfac� �i necesitatea reducerii 
impactului asupra mediului înconjur�tor, orientarea în domeniul insecticidelor se 
îndreapt� c�tre produse pe baz� de fipronil, acetamiprid, bensultap, imidacloprid, 
de�i piretroizii r�mân înc� pe primul loc în ceea ce prive�te preferin�a utilizatorului. În 
domeniul fungicidelor, orientarea se îndreapt� spre produse din grupa triazolilor �i 
imidazolilor iar în domeniul erbicidelor se vor dezvolta �i perfec�iona substan�ele 
active din grupa sulfonilureice. U 

Grupa de substan�e folosit� în cantitatea cea mai mare �i pe suprafe�ele cele 
mai mari de teren agricol din jude�ul Constan�a o constituie fungicidele (suprafe�e de 
peste 172000 ha �i cantitate de aproximativ 240 t), urmat� de erbicide (suprafe�e de 
peste 171000 ha �i cantitate de  peste 100 t) �i insecticide (suprafe�e de peste 
120000 ha �i o cantitate de 30 t), ponderea acestora fiind prezentat� în fig. 5.3.4. 

 

Produse fitosanitare utilizate in tratamentul 
culturilor agricole din judetul Constanta
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Fig. 5.3. – 4 

5.3.3. Soluri afectate de reziduuri zootehnice  
 
Poluarea cu reziduuri provenite din activitatea zootehnic� se înregistreaz�, în 

special, în mediul rural. O clasificare a reziduurilor zootehnice se poate face astfel: 
  - biomas� vegetal�; 
  - gunoi de grajd; 
  - dejec�ii p�stoase semilichide �i lichide; 
  - resturi furajere; 
  - cadavre. 

De�i, de�eurile prezentate mai sus se încadreaz� în clasa celor u�or 
degradabile, acestea genereaz� în procesul de descompunere diferite gaze �i 
substan�e care pot constitui o surs� de impact semnificativ� asupra mediului �i în 
special asupra solului, mai ales dejec�iile provenite de la porci �i p�s�ri. 
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Evolu�ia �eptelului 
 

Tip Bovine P�s�ri  
(mii capete) Porcine Ovine 

An 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 
Nr. 45840 45970 1793 1640 126498 196573 310791 313000 

5.3.4. Iriga�ii 
 

Amenaj�rile de îmbun�t��iri funciare se realizeaz� în general pe bazine 
hidrografice sau pe areale mai largi �i cuprind de obicei întreaga gam� de lucr�ri:  
iriga�ii, desecare �i drenaj, combaterea eroziunii solului �i ap�rarea împotriva 
inunda�iilor. 

Lucr�rile de îmbun�t��iri funciare se încadreaz� în categoria lucr�rilor 
inginere�ti care, ac�ionând asupra factorului ap� din sol �i de la suprafa�a solului, 
contribuie la realizarea unui regim optim de umiditate, termic, de aera�ie biologic �i 
nutritiv, în vederea ob�inerii unor produc�ii sporite, constante în timp, de calitate dorit� 
�i f�r� s� afecteze mediul ambiant. 

Dintre lucr�rile de îmbun�t��iri funciare o importan�� mare în dezvoltarea 
agriculturii o au lucr�rile de iriga�ii care reprezint� una din principalele solu�ii în 
cre�terea productivit��ii agricole. Principalele metode de irigare sunt: prin aspersiune, 
prin scurgere la suprafa��, subteran� �i prin picurare. 

Exploatarea acestor amenaj�ri  de iriga�ii se face  în complexe de tip „Sistem  
hidroameliorativ“ creând condi�iile protec�iei �i dezvolt�rii armonioase a mediului 
rural.  

Apa transform� suprafe�e întinse de teren neproductiv (din cauza climatului 
arid), în p�mânturi fertile. Iriga�iile reprezint� un proces de valorificare superioar� a 
fertilit��ii solului, a poten�ialului s�u productiv �i de cre�tere a produc�iei agricole prin 
utilizarea apei în anumite perioade de dezvoltare a plantelor. 

De asemenea, iriga�iile au �i un rol profilactic prin prevenirea s�r�tur�rii 
solului, iar în cazul în care procesul de s�r�turare manifest� tendin�e de accentuare, 
prin iriga�ii se asigur� sp�larea sau diluarea s�rurilor din sol. 

Lucr�rile de iriga�ii influen�eaz� foarte mult �i regimul freatic al solului, întrucât 
în unele zone apa freatic� se afl� la adâncimea de 130-160 cm, iar în perioadele 
secetoase din timpul verii stratul de sol din zona r�d�cinilor nu mai poate fi alimentat 
corespunz�tor. Este suficient� în acest caz aplicarea unei singure ud�ri, cu norma de 
800 mc/ha, pentru a ridica nivelul apei freatice �i pentru a ob�ine un spor mare de 
recolt� cu un cost minim.  

Pe m�sura cre�terii temperaturii aerului, iriga�ia aduce o contribu�ie mare la 
men�inerea unei temperaturi constante în zona sistemului radicular al plantelor �i 
totodat� influen�eaz� mediul înconjur�tor pentru ca acesta s� fie favorabil dezvolt�rii 
plantelor. 

 În condi�iile pedoclimatice din jude�ul Constan�a consumul total de ap� pentru 
culturi se acoper� în propor�ie de 34% din precipita�ii �i de 55% din ud�ri, diferen�a 
se acoper� din rezerva de ap� în sol, cu mici diferen�e între nordul  �i sudul jude�ului. 

Completarea prin iriga�ii a deficitului de umiditate pentru principalele specii 
cultivate, reprezint� în primul rând, un însemnat volum de produc�ie agricol� 
suplimentar�. În urma aplic�rii ud�rilor, se îmbun�t��e�te în mod substan�ial valoarea 
indicelui hidrotermic, permi�ând dublarea sau chiar triplarea randamentelor la 
unitatea de suprafa��. Sporul relativ de produc�ie la hectar este în medie de 74,3% 
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pentru grâu �i 92,3%  la porumb, astfel produc�iile ob�inute la principalele culturi sunt 
prezentate în tabelul nr. 5.3.4-1. 

 
 Tabel nr. 5.3.4.-1. Sporul de produc�ie la ha la principalele culturi     
 

Produc�ia (kg/ha) Nr. 
crt. Cultura 

în regim neirigat în regim irigat 
1 Grâu  2.200 4.500 
2 Porumb boabe 3.300 6.500 
3 Floarea-soarelui 1.500 3.500 
4 Soia  1.600 3.100 

 
Produc�iile prezentate în tabel, sunt ob�inute în condi�iile în care s-au executat 

lucr�rile agrotehnice �i tehnologia specific� culturilor agricole iar procesul de nutri�ie 
al plantelor este reglementat de diferite verigi ale nutri�iei radiculare �i aeriene 
(folosirea îngr���mintelor). 

Tot în termenii impactului pozitiv al iriga�iilor asupra mediului, trebuie remarcat 
surplusul poten�ial de biomas� �i aportul unui însemnat surplus de materie organic� 
provenit din resturile vegetale de pe sol sau din sol (r�d�cini), care prin 
descompunere îmbog��esc rezerva de humus din sol. 

Suprafa�a amenajat� pentru iriga�ii în jude�ul Constan�a este de 422.481 ha.  
Sursele majore de ap� pentru iriga�ii în jude�ul Constan�a sunt: Dun�rea, lacul 

Golovi�a �i canalul Dun�re – Marea Neagr�, inclusiv ramifica�ia sa reprezentat� prin 
canalul Poarta Alb� – Midia – N�vodari, care corespund calitativ din punct de vedere 
al constituen�ilor chimici.  

	inând seama de indicatorii salini �i cei de alcalizare (CSR �i SAR), apa de 
iriga�ii preluat� din aceste surse se încadreaz� în limitele admisibile �i este utilizabil� 
la solurile �i plantele de cultur� din jude�ul Constan�a.  

În urma studiilor privind evolu�ia nivelului �i chimismului apei freatice din 
amenaj�rile de iriga�ii, în interac�iune cu mediul ambiant  �i cu factorii antropici, s-au 
ob�inut unele rezultate privind modul în care este utilizat� apa de iriga�ii, inclusiv 
influen�a pierderilor  de ap� asupra evolu�iei apei freatice �i în final asupra solurilor. 

 Cauzele principale care stau la baza varia�iilor nivelului apei freatice �in de 
regimul pluviometric  �i de exploatarea amenaj�rilor de iriga�ii, prin nerespectarea în 
unele cazuri a regulamentelor de exploatare privind aplicarea ud�rilor în câmp. 

Indiferent de metoda de irigare folosit�, modific�ri însemnate au loc în solurile 
irigate condi�ionate de calitatea apei folosite. Astfel, este posibil� apari�ia 
urm�toarelor fenomene: 
  - modificarea texturii solurilor, în m�sura în care  apa con�ine aluviuni în suspensie; 
  - m�rirea con�inutului de s�ruri �i modificarea reac�iei de la acid la alcalin prin 
irigarea cu ape care con�in s�ruri; 
  - levigarea s�rurilor. 

 Datorit� faptului c� beneficiarii amenaj�rilor de iriga�ii nu de�in echipamente 
de udare care s� acopere întreaga suprafa�� propus� pentru irigat, �i nu respect� 
metodele de udare din regulamentele de exploatare, uneori au loc pierderi de ap�, 
care produc modific�ri destul de importante în regimul hidrogeologic în sensul 
cre�terii nivelului freatic, prin ruperea unei st�ri relative de echilibru. De asemeni, se 
poate produce eroziunea solului datorit� scurgerilor la suprafa��, ceea ce duce la 
pierderea stratului superficial �i fertil al solului �i diminuarea produc�iilor agricole. 
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 Comparativ cu evolu�ia nivelului apei freatice, chimismul acesteia a suferit 
modific�ri nesemnificative, reziduul mineral total nu pune probleme deosebite. 

 Solurile din jude�ul Constan�a au texturi medii (lutoase sau luto-nisipoase), 
ceea ce confer� solului o permeabilitate ridicat� �i au însu�iri fizice bune, care s-au 
men�inut ca atare de-a lungul anilor. Nivelul de salinizare al solurilor a r�mas relativ 
sta�ionar, excep�ii sunt pu�ine �i atunci când apar se datoreaz� în principal unor 
cauze antropice, cum ar fi spre exemplu apele uzate provenind de la unele unit��i 
zootehnice, deversate pe fire de v�i, poluând �i suprafe�e de sol.  

Se impune o reabilitare a  actualelor amenaj�ri de iriga�ii, acolo unde acestea 
au fost solicitate an de an, care s� permit� satisfacerea solicit�rilor beneficiarilor în 
noile condi�ii pe sistemul cerere – ofert�, o mai bun� asigurare a condi�iilor de 
aplicarea ud�rilor, o eliminare a pierderilor de ap� de pe traseul canalelor de iriga�ii �i 
o exploatare a sistemelor de iriga�ii mai eficient� printr-un control riguros al circula�iei 
apei f�r� a se omite îns� presiunile ecologice la care este supus� extinderea 
suprafe�elor irigate. 

Programul românesc de reabilitare a iriga�iilor prevede extinderea suprafe�elor 
irigate �i asigurarea de echipamente noi de irigat, în primul rând prin reabilitarea 
re�elei deja existente, avându-se în vedere tot mai mult importan�a exploat�rii 
eficiente a amenaj�rilor de iriga�ii �i impactul deosebit de benefic pe care acestea le 
au asupra produc�iei agricole, protec�iei �i dezvolt�rii mediului rural.  
 

5.3.5 Poluarea solurilor în urma activit��ilor din sectorul industrial (minier, 
siderurgic, etc.) 
 

Activit��ile industriale polueaz� solul în primul rând prin depozitarea 
inadecvat� a de�eurilor solide rezultate din procesele productive specifice industriei, 
apoi indirect, cum este cazul depunerilor acide �i în al doilea rând prin lucr�rile de 
exploatare a resurselor de materii prime necesare industriei. 

Industria este principala surs� de poluare a mediului înconjur�tor prin 
amploarea procesului tehnologic, cantitatea mare de poluan�i solizi �i lichizi degajat� 
în aer �i ap�. O serie de industrii deverseaz� ape cu un con�inut mare de reziduuri, 
dominante fiind cele  anorganice. 

Presiunile asupra st�rii de calitate a solului sunt rezultate în principal din 
activitatea de minerit �i metalurgie neferoas�. 

Transporturile reprezint�, al�turi de industrie �i agricultur�, o alt� surs� de 
poluare puternic�, prin amplasarea nera�ional� a c�ilor de comunica�ie �i degajarea 
în atmosfer� a gazelor de e�apament. O situa�ie grav� de poluare o reprezint� 
deversarea necontrolat� sau accidental� în mare a reziduurilor petroliere, cu 
producerea fenomenului numit „maree neagr�”. 

Activit��ile din sectorul minier determin� în cazul exploat�rilor de suprafa�� 
ocuparea unor terenuri cu material steril, precum �i alterarea ireversibil� a subsolului 
prin exploatarea propriu-zis�. 

Tabelul 5.3.5.  Activit��i miniere / cariere �i suprafe�ele perimetrelor de 
exploatare din jude�ul Constan�a  

 
Activit��ile din sectorul minier determin� în cazul exploat�rilor de suprafa�� 

ocuparea unor terenuri cu steril, precum �i exploatarea propriu-zis�. 
Tabelul 5.3.5 
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Nr. 
crt. Surs� 

Societate comercial� / localitate Suprafa�a  
(ha) 

COMCM Constan�a 9.6 

Cheia  16.72 

�ipote  6.14 

RAJDP 
Constan�a  

Dumbr�veni  1.6 
Medgidia  81.5 Lafarge 

Romcim  Lumini�a Ta�aul  365 

1 Cariere 

Miniera Medgidia 10 
 

În sectorul industrial suprafe�ele de teren ocupate cu depozite de de�euri 
industriale se centralizeaz� conform tabelului urm�tor: 

      Tabelul 5.3-6. 
 

Surs� 

Specifica�ii �i localizare Suprafa�a 
(ha) 

Cantitate 
de�euri 

depozitate 
(t) 

Depozit industrial de�euri inerte 
SC Lafarge Romcim Medgidia 4 30380 

Depozit de de�euri industriale 
nepericuloase S.C. Etermed S.A. 
Medgidia 

1,2 736 

Depozit de�euri tehnologice 
nepericuloase SC Argus SA 0.32 3083 

Depozit de n�moluri de la sta�ii de 
epurare a apelor uzate menajer si 
industrial RAJA Constan�a 

5.8 13000 

Depozite de 
de�euri 

industriale 

Halda de n�moluri din procesul 
tehnologic SC ROMPETROL 
RAFINARE – PETROMIDIA SA 
N�vodari 

2.47 195 

 

5.3.6. Poluarea solurilor cu emisii de la centralele mari de ardere 
 Majoritatea centralelor termice �i termoelectrice din România au fost construite 
f�r� a se pune accentul pe aspectele legate de protec�ia mediului înconjur�tor, 
considerându-se suficient� dispersia gazelor de ardere prin co�uri de fum înalte.  
 Centralele termice ac�ioneaz� supra solului prin dou� categorii de factori:  
- fizici, concretiza�i prin modificarea mai multor propriet��i ale solului, cum ar fi, 
granulometria, con�inutul de material scheletic, densitate �i porozitate; 
- chimici, care determin� modificarea reac�iei solului, modificarea con�inutului în 
s�ruri, microelemente �i materie organic�. 
 Cre�teri ale nivelurilor poluan�ilor atmosferici determin� indirect, prin 
precipitare, poluarea solului �i un efect cumulat la nivelul acestuia.  

Impactul direct asupra solului se stabile�te prin prelevarea de probe de sol de 
la o adâncime de 0-5 cm, adâncimea de 25-30 cm corespunde materialelor de sol 
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neafectate de interven�iile mecanice. Analizele urm�resc: pH-ul, con�inutul în metale 
grele (Cu, Ni, Zn, Pb, Cd), produse petroliere. 

Centralele mari de ardere ale municipiului Constan�a sunt reprezentate de 
Sucursala Electrocentrale Constan�a a S.C. Electrocentrale Bucure�ti S.A., care are 
în componen�� centrala electric� de termoficare Palas �i S.C. Uzina Termoelectrica 
Midia S.A.  

S-au constatat dep��iri ale valorilor normale mai ales în cazul metalelor grele, 
dar f�r� dep��irea pragurilor de alert� (conform Ord. 756/1997 privind 
Reglement�rile privind evaluarea polu�rii mediului) �i accidental pierderi de 
hidrocarburi �i ale unor reactivi. 

 

5.4. Monitorizarea calit��ii solului 
 

Monitorizarea calit��ii solului este în responsabilitatea Oficiului pentru Studii 
Pedologice �i Agrochimice.  
  Programul Ministerului Agriculturii P�durilor �i Dezvolt�rii Rurale privind 
Sistemul Na�ional de Monitorizare sol-teren pentru agricultur� presupune: 
supravegherea, evaluarea, prognoza �i avertizarea cu privire la starea calit��ii 
solurilor �i propuneri de m�suri necesare pentru protec�ia �i ameliorarea terenurilor 
agricole. 
 Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice Constan�a, cu personalul �i 
aparatura de care dispune a monitorizat în perioada 2002-2005 pentru acest 
program, suprafa�a de 106.000 ha. 
 Sintetizând rezultatele ob�inute atât în studiile pedologice �i agrochimice 
recente cât �i în cele existente în arhiva oficiului, se pot concretiza urm�toarele: 

- în jude�ul Constan�a se întâlnesc în propor�ie mai mare soluri de tipul 
Kastanaziomuri �i cernoziomuri (60-70%), regosoluri (8-10%) �i în 
propor�ie  mic� soluri gleice �i rendzine. Solurile nisipoase apar pe 
suprafe�e restrânse (0.5%) la N-E de Hâr�ova. 

- în ceea ce prive�te aprovizionarea cu elemente nutritive, de�i exist� o 
u�oar� cre�tere a cantit��ilor de îngr���minte folosite în ultimii ani, totu�i 
mitul “celor mai fertile soluri” nu este lini�titor, modific�rile negative 
ap�rute, datorându-se în cea mai mare parte �i interven�iei omului. 

Se eviden�iaz� sc�derea con�inutului în humus, înregistrându-se suprafe�e cu 
asigurare mijlocie (cuprins� între 2-3%), dar �i suprafe�e mari cu aprovizionare 
redus� (sub 2%). 

Con�inutul în N,P,K este mult mai mic� fa�� de caracteristica solurilor. 80-90% 
din suprafe�ele studiate au o asigurare mijlocie �i slab� cu azot �i fosfor �i o 
asigurare dominant bun� cu potasiu. 

Din 2005 s-a reluat monitorizarea solului de c�tre APM Constanta,  în zone 
considerate prioritare, din punct de vedere al indicatorilor de poluare. Nominalizarea 
arealelor investigate pe teritoriul jude�ului au vizat : 
(i) terenuri agricole din loca�ii adiacente depozitelor de de�euri or��ene�ti (Eforie 

Sud, Techirghiol) ;  
(ii) terenuri agricole, zone de agrement aflate in vecin�tatea intersec�iilor rutiere : 

- Constan�a /Valu lui Traian; 
- Cernavod�/Saligny; 
- Mangalia/Saturn; 
- Medgidia Km 22 
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(iii) loca�ii din vecin�tatea diverselor categorii de activit��i industriale ; 
- prelucrare de�euri metalice (Almet; Alrom N�vodari); 
- fabricare /transbord ciment (Lafarge –Port Medgidia ) 
- prelucrare reziduuri petroliere (Allutus –Agigea, Petrol Full N�vodari)  
- depozitare –operare produse petroliere(Oil Terminal)  

(iv) loca�ii din vecin�tatea unor unit��i industriale dezafectate  
- uzina de îngr���minte chimice (Fertilchim Navodari)   
- sta�ia de betoane ( Medgidia –GENT) 

Prelevarea de probe (suprafa�a si profunzime), s-a f�cut in cadrul  programelor 
lunare alc�tuite din 1-3  loca�ii din arealele nominalizate, iar rezultatele au fost 
evaluate in raport cu cerin�ele Ordinului MAPPM nr.756/1997, cu referire la: 

a) indicatorii fizico – chimici generali ( umiditate, reac�ia solului , conductivitate 
electrica)  completa�i cu indicatori de fertilitate ai solului 

- raportul C/N (carbon/azot) ; 
- gradul de salinizare a solului( SO4

-2; Cl-) 
- elemente schimbabile : Ca+2; Mg +2; NH4+ ;Fe acetat 

b) indicatori specifici de poluare : 
b1) reziduuri ale compu�ilor anorganici : 
- metale grele ( Me+n) : Cd, Co; Cr ( Cr+3;Cr+6);Cu, Mn, Ni, Pb, Zn ; 
- deriva�i halogena�i ( F-) si ai sulfului ( S; H2S; SCN-) 
b2) reziduuri ale compu�ilor organici : 
- hidrocarburi din petrol , 
- hidrocarburi aromatice policiclice (antracen, crisen, fluoranten, 

fenantren, piren), pentru e�antioanele cu impact al opera�iilor cu 
produse petroliere 

- compu�i organoclorurati: HCH; heptaclor; aldrin, dieldrin DDT �i  
metaboli�i ai acestora  

Rezultatele analizelor, in special pentru indicatorii ce permit caracterizarea 
solurilor din punct de vedere al delimit�rii drept folosin�a »sensibila« sau  »mai pu�in 
sensibila« prin relevanta atingerii pragurilor de alerta sau de interven�ie, indica pentru  
1. Indicatorii generali  

- reac�ia e�antioanelor analizate de la neutru la slab alcalina; 
- compu�i din seria NH4

+;F-; S( H2S; SCN-; SO4
-2)  nu se  dep��esc 

valorile normale, cu excep�ia con�inutului in sulfa�i ( SO4
-2), in cazul 

probelor prelevate din arealul Petroll Full (04.05; 07.05) ; Fertilchim 
N�vodari (07.05; 08.05; 10.05) si Allrom N�vodari (04.05; 06.05; 08.05)   

1. Indicatorii de poluare din seria metale grele; 
 2.1 Tip de folosin�e : SENSIBILE 

- Nu s-au înregistrat dep��iri ale valorilor normale de referin�� la indicatorii: 
cadmiu, cobalt, crom total, mangan. 

- Pentru indicatorii: cupru, nichel, plumb, zinc, au fost înregistrate dep��iri ale 
valorilor normale de referin��, dar valorile sunt situate sub pragul de alert�. 

- Nu au fost depistate valori mai mari decât pragul de alert� �i nici valori 
comparabile cu pragul de interven�ie. 

2.2.Tip de folosin�e : MAI PU�IN SENSIBILE 
 - Nu au fost înregistrate dep��iri ale valorilor normale pentru indicatorul 
mangan. 

- Pentru indicatorii: cadmiu, cobalt, crom total, au fost depistate pu�ine cazuri 
de dep��ire a valorilor normale, dar situate sub pragul de alert�. 

- Pentru indicatorii: cupru, nichel, plumb, zinc, au fost înregistrate numeroase 
valori care dep��esc valorile normale de referin��, toate situându-se sub pragul de 
alert�. 
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- Nu au fost depistate valori comparabile cu pragul de interven�ie pentru nici 
unul dintre indicatorii monitoriza�i. 
2.  Indicatori de poluare din seria compu�ilor organici  

3.1.  Hidrocarburi din petrol 
Analiza con�inutului in reziduuri de »total hidrocarburi « pentru e�antioanele prelevate 
in perioada martie – octombrie 2005, exprimate in mg TPH /kg s.u (mg total 
hidrocarburi petroliere/kg substan�a uscata), in raport cu limitele înscrise in 
Ord.756/97– diferen�iaz� solurile investigate in trei grupe mari: 

- soluri a c�ror valori se încadreaz� in limitele normale ( <100 mg/kg s.u), 
reprezentând 20,74 %din total e�antioanelor analizate, întâlnite in cazul terenurilor cu 
folosin�a agricola (fig.1) 

- soluri ce se pot încadra in tipul de folosin�e de la »sensibile«  ( 26,27% prag 
alerta; 10,60%prag interven�ie), la »mai pu�in sensibile«( 17,51% PA; 24,88%PI) , 
date de valorile ob�inute in cazul e�antioanelor provenite din arealul loca�iilor 
industriale sau dezafectate ( fig. 3)  

3.2. Con�inutul in reziduuri ale compu�ilor organoclorurati ,exprimat prin „total 
pesticide organoclorurate” ,in cazul e�antioanelor prelevate in intervalul iunie-
septembrie 2005, din terenurile cu destina�ie agricola sau zone de agrement se 
încadreaz� in limita valorilor normale, exceptând  loca�iile: km 22 – Medgidia (iulie – 
august/probele de profunzime), Almet, Eforie Sud, unde valorile pe total pesticide 
organo-clorurate tind c�tre limita terenurilor de tip folosin�e sensibile (nivel prag 
alerta). 

 
Probe sol: Total hidrocarburi: Distributia numarului de analize /luni si clase de 
concentratii: 
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Fig. 5.4. – 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 5.4. – 4 

0%

71%

29%

Oil Terminal Allutus Lafarge"betoane"

0
2
4
6
8

10
12
14
16

nu
m

ar
 p

ro
be

/d
om

en
ii 

de
 

co
nc

en
tra

tii

Oil Terminal Lafarge Allutus

locatii/puncte de prelevare1000 mg/kg
2000 mg/kg

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

03'05 04'05 05'05 06'05 07'05 08'05 09'05 10'05

interval calendaristic (luni'an)

To
ta

l h
id

ro
ca

rb
ur

i [
m

g/
kg

 s
.u

]

Locatia 1(sup) Locatia 1(20-40 cm) Locatia 2(sup) PA

limita pragului de interventie 

5853.30

46
01

.7
6

ALLUTUS 



Raportul privind starea factorilor de mediu în jude�ul Constan�a pentru anul 2005 86   

 

 

Total hidrocarburi: 
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Fig. 5.4. – 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.4. – 7 
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Loca�ii ale c�ror concentra�ii se incadreaz� in pragurile de alert� , tip de folosin�e 
« sensibile » 

(i) ce apartin terenurilor agricole, din puncte de prelevare aflate in vecinatatea 
depozitelor de deseuri  

 
(ii) ce apartin terenurilor din vecinatatea zonelor  de agrement, din puncte de 

prelevare aflate la intersectia cailor rutiere  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.4. – 8 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.4. – 9 
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Fig. 5.4. – 10 
 

 

                                                                                                         Tabel nr. 5.4. – 1 
Statistica 
folosin�e 
sensibile 

Cadmiu Cobalt Crom 
total Cupru Mangan Nichel Plumb Zinc 

Valori 
normale 

(%) 
100 100 100 72 100 81 88 93 

Valori sub 
pragul de 
alert� (%) 

0 0 0 28 0 19 12 7 

Valori sub 
pragul de 
interven�ie 

(%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Evolu�ia indicatorului plumb, exemplificat� pentru zona Mangalia – Saturn: 
 

                                                                                                                                   
          Tabel nr. 5.4. – 2 

Folosin�e 
sensibile Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie 

Suprafa�� 23 14 18 33 44 17 7 
Profunzime 16 12 17 19 13 15 5 

Valori 
normale 20 20 20 20 20 20 20 

Prag de alert� 50 50 50 50 50 50 50 
        

Con�inutul de plumb în sol    
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    Figura nr. 5.4. – 12 
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În urma monitoriz�rii s-a constatat urm�toarea distribu�ie a valorilor 
determinate: 

                  Tabel nr. 5.4. – 3 
Folosin�e 
mai putin 
sensibile 

Cadmiu Cobalt Crom 
total Cupru Mangan Nichel Plumb Zinc 

Valori 
normale 

(%) 
96 93 98 62 100 79 59 69 

Valori sub 
pragul de 
alert� (%) 

4 7 2 38 0 21 41 31 

Valori sub 
pragul de 
interven�ie 

(%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Figura nr. 5.4. – 13 

 
Exemplificare pentru zona ALLUTUS dezafectat – suprafa��: 
 
              Tabel nr. 5.4. – 4 

 Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie 
Plumb 17 7 9 20 11 5 1 
Cupru 19 19 20 15 15 26 13 
Nichel 8 46 17 6 18 21 22 
Valori normale 20 20 20 20 20 20 20 
Prag de alert� 200 200 200 200 200 200 200 
Prag de 
interven�ie 500 500 500 500 500 500 500 
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Evolu�ia indicatorilor Pb, Cu, Ni
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Figura nr. 5.4. – 14 

 
Exemplificare pentru zona ALLUTUS dezafectat – profunzime: 
        Tabel nr. 5.4. – 5 

 Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie 
Plumb 22 4 5 92 14 7 1 
Cupru 18 17 30 56 32 34 11 
Nichel 37 32 23 8 20 29 24 
Valori normale 20 20 20 20 20 20 20 
Prag de alert� 200 200 200 200 200 200 200 

Prag de 
interven�ie 500 500 500 500 500 500 500 
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Figura nr. 5.4. – 15 
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5.5. Zone critice sub aspectul degrad�rii solurilor. 

Mult timp, Dobrogea a constituit o zon� prosper�, popula�ia asigurându-�i 
hrana, prin exploatarea din ce în ce mai intensive a resurselor naturale, mai cu 
seam� a p�mântului care a devenit productiv. 
 Târziu abia “în vremurile noastre” speciali�tii au constatat c� resursa natural� 
reprezentat� de sol se degradeaz�, mic�orându-�i capacitatea productiv� sub 
influen�a diferi�ilor factori. 
 Fenomenul de degradare a fost definit ca un proces de de�ertificare care 
conform Conven�iei privind Combaterea De�ertific�rii, adoptat� la Paris în 1994 
reprezint� “Degradarea terenurilor în zone aride, semiaride �i submediu uscate, 
degradare datorit� mai multor factori printre care schimb�rile climatice �i activit��ile 
umane”. 
 La rândul lor terenurile aride, semiaride �i subsumediu uscate sunt acelea în 
care raportul dintre precipita�ii �i evapotranspira�ia poten�ial� este mai mic de 0.65. 
 În acord cu defini�ia de mai sus întreaga suprafa�� a Dobrogei este inclus� în 
zona supus� de�ertific�rii (determin�ri efectuate de cercet�tori de la  I.C.P.A. 
Bucure�ti �i Universitatea „Ovidius” Constan�a). 
 Întreg teritoriul se remarc� prin vulnerabilitate climatic� la de�ertificare 
impunând m�suri speciale în exploatarea terenurilor agricole �i protec�ia mediului 
înconjur�tor. 

Executarea studiilor pedologice �i agrochimice �i a studiilor pentru vegeta�ia 
forestier� se face pentru toate terenurile agricole �i forestiere, indiferent de forma de 
exploatare sau de proprietate. 

Studiile pedologice necesare sistemului jude�ean de monitorizare sol-teren 
pentru agricultur� se actualizeaz� cu o periodicitate de 10 ani, iar cele agrochimice, 
cu o periodicitate de 4 ani �i de 1-2 ani în cazul terenurilor poluate. 

Evaluarea st�rii solurilor forestiere se realizeaz� din 5 în 5 ani, iar a vegeta�iei 
forestiere, anual.  Obiectivele sistemului na�ional de monitoring al  calit��ii solurilor 
vizeaz� contribu�ia, cu datele necesare privind solurile, la realizarea Sistemului 
na�ional de monitoring integrat al mediului  înconjur�tor. 
 În cadrul Programului Na�ional de ameliorare a terenurilor agricole degradate, 
începând cu anul 2003 Oficiul pentru Studii Pedologice �i Agrochimice Constan�a a 
efectuat studii pedologice de identificare a terenurilor degradate, pentru localit��ile 
Hâr�ova, Ciobanu, B�neasa, Istria. 
 Pe teritoriul administrativ Hâr�ova s-au identificat terenuri afectate de 
salinizare-gleizare, pe o suprafa�� de 3.000 ha situate în lunca Dun�rii. Acestea se 
caracterizeaz� printr-o salinizare slab� moderat� pe adâncimea 0-50 cm, gleizare 
moderat�-puternic�, pânza freatic� fiind situat� între 1.5-3 m. 
 Pe teritoriu administrativ Ciobanu s-au identificat: 

- 1.700 ha terenuri afectate de salinizare-gleizare, situate tot în lunca 
Dun�rii, cu o salinizare slab� moderat�, gleizare slab� moderat�; 

- 700 ha terenuri afectate de spulberarea nisipurilor, terenuri slab stabilizate, 
textura nisipo-lutoas�, slab coezive pe adâncimea de 0-45 cm; 

- 250 ha afectate de eroziune de suprafa�� �i adâncime. 
Pe teritoriul administrativ B�neasa s-au identificat  peste 1.700 ha terenuri 

afectate de eroziune de suprafa�a �i de adâncime. 
Pe teritoriul administrativ Istria s-au identificat: 
- 270 ha afectate de salinizare-gleizare în zona lacurilor Istria, Sinoe; 
- 130 ha terenuri afectate de gleizare în zona lacurilor Istria �i Nunta�i; 
- 493 ha terenuri de tip solonceacuri cu o salinizare puternic� în zona 

lacurilor Istria �i Sinoe. 
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Terenuri afectate, în special de eroziune atât de suprafa�a cât �i de adâncime, 
se întâlnesc pe întreg teritoriul jude�ului Constan�a urmând a fi identificate prin studii 
pedologice �i agrochimice aprofundate. 

 

5.6. Zone critice care necesit� reconstruc�ie ecologic� 
Toate terenurile men�ionate ca fiind afectate necesit� m�suri de reconstruc�ie 

ecologic�. 

5.7. Ac�iuni  întreprinse pentru reconstruc�ia ecologica a terenurilor degradate  
In acord cu “Strategia de combatere a De�ertific�rii si Secetei”, la nivel de 

jude� se întreprind ac�iuni de: 
1. Împ�durire sau rein�elenire a terenurilor excesiv de degradate, cu 

pericol major de intensificare a proceselor de degradare si cu 
productivitate agricola sc�zuta (Hâr�ova, Saraiu, Pe�tera etc.). S-au 
împ�durit terenuri degradate preluate din agricultur� în suprafa�� de 
542 ha. 

2. Refacerea sistemului de irigat pe suprafe�ele pretabile la irigat, 
amplasate in principal pe primele 3-4 trepte de pompare si pe 
solurile fertile din jude�. 

3. Reintroducerea perdelelor forestiere pentru produc�ia terenurilor 
agricole, colaborând in acest sens cu prim�riile din zonele afectate in 
special de eroziunea de suprafa�a (Hâr�ova, Ciobanu, Saraiu, 
Ciocarlia, Istria, Mihai Viteazu, S�cele, Pe�tera etc.) 

4. Efectuarea cart�rilor agrochimice in vederea extinderii aplic�rii 
îngr���mintelor atât pentru men�inerea si sporirea fertilit��ii solului, 
dar si înl�turarea efectului negativ asupra mediului. 

5. Con�tientizarea fermierilor in necesitatea respect�rii agrotehnicii 
specifice fiec�rei culturi, zona si microzona climatica sau de relief in 
scopul conserv�rii solului. 

Ac�iuni concrete întreprinse pe parcursul anului 2005 de c�tre agen�ii 
economici 

S.C  Miniera Medgidia  
- În perimetrul Cuza Vod� –a  fost nivelat� �i compactat� o suprafa�� de 1,3 ha, cu 
material steril. 
- În perimetrul 	ibrin – a fost nivelat� �i compactat� o suprafa�� o suprafa�� de 2,5 ha 
de steril. 
- În perimetrul Defcea -  fost nivelat� �i compactat� o suprafa�� o suprafa�� de 1 ha 
de material steril. 
- În perimetrul Celea Lac 1,3 ha de p�mânt de decopertare ( loess) a fost haldat. 

SC COMCM S.A.  
- Perimetrul Sibioara  - Cotul lui Cerg�u. În partea de S-E s-a haldat material steril �i 
separat sol vegetal pe o suprafa�� de aproximativ 0,02 ha . 

SC SOMACO CONSTRUCT SRL  
- Sibioara – Valea cu Izvoru – la  limita de S –V a exploat�rii  s-a haldat sol vegetal 
pe o suprafa�� de aproximativ 0,05 ha. 
- Perimetrul Cobadin – s-a depozitat sol vegetal pe aproximativ 0,15 ha.  

SC DOBROMIN SA  - pentru perimetrul Corbu s-a realizat depunere de sol 
vegetal pe aproximativ 2 ha.  

SC Lafarge Romcim SA  
- Cariera Medgidia  - s-a depus loess pe o suprafa�� de 1,2 ha �i p�mânt vegetal pe 
0,6 ha.  
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- Cariera Lumini�a Ta�aul – în anul 2005 s-a redat în circuitul agricol o suprafa�� de 
23,75 ha., s-a depus loess �i sol vegetal pe taluzuri �i vatra carierei intr-o cantitate 
total� de 109000 mc. 

5.8.Concluzii 
Conform datelor transmise de Oficiul de Studii Pedologice �i Agrochimice 

Constan�a, potrivit raportului statistic cu situa�ia fondului funciar la data de 
31.12.2004, suprafa�a jude�ului Constanta este urm�toarea: 707.129 ha din care : 

total suprafa�� agricol�: 564.523 ha 
p�duri:    38.820 ha 
ape :   45.817 ha 
drumuri �i c�i ferate: 13.138 ha 
cur�i �i construc�ii: 29.530 ha 
terenuri neproductive: 14.301 ha. 
S-au identificat pe teritoriul jude�ului Constan�a mai multe tipuri de sol cu 

ponderi diferite: soluri b�lane -13,29%, cernoziomuri carbonatice - 34,37%, 
cernoziomuri – 16,12%, cernoziomuri cambice – 2,12%, redzine �i litosoluri – 8,76%, 
erodisoluri – 14,99%, soluri aluviale �i aluviuni – 4,52%, solone�uri �i solonceacuri – 
0,84 %, lacovi�ti �i soluri gleice  - 3,39% 

Grupa de substan�e folosit� în cantitatea cea mai mare �i pe suprafe�ele cele 
mai mari de teren agricol din jude�ul Constan�a o constituie fungicidele (suprafe�e de 
peste 172000 ha �i cantitate de aproximativ 240 t), urmat� de erbicide (suprafe�e de 
peste 171000 ha �i cantitate de  peste 100 t) �i insecticide (suprafe�e de peste 
120000 ha �i o cantitate de 30 t). 

Suprafa�a amenajat� pentru iriga�ii în jude�ul Constan�a este de 422.481 ha.  
Sursele majore de ap� pentru iriga�ii în jude�ul Constan�a sunt: Dun�rea, lacul 
Golovi�a �i canalul Dun�re – Marea Neagr�, inclusiv ramifica�ia sa reprezentat� prin 
canalul Poarta Alb� – Midia – N�vodari, care corespund calitativ din punct de vedere 
al constituen�ilor chimici.  

	inând seama de indicatorii salini �i cei de alcalizare (CSR �i SAR), apa de 
iriga�ii preluat� din aceste surse se încadreaz� în limitele admisibile �i este utilizabil� 
la solurile �i plantele de cultur� din jude�ul Constan�a. 
Terenuri afectate, în special de eroziune atât de suprafa�a cât �i de adâncime, se 
întâlnesc pe întreg teritoriul jude�ului Constan�a urmând a fi identificate prin studii 
pedologice �i agrochimice aprofundate. 

Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice Constan�a, cu personalul �i 
aparatura de care dispune a monitorizat în perioada 2002-2005 pentru Sistemul 
Na�ional de Monitorizare sol-teren pentru agricultur�, suprafa�a de 106.000 ha. 
 

CAPITOLUL 6 
BIODIVERSITATEA �I BIOSECURITATEA. P�DURILE. MEDIUL MARIN �I 

COSTIER 
  

6.1. Biodiversitatea 

6.1.1 Habitate naturale. Flora �i fauna s�lbatic� 
 
Habitate naturale 
 

Habitatele naturale �i seminaturale, întâlnite la nivelul jude�ului Constan�a în toate 
mediile, acvatic, terestru �i subteran se grupeaz� în: 
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- habitate acvatice 
 habitate acvatice dulcicole, salmastre, marine �i costiere; 
- habitate terestre 
 habitate de p�dure, de paji�ti stepice �i tuf�ri�uri (local 

denumite �ibleacuri), habitat de silvostep�, habitat de mla�tini �i turb�rii; 
- habitate subterane 
 habitate cavernicole sau de pe�ter�. 

Pot fi semnalate 6 tipuri principale de habitate la nivelul jude�ului (fig. 6.1.1.), cu 21 
de tipuri de habitate conform Ord. 1198/25.11.2005 pentru actualizarea anexelor nr. 
2, 3, 4 �i 5 la O.U.G. nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei �i faunei s�lbatice, aprobat� cu modific�ri �i 
complet�ri prin Legea nr. 462/2001: 
• 6 tipuri de habitate costiere, marine �i de dune: vegeta�ie anual� de-a lungul liniei 
��rmului (cod Natura 2000, 1210), vegeta�ie peren� a ��rmurilor (cod Natura 2000, 
1220), comunit��i cu Salicornia �i alte specii anuale care colonizeaz� terenurile 
umede �i nisipoase (cod Natura 2000, 1310); dune fixate cu vegeta�ie herbacee 
peren� (dune gri – cod Natura 2000, 2130*), dune cu Hippophae rhamnoides (cod 
Natura 2000, 2160), depresiuni umede intradunate (cod Natura 2000, 2190); 
• 1 tip de habitat de ap� dulce: lacuri distrofice �i iazuri (cod Natura 2000, 3160); 
• 6 tipuri de habitate de paji�ti �i tuf�ri�uri: habitate cu tuf�ri�uri scunde (cod Natura 
2000, 4030), tuf�ri�uri de foioase ponto-sarmatice (cod Natura 2000, 40CO*); 
comunit��i rupicole calcifile sau paji�ti bazifile din Alysso-Sedion albi (cod Natura 
2000, 6110*), paji�ti xerice pe substrat calcaros (cod Natura 2000, 6120*), stepe vest 
pontice cu Paeonia tenuifolia (cod Natura 2000, 6290), stepe ponto-sarmatice (cod 
Natura 2000, 62CO*); 
• 2 tipuri de habitate din turb�rii �i mla�tini: habitate cu mla�tini turboase de tranzi�ie 
�i turb�rii oscilante (cod Natura 2000, 7140), mla�tini alcaline (cod Natura 2000, 
7230); 
• 2 tipuri de habitate de stânc�rii �i pe�teri: versan�i stânco�i cu vegeta�ie 
chasmofitic� pe roci calcaroase (cod Natura 2000, 8210), pe�teri închise accesului 
public (cod Natura 2000, 8310); 
• 4 tipuri de habitate de p�dure: p�duri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus 
laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion 
minoris) (cod Natura 2000, 91FO), p�duri balcano-panonice de cer �i gorun (cod 
Natura 2000, 91MO), habitate cu vegeta�ie forestier� cu Quercus frainetto (cod 
Natura 2000, 9280), z�voaie cu Salix alba �i Populus alba (cod Natura 2000, 92AO). 
 

Habitate naturale intalnite pe teritoriul judetului 
Constanta

7%

13%

13%

27%

40%

habitate de apa dulce

habitate de pajisti si
tufarisuri
habitate de mlastini si
turbarii
habitate de stancarii
si pesteri
habitate de padure

 
Fig. 6.1. - 1 
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Dintre aceste 21 tipuri de habitate prezente sau posibil prezente 5 sunt habitate 
naturale prioritare la nivel european. 
 În jude�ul Constan�a exist� un num�r de 37 de arii naturale protejate, cu o 
suprafa�� total� de 19374,4 ha, ceea ce reprezint� 2,74% din suprafa�a jude�ului 
(suprafa�a de referin�� de 707129 ha) �i 0,08% din suprafa�a ��rii (suprafa�a de 
referin�� de 23839200 ha). Din totalul de 37 de arii naturale protejate, 20 sunt 
rezerva�ii naturale (categoria IV IUCN), 12 sunt monumente ale naturii (categoria III 
IUCN), iar 5 sunt rezerva�ii �tiin�ifice (categoria I IUCN), situa�ie prezentat�, situa�ie 
prezentat� în tabelul nr. 6.1.1. 
 
Tabelul 6.1.1. Arii naturale protejate din jude�ul Constan�a 
 

Nr 
crt 

DENUMIREA 
ARIEI 

NATURALE 
PROTEJATE 

LOCALIZARE 
TERITORIAL 

ADMINISTRATIVA 

SUPRA-
FA�A 
-ha- 

TIPUL ARIEI 
PROTEJATE 

CUSTODE/ADMI-
NISTRATOR AL 

ARIEI NATURALE 
PROTEJATE 

1. Acvatoriul 
litoral-marin 
VAMA 
VECHE-2 MAI 
 

Com Limanu.  
 sat Vama Veche 
-sat  2 Mai; 
 

5000 
 

Rezerva�ie 
�tiin�ific� - 
mixt 
zoologic �i 
botanic 

Institutul de 
Cercetare �i 
Dezvoltare Marin� 
„Grigore Antipa” 
(INCDM „Gr. 
Antipa”), 
Constan�a 

2. Pere�ii 
calcaro�i de 
la 
PETRO�ANI 

 Prim. Com. 
Deleni, sat 
Petro�ani 

8,07 Monument 
al naturii - 
geologic 

 

3. Locul 
fosilifer 
ALIMAN 

 Prim. Com. 
Aliman 

11,13 Monument al 
naturii 
paleontologic 

 

4. Reciful 
neojurasic de 
la 
TOPALU 

Prim. Com. 
Topalu 

20,74 Monument 
al naturii - 
mixt geologic 
�i 
paleontologic 

 

5. Locul 
fosilifer 
CREDIN�A 

 Prim. Com. 
Chirnogeni 

9,64 Monument 
al naturii - 
paleontologic 

 

6. Locul 
fosilifer 
CERNAVOD� 

 Prim. Or. 
Cernavod� 

3 Monument 
al naturii - 
geologic �i 
paleontologic 
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7. Locul 
fosilifer 
MOVILA 
BANULUI 

1. Prim. Com. 
Seimeni; 
2. Ocolul Silvic 
Cernavod� 

a) 0,50 
ha în 
legea 
5/2000; 
b) 9,90 
ha în 
Amena-
jament
ul Silvic 
al O.S. 
Cerna-
vod� 

Monument al 
naturii 
mixt-geologic 
�i 
paleontologic 

 

8. Canaralele 
de la 
HÂR�OVA 

Prim. Or. Hâr�ova 3,53 Monument 
al naturii 
morfogeologi
c 

 

9. Dealul 
ALLAH-BAIR 

 Prim. Com. 
Crucea Ocolul 
Silvic Hâr�ova 

10 Rezerva�ie 
natural�/ 
mixt� 
geologic, 
botanic�, 
paleontologic� 

RNP – Direc�ia 
Silvic� Constan�a 

10 Valul lui 
TRAIAN 

 Prim�ria 
Valul lui Traian 

5 Rezerva�ie 
natural� 
arheologic� - 
botanic� 

 

11 Dunele 
MARINE DE 
LA AGIGEA 

Com Agigea 
 

8 Rezerva�ie 
natural� 
botanic� 

Universitatea 
«A.I.Cuza Ia�i» 
 

12 OBANUL 
MARE si 
PE�TERA 
<LA 
MOVILE> 

 Prim�ria. 
MUNICIPIULUI. 
MANGALIA 

12 Rezerva�ie 
natural� 
mixt� speol. 
�i 
morfogeolog. 

Grupul de 
Explor�ri 
Subacvatice �i 
Speologice 
Bucure�ti (GESS) 

13 PE�TERA 
<LA ADAM> 

 Prim. Com. 
TÂRGU�OR 

5 Monument 
al  
naturii -
speologic 

 

14 PE�TERA 
<GURA 
DOBROGEI> 

 Prim�ria 
Comunei 
COGEALAC 

5 Monument al 
naturii - 
speologic 

 

15 PE�TERA 
<LIMANU> 

 Prim�ria 
Comunei 
LIMANU 

1 Monument al 
naturii - 
speologic 

Grupul de 
Explor�ri 
Subacvatice �i 
Speologice 
Bucure�ti (GESS ) 
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16 P�DUREA 
HAGIENI 

Com. Albe�ti, 
Ocolul Silvic 
Basarabi 

431,63 
total, 
din 
care 
206,10 
zona 
�tiin�ific
� 

Rezerva�ie 
natural� - 
mixt� 
botanic� �i 
zoologic� 

RNP – Direc�ia 
Silvic� Constan�a 

17 P�DUREA 
FÂNTÂNI�A-
MURFATLAR 

 Or. Basarabi/ 
 Ocolul Silvic 
Basarabi 

82,74 
total, 
din 
care 
66,40 
zona 
�tiin�ific
a 

Rezerva�ie 
natural� -
mixt� 
botanic� �i 
zoologic� 

RNP – Direc�ia 
Silvic� Constan�a 

18 P�DUREA 
DUMBR�VENI 

 Com. 
Dumbr�veni 
Ocolul Silvic 
B�neasa 

315,5 Rezerva�ie 
natural� - 
mixt� 
botanic� �i 
zoologic� 

RNP – Direc�ia 
Silvic� Constan�a 

19 P�DUREA 
ESECHIOI 

 Com. Ostrov 
Ocolul Silvic 
B�neasa 

27,7 Rezerva�ie 
natural� - 
mixt� 
botanic� �i 
zoologic� 

RNP – Direc�ia 
Silvic� Constan�a 

20 P�DUREA 
CANARAUA-
FETII 

Com. B�neasa 
Ocolul Silvic 
B�neasa 

172,1 Rezerva�ie 
natural�- 
mixt� 
botanic� �i 
zoologic� 

RNP – Direc�ia 
Silvic� Constan�a 

21 MASIVUL 
GEOLOGIC 

CHEIA 

 Com. Târgu�or 
 Ocolul Silvic 
Hâr�ova 

387,95 Rezerva�ie 
natural� - 
mixt� 
geologic� �i 
botanic� 

RNP – Direc�ia 
Silvic� Constan�a 

22 REFUGIUL 
ORNITOLOGIC 
Corbu-
Nunta�i-
Histria 

Com. Istria, 
Com.Corbu 
 A.R.B.D.D Tulcea 

1610 R.B.D.D. 
 Rez 
�tiin�ific� 

ARBDD Tulcea 

23 CETATEA 
HISTRIA 

 Com. Istria 
 A.R.B.D.D. 
Tulcea  

350 R.B.D.D. 
Rezerv. 
�tiin�ific� 
-sit 
arheologic 

ARBDD Tulcea 

24 GRINDUL 
CHITUC 
 

 Com . S�cele  
 

2300  RBDD , 
Rezerva�ie 
�tiin�ific� 

ARBDD Tulcea 
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25 GRINDUL 
LUPILOR 
 

 Com . Mihai - 
Viteazu 
 

2075 R. B. D. D.  
Rezerva�ie  
�tiin�ific� 

ARBDD Tulcea 

26 LACUL 
AGIGEA 

 Com. Agigea 
 

35 Rezerva�ie 
natural� 
zoologic� 

 

27 LACUL 
TECHIRGHIOL 

Ora�ul Techirghiol  1540 Rezerva�ie 
natural� 
zoologic� 
zon� umed� 

 

28 PÂLCUL DE 
STEJARI 
BRUM�RII 

Sta�iunea turistic� 
Neptun 

1,2 Monument 
al naturii 
botanic 

 

29 ARBORELE 

Corylus 
colurna 
(alunul 
turcesc) 

Ora�ul Constan�a  Monument 
al naturii 
botanic 

 

30 LACUL 
OLTINA 

Com. Oltina 2290 Rezerva�ie 
natural� -
mixt� 

 

31 LACUL 
DUN�RENI 

Com Aliman 
Com. Ion Corvin 

704 Rezerva�ie 
natural� - 
mixt� 

 

32 LACUL 
VEDEROASA 

Com. Aliman 517 Rezerva�ie 
natural� -
mixt� 

 

33 LACUL 
BUGEAC 

Com Ostrov 1434 Rezerva�ie 
natural� - 
mixt� 

 

34 P�DUREA 
CELEA 
MARE –
VALEA LUI 
ENE 

Ora�ul Hâr�ova 54 Rezerva�ie 
natural� -
mixt� 

 

35 P�DUREA 
CETATE 

Com. Oltina 62 Rezerva�ie 
natural� -
mixt� 

 

36 P�DUREA 
BRATCA 

Com. Oltina 67 Rezerva�ie 
natural� -
mixt� 

 

37 MLA�TINA 
HERGHELIEI 

Mun. Mangalia 98 Rezerva�ie 
natural� - 
mixt� 

 

TOTAL 
19374,4 ha 
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Arii naturale protejate din judetul 
Constanta

14%

54%

32%

rezervatii
stiintifice 
rezervatii
naturale
monumente
ale naturii

 
Fig. 6.1. - 2 

 
Remarcabil� este marea diversitate biogeografic�, pe teritoriul jude�ului 

intersectându-se c�ile de migrare a elementelor geografice din zone atât de diferite 
(pontice, ponto-caspice, ponto-mediteraneene, balcanice, eurasiatice, continentale, 
etc.). Astfel, au fost desemnate 15 situri Corine Biotopes, s-au realizat 19 propuneri 
de situri Natura 2000, ca arii speciale de conservare �i s-au identificat 3 situri cu 
poten�ial de Arie special� de Protec�ie Avifaunistic� (Lacul Techirghiol, Lacul 
Vederoasa, Mla�tina Hergheliei). 
 Pe teritoriul jude�ului se afl� �i o parte din cea mai important� arie natural� 
protejat� din re�eaua na�ional�, Rezerva�ia Biosferei Delta Dun�rii, care are triplu 
statut interna�ional: Rezerva�ie a Biosferei, Sit Ramsar �i Sit al Patrimoniului Mondial 
Natural �i Cultural. 
Flora �i fauna s�lbatic� 
Diversitatea specific� a florei �i faunei se manifest� ca rezultat al diversit��ii 
habitatelor �i constituie un patrimoniu natural deosebit de valoros la nivel na�ional �i 
nu numai.  

Pe teritoriul jude�ului sunt prezente peste 700 specii de plante, din care pân� 
în prezent s-au identificat 7 specii de plante protejate, conform legisla�iei na�ionale în 
vigoare: Paeonia tenuifolia (specie rar�), Pulsatilla patens (specie vulnerabil�), 
Campanula romanica (specie endemic�), Potentilla emilii-popii (specie periclitat�), 
Ruscus aculeatus (specie vulnerabil�), Typha minima (specie vulnerabil�), 
majoritatea fiind specii caracteristice habitatelor stepice �i silvostepice. Peste 90 de 
specii de plante superioare se reg�sesc pe listele ro�ii ale plantelor vasculare, cu 
diferite grade de vulnerabilitate, iar 25 dintre aceste sunt în sta�iune unic�. 

De asemenea, s-au identificat �i descris o serie de endemisme dobrogene, 
deosebit de interesante: Adonis vernalis var. murfatlariensis, Paeonia tenuifolia, 
Brassica elongata var. splendidepinnulata, Linum borzeanum, Carduus murfatlarii, 
Centaurea orientalis f. murfatlarii, Stipa lessingiana f. murfatlarii. 

Deosebit de interesant� este vegeta�ia arenar� din Rezerva�ia de dune marine 
de la Agigea, unic� în �ar�, unde pe o suprafa�� restrâns� de teren se reg�se�te o 
mare varietate de plante de nisip, unele caracteristice litoralului atlantic, 
mediteranean �i caspic, altele, întregului ��rm pontic �i câteva endemice. Rarit��ile 
floristice de aici, sunt relictul ter�iar Efedra distachya (cârcel de nisip), Alyssum 
borzeanum (ciucu�oara de nisip) �i Convolvulus persicus (volbura de nisip). 

Fauna jude�ului Constan�a se caracterizeaz� printr-o deosebit� bog��ie �i 
varietate, consecin�� a variet��ii habitatelor terestre, acvatice �i cavernicole �i este 
reprezentat� de un num�r de peste 310 taxoni de vertebrate (36 specii de mamifere, 
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229 specii de p�s�ri, 13 specii de reptile, 10 specii de amfibieni �i 26 specii de pe�ti) 
�i un num�r considerabil de nevertebrate. 

Din cele aproximativ 26 specii de pe�ti din fauna jude�ului, din punctul de 
vedere al vulnerabilit��ii 3 specii sunt vulnerabile, 2 sunt periclitate, 1 specie este rar� 
iar una este endemic�, adic� 27% dintre specii necesit� m�suri de ocrotire; 17 specii 
se reg�sesc în anexele legii 462/2001, reprezentând 63 % din ihtiofauna jude�ului �i 
16,5% din ihtiofauna ��rii; 38,46 % sunt incluse în Cartea Ro�ie a Vertebratelor din 
România; 84,6% se reg�sesc în listele Conven�iei de la Berna iar 34,6% sunt incluse 
în anexele Directivei Habitate 92/43/CEE.  

 Grupul amfibienilor reprezentat printr-un num�r de 10 taxoni necesit� în 
marea majoritate aplicarea unor m�suri de conservare, 2 specii fiind vulnerabile, 2 
specii periclitate �i una endemic�; în procent de 100% se reg�sesc în anexele legii 
462/2001, 52,6% din speciile de amfibieni din fauna României; 70% din speciile de 
amfibieni din jude�ul Constan�a sunt incluse în Cartea Ro�ie a Vertebratelor din 
România; 100% sunt prezente în anexele Conven�iei de la Berna iar 90% sunt listate 
în anexele Directivei Habitate 92/43/CEE.  

Herpetofauna este reprezentat� prin 13 taxoni cu diferite grade de periclitare, 
4 specii vulnerabile, 1 specie rar�, 3 specii periclitate �i 2 specii endemice; 11 specii 
sunt incluse  în anexele legii 462/2001, constituind 84,6 % din herpetofauna jude�ului 
�i 45% din fauna de reptile ��rii; 84,6 % sunt incluse în Cartea Ro�ie a Vertebratelor 
din România; 84,6% se reg�sesc în listele Conven�iei de la Berna iar 92% sunt 
incluse în anexele Directivei Habitate 92/43/CEE.  

P�s�rile sunt dominante ca num�r �i importan�� conservativ�, reprezentând 
din punct de vedere al compozi�iei specifice 57,25% din avifauna României, dintre 
acestea 32 specii sunt vulnerabile iar 21 sunt periclitate. Un procent important, 99% 
sunt protejate la nivel na�ional  prin Legea 462/2001, 22% sunt incluse în Cartea 
Ro�ie a Vertebratelor din România, 70% dintre speciile existente în jude� sunt 
enumerate în listele Conven�iei de la Berna �i 89 de specii sunt men�ionate în anexa 
II la Directiva P�s�ri 78/409/CEE. 

Un num�r considerabil de specii de mamiferele sunt vulnerabile (11specii), 5 
taxoni sunt periclita�i, unul este endemic �i unul este rar. Foarte bine reprezenta�i 
numeric sunt liliecii din fam. Rhinolophidae �i Vespertilionidae, în marea lor 
majoritate specii vulnerabile sau periclitate �i reprezenta�i ai familiei Mustelidae. 34 
de specii sunt protejate la nivel na�ional, prin Legea  462/2001, adic� 94,5% din 
totalul speciilor de mamifere ale jude�ului �i 34% din fauna mamiferelor din �ar�; 64% 
sunt incluse în Cartea Ro�ie a Vertebratelor, 83% sunt listate în anexele Conven�iei 
de la Berna iar 55,5% sunt enumerate în cadrul anexelor Directivei Habitate 
92/43/CEE.  

 
Starea de conservare a faunei de vertebrate este prezentat� mai jos în tabelul  

6.1.1.  �i figurile 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6.�i 6.1.7. 
 
Tabelul 6.1.2.  Starea vertebratelor din jude�ul Constan�a 
 

Starea de conservare a vertebratelor 
 Grupe 

de 
specii 

 

Nr. total 
specii în 

jude� Nr. Sp. 
Vulnerabile 

Nr. 
Sp. 

Rare 

Nr. Sp. 
Periclitate 

Nr. Sp. 
Endemice 

 
Nr. sp. 

Neafectate 
Pe�ti 26 3 1 2 1 19 
Amfibieni 10 2 - 2 1 5 
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Reptile 13 4 1 3 2 3 
P�s�ri 229 32 2 21 - 174 
Mamifere 36 11 2 5 1 17 
Total  314 52 6 33 5 218 
 
 
 

 Starea speciilor de pesti

11.5

3.87.63.8

73.3
sp.vulnerabile
sp. rare
sp. periclitate
sp. endemice
sp. neafectate

 
Fig. 6.1. - 3 

 
 

Starea speciilor de amfibieni

20
020

10

50
sp.vulnerabile
sp. rare
sp. periclitate
sp. endemice
sp. neafectate

 
Fig. 6.1. – 4 

 
 



Raportul privind starea factorilor de mediu în jude�ul Constan�a pentru anul 2005 103   

 

Starea speciilor de reptile

30.77.6

23

15.3 23.4

sp.vulnerabile
sp. rare
sp. periclitate
sp. endemice
sp. neafectate

 
Fig. 6.1. – 5 

 

Starea speciilor de pasari

13.5

0.99.10

76.5
sp.vulnerabile
sp. rare
sp. periclitate
sp. endemice
sp. neafectate

 
Fig. 6.1. – 6 

 
 

Starea speciilor de mamifere

30.55.5

13.8

2.7

47.5

sp.vulnerabile
sp. rare
sp. periclitate
sp. endemice
sp. neafectate

 
Fig. 6.1. – 7 

 
 Reglement�rile  privind conservarea biodiversit��ii sunt stabilite prin O.U.G  
195/2005 privind protec�ia mediului, Legea 5/2000 privind aprobarea planului de 
amenajare a teritoriului na�ional, H.G. 2151/2005 privind instituirea regimului de arie 
natural� protejat� pentru noi zone, Legea nr. 462/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 
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236/2000, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 
a florei �i faunei s�lbatice, Ordin M.M.G.A. nr.  1198/2005 pentru actualizarea 
anexelor 2, 3, 4 �i 5 la O.U.G. nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, conservarea habitatelor naturale, a florei �i faunei 
s�lbatice, aprobat� cu modific�ri �i complet�ri prin Legea nr. 462/2001. 
Problematica ocrotirii naturii, a diversit��ii biologice �i a protec�iei mediului din jude�ul 
Constanta fa�� de presiunile factorilor antropici are o importan�� major� �i constituie 
o prioritate la nivel local �i na�ional, deoarece de rezolvarea sa depinde dezvoltarea 
durabil� a popula�iei umane în rela�ie direct� cu utilizarea durabil� a resurselor 
naturale. 

 

6.1.2. Specii din flora �i fauna s�lbatic� valorificate economic, inclusiv ca 
resurse genetice 
 

O mare varietate de specii de flor� �i faun� de pe teritoriul jude�ului Constan�a 
prezint� o importan�� economic� �i social� deosebit�, având utiliz�ri multiple în 
diferite sectoare de activitate. Ca urmare, presiunea antropic� asupra resurselor 
naturale de flor� �i faun� a crescut considerabil, fiind foarte solicitate, atât pe pia�a 
intern� cât �i la export.  

Flora s�lbatic� care se valorific� este alc�tuit� din specii de plante medicinale 
�i fructe de p�dure iar fauna s�lbatic� este reprezentat� de specii de interes 
cinegetic, gasteropode (de exemplu, Helix sp.), etc.  
Întrucât suprafa�a ocupat� de terenuri forestiere, în jude�ul Constan�a este relativ 
redus� (39279 ha), num�rul speciilor de plante din flora spontan�, de la care se 
recolteaz� fructele, este mic : Rosa canina (m�ce�e), Prunus spinosa (porumbe), 
Crataegus monogyna (p�ducel). 

O alt� specie recoltat� în vederea valorific�rii, este stuful (Phragmites 
communis) aceasta, fiind recoltat� în special din zona ARBDD. 
Activit��ile de recoltare, capturare �i/sau achizi�ie �i comercializare a plantelor �i 
animalelor din flora �i fauna s�lbatic� terestr� �i acvatic� sau a unor p�r�i sau 
produse ale acestora pe pia�a intern� sau la export în stare vie, proasp�t� ori 
semiprelucrat� se pot organiza �i desf��ura numai de persoanele fizice sau juridice 
autorizate conform reglement�rilor prev�zute de Ordinul M.A.P.P.M. nr. 647/ 2001 �i 
cu respectarea prevederilor O.U.G  195/2005 privind protec�ia mediului �i a 
conven�iilor interna�ionale la care România a aderat �i a devenit parte. 
             În anul 2005 au fost emise de c�tre APM Constan�a 7 autoriza�ii conform cu 
ordinul Ordinul M.A.P.P.M. nr. 647/2001, dintre care: 2 autoriza�ii pentru recoltarea 
melcilor (specia Helix lucorum), 1 autoriza�ie de recoltare a speciilor de plante din 
flor� s�lbatic� �i 4 autoriza�ii de vân�toare.  
Cotele de recoltare, capturare �i/sau  de achizi�ie a plantelor �i animalelor din flora �i 
fauna terestr� �i acvatic� sau a unor p�r�i �i produse din acestea pentru care s-au 
emis autoriza�iile de mediu, au fost stabilite prin studiile de evaluare �i impact ale 
st�rii resurselor naturale, expertizate tehnic de Comisia Monumentelor Naturii a 
Academiei Române. 
              Pentru fiecare beneficiar, în cadrul studiilor de evaluare elaborate de institu�ii 
de cercetare �tiin�ific� se precizeaz� nivelurile cantitative maxime anuale de 
recoltare/capturare, în special pentru speciile expuse supraexploat�rii, a celor aflate 
într-o stare nefavorabil�, precum �i cu privire la zonele pentru care se impune 
instituirea de restric�ii periodice în scopul men�inerii echilibrului ecologic �i utiliz�rii 
durabile a acestor resurse. 
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Tabelul 6.1.3. Specii de faun� de interes cinegetic exploatate de c�tre administratorii 
fondurilor de vân�toare din jude� (respectiv Direc�ia Silvic� Jude�ean� �i Asocia�ia 
jude�ean� a Vân�torilor �i Pescarilor Sportivi). 

 
Direc�ia Silvic� AJVPS 

Specii Efectiv 
evaluat Aprobat  

Realizat 
Efectiv 
evaluat Aprobat Realizat 

Total 
realiz�ri 

 

Cerbul comun 
(Cervus 
elaphus) 

4 4 1 24 24 2  

C�priorul 
Capreolus 
capreolus) 

3 3 2 22 22 1 3 

Cerbul lop�tar 
(Dama dama) - - - 3 3 0 0 

Mistre� (Sus 
scrofa) 29 29 24 151 151 141 165 

Vulpe (Vulpes 
vulpes) 98 98 23 186 186 186 209 

 �acal (Canis 
aureus) 

79 79 17 80 80 80 97 

Viezure (Meles 
meles) 

5 5 - 27 27 15 15 

Dihor 
(Putorius 
putorius) 

15 15 - 23 23 8 8 

Nev�stuica 
(Mustela 
putorius) 

15 15 - 22 22 10 10 

Bizamul 
(Ondatra 
zibethica) 

- - - 135 135 17 17 

Jder de copac 
(Martes 
martes) ) 

4 4 - - - - - 

Iepurele  
( Lepus 
europaeus) 

70 70 12 2405 2405 
2179 

 
 

2191 

Câine enot 
(Nictereutes 
procynoides) 

- - - 10 10 0 0 

Rata s�lbatica 
(Anas sp. 
admise) 

200 200 - 4350 4350 1778 1778 



Raportul privind starea factorilor de mediu în jude�ul Constan�a pentru anul 2005 106   

 

Gâsca 
s�lbatica ( 
Anser sp. 
admise) 

110 110 - 3900 3900 711 711 

Li�i�e (Fulica 
atra) 

30 30 - 1550 1550 478 478 

G�inu�a de 
balta 
(Gallinula 
chloropus) 

- - - 250 250 38 38 

Sitar 
(Scolopax 
rusticola) 

30 30 - 790 790 97 97 

Nagâ� 
(Vanellus 
vanellus) 

- - - 200 200 15 15 

Sturz (Turdus 
piralis) 

- - - 0 0 109 109 

Ciocârlia 
(Alauda  
arvensis ) 

1000 0 - 0 0 18206 18206 

Gârli�a mare 
(Anser 
albifrons) 

100 100 - 3900 3900 644 644 

Porumbelul 
s�lbatec 
(Columba 
palumbus ) 

- - - 5050 5050 1229 1229 

Prepeli�a 
(Coturnix 
coturnix) 

220 220 - 3050 3050 680 680 

Graurul   
( Sturnus sp.) 

550 550 - 3850 3850 2168 2168 

Gugu�tiucul 
(Streptopelia 
decaocto) 

40 40 - 4000 4000 2119 2119 

Turturica  

(Streptopelia 
turtur )  

20 0 - 0 0 307 307 

Potârnichea 
(Perdix 
perdix) 

15 15 - 760 760 90 90 

Fazanul 
(Phasianus 
colchicus) 

35 35 - 500 500 187 187 
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Beca�ina 
comuna 
(Gallinula 
gallinago) 

- - - 990 990 95 95 

Cormoran mare 
(Phalocroc
orax carbo) 

- - - 450 450 25 25 

B�tau� 
(Philomacu
s pognas) 

- - - 250 250 19 19 

Ferestra� 
(Mergus 
sp.) 

- - - 200 200 5 5 

 
Tabel 6.1.4. Specii de plante medicinale �i fructe de p�dure din flora spontan� 

a fondului forestier de stat 
 

Nr. 
crt 

Plante care se recolteaz� 
sau achizi�ioneaz� 

Zona din care se recolteaz� sau 
achizi�ioneaz� (localitatea) 

Cantitate
a 

aprobat� 
(kg sau 
buc��i) 

 
A. PLANTE MEDICINALE 

Ocoalele silvice  

1.  Soc (Sambucus nigra) – flori Basarabi, B�neasa, Cernavod�, 
Hâr�ova 

3000 kg 

2. P�ducel (Crataegus 
monogyna) - flori,  frunze 

Basarabi, B�neasa, Cernavod�, 
Hâr�ova 

2000 kg 

3. Urzic� (Urtica dioica) - herba Basarabi, B�neasa, Cernavod�, 
Hâr�ova 

5000 kg 

4. Sun�toare (Hipericum 
perforatum) - herba 

Basarabi, B�neasa, Cernavod�, 
Hâr�ova 

1000 kg 

5. Coada �oricelului (Achillea  
millefolium)- herba, flori 

Basarabi, B�neasa, Cernavod�, 
Hâr�ova 

2000 kg 

6. Rostopasc� (Chelidonium 
majus)- herba 

Basarabi, B�neasa, Cernavod�, 
Hâr�ova 

1000 kg 

7. Urzic� moart� (Lamium sp.) - 
frunze Basarabi, B�neasa, Cernavod�, 

Hâr�ova 

1000 kg 

8. Tei (Tilia cordata) - flori Basarabi, B�neasa, Cernavod�, 
Hâr�ova 

1000 kg 

  
TOTAL PLANTE 
MEDICINALE 

  
16000 
    kg 
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B. FRUCTE DE P�DURE 

Ocoalele silvice  

1. M�ce�e (Rosa canina)  Basarabi, B�neasa, Cernavod�, 
Hâr�ova 

30.000 
    kg 

2. Porumbe (Prunus spinosa)  Basarabi, B�neasa, Cernavod�, 
Hâr�ova 

   2000 
    kg 

3. P�ducel (Crataegus 
monogyna) 

Basarabi, B�neasa, Cernavod�, 
Hâr�ova 

10.000 
    kg 

 TOTAL FRUCTE DE PADURE  42000 
    kg 

 

6.1.3. Starea ariilor naturale protejate 
 

În jude�ul Constan�a exist� un num�r de 37 de arii naturale protejate, cu o 
suprafa�� total� de 19374,4 ha, ceea ce reprezint� 2,74% din suprafa�a jude�ului 
(suprafa�a de referin�� de 707129 ha) �i 0,08% din suprafa�a ��rii (suprafa�a de 
referin�� de 23839200 ha). Din totalul de 37 de arii naturale protejate, 20 sunt 
rezerva�ii naturale (categoria IV IUCN), 12 sunt monumente ale naturii (categoria III 
IUCN), iar 5 sunt rezerva�ii �tiin�ifice (categoria I IUCN), situa�ie prezentat�, fig. nr. 
6.1.8. 
 

Ariile naturale protejate din judetul Constanta

54%
32%

14%

rezervatii naturale-categoria IV IUCN

monumente ale naturii-categoria III
IUCN

 
Fig. 6.1. – 8 

 
Înfiin�area de noi arii naturale protejate pe teritoriul jude�ului constituie o 

necesitate. Acestea reprezint� fundamentul protej�rii �i conserv�rii ecosistemelor 
naturale, seminaturale �i a diversit��ii biologice, asigurând genera�iilor viitoare o 
rezerv� a capitalului natural. În acest sens, s-au întreprins demersuri în vederea 
colect�rii de date �tiin�ifice �i din teren în vederea declar�rii de noi arii naturale în 
jude�ul Constan�a, cum ar fi de exemplu, Rezerva�ia Natural� „Gura Dobrogei”. 
Activitatea de identificare de noi zone ca poten�iale arii naturale protejate este 
permanent� �i se constituie ca o prioritate.  

Cea mai nou� arie protejat� a jude�ului Constan�a, Rezerva�ia Natural� 
„Mla�tina Hergheliei”, cu o suprafa�a de 98 ha, se reg�se�te descris� în HG nr. 
1581/08.12.2005, privind instituirea regimului de arie natural� protejat� pentru noi 
zone. 
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Pe teritoriul jude�ului se afl� �i o parte din cea mai important� arie natural� 
protejat� din re�eaua na�ional�, Rezerva�ia Biosferei Delta Dun�rii, care se remarc� 
prin suprafa�� �i biodiversitate. Este cea mai întins� arie compact� de stuf�ri�uri �i 
una din cele mai întinse zone umede din lume, habitat al p�s�rilor acvatice 
reprezentate prin mai mult de 300 de specii, printre care colonii unice de pelican 
comun �i cre�. 

 

6.1.4. Rezerva�iile biosferei 
 

Rezerva�ia Biosferei Delta Dun�rii este cea mai mare arie natural� protejat� 
din �ar�, cu o suprafa�� de 576216 ha �i care are triplu statut interna�ional: 
Rezerva�ie a Biosferei, Sit Ramsar �i Sit al Patrimoniului Mondial Natural �i Cultural. 

RBDD este singura arie natural� protejat� din România care beneficiaz� de o 
lege proprie, o structur� administrativ� proprie (Administra�ia Rezerva�iei Biosferei 
Delta Dun�rii, înfiin�at� prin Legea 82/1993) �i un plan de management.  

Conform statutului de organizare a rezerva�iei, se delimiteaz� trei categorii de 
zone caracteristice:  

- zone cu regim de protec�ie integral�, a c�ror suprafa�� total� este de 
circa 50600 ha, cu o pondere de 8,7% din suprafa�a total� a rezerva�iei. Patru arii cu 
regim strict de protec�ie, constituite ca rezerva�ii �tiin�ifice se afl� pe teritoriul jude�ului 
Constan�a: Grindul Chituc, Grindul Lupilor, Corbu - Nunta�i – Histria �i Histria – 
Grindul S�cele; 

- zone tampon, cu o suprafa�� de aproximativ 223000ha, reprezentând 
38,4% din suprafa�a total� a rezerva�iei; 

- zone economice sau zone de tranzi�ie unde sunt incluse �i zonele 
degradate destinate reconstruc�iei ecologice, cu o suprafa�� de 317525 ha, adic� 
54,9% din suprafa�a rezerva�iei.   

În perimetrul rezerva�iei se reg�sesc 30 de tipuri de ecosisteme care 
ad�postesc o mare diversitate taxoni vegetali �i animali, respectiv 5137 de specii din 
care 1689 specii de flor� �i 3448 specii de faun�, majoritatea protejate prin 
reglement�ri legislative na�ionale �i interna�ionale precum �i prin conven�ii 
interna�ionale la care România este semnatar�.  

 

6.1.5. Presiuni antropice exercitate asupra biodiversit��ii 
 

 Activit��ile antropice care se desf��oar� pe teritoriul jude�ului Constan�a sunt 
numeroase �i diverse, multe având un impact semnificativ asupra ecosistemelor �i 
biodiversit��ii.  Printre principalele activit��i umane cu impact puternic, mediu sau 
moderat asupra mediului �i capitalului natural în jude� se pot enumera: agricultura 
prin activit��i de cultivare, cosire, fertilizare, tratamente cu pesticide; p��unatul �i 
cre�terea animalelor; incendierea miri�tilor; pescuitul industrial �i sportiv, vân�toarea 
�i braconajul; mineritul; urbanizarea; zone industriale sau comerciale; depozitarea 
de�eurilor menajere, industriale �i inerte; re�ele de comunicare, linii electrice de înalt� 
tensiune �i conducte; naviga�ie; turismul; poluarea �i alte activit��i antropice. 
 Dispari�ia sau diminuarea pân� la un nivel critic a diversit��ii biologice este 
urmarea supraexploat�rii resurselor prin pescuit, vân�toare, p��unat intensiv dar 
impactul major este dat de construirea diverselor obiective urbane, industriale �i 
comerciale. 
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Turismul, ca activitate economic�, poate cauza pagube mari ariilor protejate, 
în special dac� nu sunt administrate adecvat, dar poate aduce �i mari beneficii.  

Presiunile din partea turismului cresc rapid. Presiunile asupra locurilor 
turistice mai cunoscute cresc, astfel încât ariile naturale frumoase devin din ce în ce 
mai mult locuri pentru turismul de lung� durat�, vizite de o zi �i chiar sport.  

În câteva arii protejate exist� pur �i simplu atât de mul�i vizitatori în anumite 
p�r�i, sau la anumite momente încât natura – �i calitatea experien�ei vizitatorilor – 
sufer�. În altele, vizitatorii pot p�trunde în cele mai îndep�rtate zone. Facilit��ile 
turistice intr� deseori în conflict cu telurile de conservare �i stric� peisajele naturale; 
presiunile pentru dezvoltarea unor asemenea facilit��i sunt deosebit de puternice în 
fostul bloc al ��rilor est-europene, iar în câteva arii protejate, turismul pur �i simplu nu 
are loc.  

Dar, dac� este planificat �i administrat pentru a fi durabil, turismul poate fi o 
for�� foarte pozitiv�, aducând beneficii atât ariilor protejate cât �i comunit��ilor locale. 
Turismul va fi binevenit în sau lâng� ariile protejate dac� respect� caracterul special 
al ariei – cum ar fi: turismul bazat pe aprecierea naturii, turismul cultural �i 
educa�ional, sau activitatea grupurilor mici, lini�tite – �i dac� pagubele �i poluarea 
sunt minime. Turismul poate ajuta la justificarea înfiin��rii ariilor protejate în regiunile 
marginale, �i poate duce la o înviorare a comunit��ilor locale din punct de vedere 
economic �i a culturilor tradi�ionale.  

Tehnicile de administrare a vizitatorilor în medii sensibile nu sunt în general 
bine cunoscute. De�i ele cost� deseori timp �i bani, venitul pe care îl genereaz� 
poate ajuta la acoperirea costurilor. De asemenea, dezvoltarea ecoturismului poate fi 
legat� de industria manufacturier� �i de locurile de munc� alternative la ferme pentru 
a produce elementele pentru o economie rural� durabil�. 

Mul�i din industria turismului v�d acum c� un mediu s�n�tos �i atr�g�tor este 
esen�ial pentru supravie�uirea pe termen lung a comer�ului lor. �i acum tot mai mul�i 
turi�ti caut� vacan�e care nu p�gubesc mediul înconjur�tor �i nu ofenseaz� cultura 
local�.  

Turismul durabil în �i în afara ariilor protejate cere: 
- cooperare strâns� cu autorit��ile ariilor protejate; 
- operatorii turistici �i ghizii care lucreaz� în ariile protejate s� aib� înalte 

cuno�tin�e ecologice;  
- contribu�ii practice �i financiare ale operatorilor turistici pentru conservarea 

ariilor protejate; 
- reguli pentru promovarea �i marketingul vacan�elor bazate pe ariile 

protejate;  
- linii directoare pentru implicarea comunit��ilor locale;  
- standarde pentru proiectarea �i operarea facilit��ilor de turism durabil �i a 

afacerilor. 
Transportul, în special cel rutier, are un impact crescând asupra ariilor 

protejate: prin poluarea aerului, congestie, zgomot �i intruziune vizual� �i prin îns��i 
construirea drumurilor.  

Drumurile noi �i „îmbun�t��ite” amenin�� multe arii protejate. Canalizarea 
râurilor poate pune în pericol �inuturile umede riverane, iar traseele alese pentru c�ile 
ferate de mare vitez� pot afecta habitate valoroase. �i transportul pe mare, al unor 
m�rfuri deseori periculoase, pot afecta zonele costale. 

Deseori pagubele produse ariilor protejate sunt ignorate sau subestimate în 
planificarea infrastructurii transporturilor. Dificult��ile de reconciliere a marilor 
programe de construire a drumurilor cu cerin�ele ariilor protejate sunt în mod special 
acute acolo unde arii protejate mari se întind pe drumurile dintre centre majore de 
popula�ie. 
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�i totu�i, exist� alternative, cel pu�in pentru transportul local. Câteva arii 
protejate au indicatoare pentru încurajarea (sau constrângerea) oamenilor de a-�i 
l�sa ma�inile lâng� marginea ariei �i s� foloseasc� mijloace alternative de transport 
cum ar fi autobuzele, bicicletele sau b�rcile – sau s� mearg� pe jos. Unii încurajeaz� 
chiar locuitorii ora�elor s� fac� întreaga c�l�torie cu mijloacele de transport în 
comun.  

Ca �i m�surile locale, sunt de dorit �i m�suri na�ionale prin adoptarea de c�tre 
��ri de politici durabile în sectorul transporturilor. Acestea sunt necesare urgent din 
motive ecologice mai largi – în special reducerea gazelor cu efect de ser� �i poluarea 
cu noxe – dar ar fi necesare �i ariilor protejate. Progresul nu va fi u�or: politicile de 
transport afecteaz� în mod direct stilul de via�� a milioane de oameni �i durabilitatea 
va cere reevaluarea rela�iei noastre cu cea mai îndr�git� proprietate dup� locuin�a – 
ma�ina personal�.  
 

6.2. Biosecuritatea 
 

Biotehnologia modern� este un domeniu relativ nou la nivel global �i în 
termeni largi, are ca unul din obiectele de studiu modificarea genetic�, respectiv 
organismele modificate genetic. 

Biosecuritatea este reprezentat� de un spectru larg de m�suri (politici de 
biosecuritate, regim de reglement�ri, m�suri �tiin�ifice �i tehnice), aplicate într-un 
cadru organizat, necesar minimaliz�rii sau elimin�rii riscurilor poten�iale pe care 
biotehnologia modern�, prin organismele modificate genetic �i produsele derivate 
(OMG - plante, animale �i microorganisme), le poate aduce asupra echilibrului 
natural al mediului înconjur�tor �i asupra s�n�t��ii umane. 

România se afl�, din acest punct de vedere, pe ultimele locuri din ��rile din 
Sud-Estul Europei, devenind astfel un simplu „consumator” al produselor 
biotehnologiei moderne.  

Activit��ile care implic� organismele modificate genetic sunt supuse unui regim 
special de reglementare, autorizare �i administrare, în conformitate cu legisla�ia �i 
actele juridice interna�ionale la care România este parte. 

La nivelul Uniunii Europene biosecuritatea este reglementat� prin normativele: 
  - Directiva 90/219/CEE privind utilizarea în condi�ii de izolare a microorganismelor 
modificate  genetic, amendat� prin Directiva nr. 98/81/CCE; 
  - Directiva nr. 2001/18/CE privind introducerea deliberat� în mediu �i plasarea pe 
pia�� a OMG, care anuleaz� Directiva 90/220/CEE; 
- Regulamentul 1829/2003 privind alimentele �i furajele modificate genetic;  
- Regulamentul 1830/2003 privind trasabilitatea �i etichetarea OMG �i trasabilitatea 
produselor 

alimentare �i a furajelor ob�inute din OMG; 
  - Regulamentul 1946/2003 privind mi�carea transfrontier� a OMG. 

Începând cu anul 2000, România a promovat o politic� de deschidere fa�� de 
introducerea pe pia�� �i în mediu a plantelor de cultur� modificate genetic. In acest 
context, a fost elaborat� OUG 49/2000 privind regimul de ob�inere, testare, utilizare �i 
comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei 
moderne, precum �i a produselor rezultate din acestea �i Legea 214/2002 de 
aprobare, cu complet�ri �i modific�ri, a OUG 49/2000. 

La nivel interna�ional, România a semnat în data de 11 octombrie 2000, în 
calitate de Parte la Conven�ia privind Diversitatea Biologic�, Protocolul de la 
Cartagena privind Biosecuritatea, pe care l-a ratificat în 30 iunie 2003 prin Legea 
59/2003. 
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Protocolul a intrat în vigoare începând cu data de 28 septembrie 2003. Planul 
Na�ional de Biosecuritate cuprinde: 
 -  politica na�ional� în domeniul biosecurit��ii, corelat� cu obiectivele privind 
agricultura; 
  - m�suri de protec�ie privind alimenta�ia, s�n�tatea, mediul �i dezvoltarea durabil�; 
  - un sistem administrativ pe baza c�ruia se dezvolt� capacit��ile institu�ionale 
necesare gestion�rii domeniului de biosecuritate (la nivel na�ional �i interna�ional); 
 - cadrul institu�ional; 
  - sistemul decizional (inclusiv evaluarea riscului �i managementul riscului); 
  - mecanisme pentru informarea, educarea �i participarea publicului, inclusiv în 
procesul de luare a deciziilor. 
 

6.2.2. Loca�ii �i suprafe�e cultivate cu plante superioare modificate genetic 
(PSMG) �i operatori în domeniu 
 

Soia tolerant� la glifosat (ingredientul activ al erbicidului Roundup Ready) este 
singura specie modificat� genetic cultivat� în România în scop comercial, având 
aprobare oficial�, în conformitate cu prevederile Legii 214/2002. 

 În România au fost emise aprob�ri pentru importul semin�elor �i cultivarea 
plantelor modificate genetic, fie în scop comercial, fie pentru testarea oficial� în 
re�eaua Institutului de Stat pentru Testarea �i Înregistrarea Soiurilor (ISTIS). 

Legea nr. 462/2003 prevede obligativitatea agen�ilor economici (persoane 
fizice sau juridice, asocia�ii f�r� personalitate juridic�) de a declara suprafe�ele 
cultivate cu plante modificate genetic �i produc�iile realizate. 

În România au fost cultivate în scop experimental sau productiv plante 
modificate genetic: soia, cartoful, porumbul iar în jude�ul Constan�a numai soia 
Roundup Ready (RR). 

6.2.1.1. Soia 
 

Soia modificat� genetic, conform unor studii economice referitoare la 
cultivarea sa în România, prezint� o productivitate în medie cu pân� la 31% (în unele 
cazuri chiar cu 100%) mai mare decât la soiurile conven�ionale, concomitent cu 
reducerea costului de produc�ie. 

În anul 2005, conform datelor provenite de la Direc�ia pentru Agricultur� �i 
Dezvoltare Rural� Constan�a au cultivat soia modificat� genetic 13 agen�i 
economici, pe o suprafa�a total� de  927ha, având o produc�ie de 1574,34 tone. Din 
totalul suprafe�ei agricole a jude�ului de 564523 ha, cea cultivat� cu soia reprezint� 
0,16%. 

 
Provenien�a semin�ei 

(cantitate m�surat� în tone) Nr. 
crt. 

Denumire 
agent 

economic 
Localitate Soi S 

(ha) 
Cump�rat� Prod. 

proprie 
0 1 7 8 9 10 11 
1. S.C. 

Agromestania Medgidia S2254RR 48  5 

2. S.C. Ove 
S.R.L. Castelu S2254RR 20  1,6 

3. S.C. Agricola Poarta S2254RR 40 4  
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Serv S.R.L. Alb� 
4. S.C. Speran�a 

Climatest 
S.R.L. 

Crucea PR92BO5RR 30 2,4  

5. S.C. Sofrag 
Agri S.R.L. Topraisar SO994RR 56 4,2  

6. S.C. Agro 
Gheordunescu Mereni S2254RR 60 4  

7. S.C. Zametti 
S.R.L. Agigea S2254RR 120  11 

8. S.A. Worldser Castelu S2254RR 45  5 
9. S.C. Oil Simex 

Trading S.R.L. 
Constan�a 

Tomis 
nr.234 

S2254RR 140 14  

10. S.C. Agrivex 
S.R.L. 

Oituz 
Ovidiu S2254RR 78 8  

11. S.C. Cereal 
Grup S.R.L. Lipni�a KPG23930RR 

AG0801RR 
6 
30 

0,5 
2,5  

12. S.C. Agro Zoo 
Company 
S.R.L. 

Pe�tera PR92B05RR 200 18  

13. S.C.Simplex 
Trading S.R.L. Tortomanu S2254RR 

AG0801RR 54 0,16 5 

TOTAL SUPRAFA�� CULTIVAT� 927 ha 
 

S�mân�a pentru soia modificat� genetic se import� din SUA �i Canada (prin 
companiile Monsanto cu 11 soiuri �i Pioneer cu 3 soiuri), importul se face conform 
legisla�iei doar cu avizul autorit��ilor (MMGA). 

Experien�a acumulat� în cultivarea soiei conven�ionale, dar �i a celei Roundup 
Ready (RR) precum �i rezultatele studiului de impact asociat introducerii deliberate în 
mediu a liniei RR au dus la concluzia c� este neglijabil riscul ca aceast� plant� 
modificat� genetic: 
  - s� fie persistent� sau invaziv� în mediu; 
  - s� posede un avantaj selectiv; 
 - s� realizeze un transfer de gene; 
  - s� aib� impact asupra organismelor nevizate, organismelor vizate �i persoanelor 
în proximitatea c�rora se afl� sau cu care ajung în contact; 
  - s� aib� impact asupra s�n�t��ii animalelor furajate cu �roturile rezultate dup� 
extragerea uleiului din soia transgenic�; 
  - s� aib� efecte asupra proceselor biogeochimice; 
- s� impun� schimb�ri ale tehnologiilor de cultivare. 
 

6.2.3. M�suri de monitorizare a riscurilor �i de interven�ie în caz de accidente 
 

Activitatea de monitorizare se desf��oar� dup� ob�inerea autoriza�iei de 
introducere pe pia�� a organismului modificat genetic. 

Datele colectate prin sistemul de monitoring trebuie s� ofere noi informa�ii 
privind impactul introducerii unui organism modificat genetic în mediu sau pe pia��, în 
condi�ii diferite. Când apar astfel de date noi, acestea trebuie automat s� fie luate în 
considerare în realizarea urm�toarelor studii de evaluare a riscurilor asupra mediului. 
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Experien�a �i datele ob�inute prin monitoring-ul activit��ilor de introducere 
deliberat� în mediu a organismelor modificate genetic trebuie s� stea la baza 
proiect�rii sistemului de monitoring al activit��ilor de introducere pe pia�� a acestor 
organisme, ca atare sau sub form� de produse. 

Introducerea organismelor modificate genetic în mediu, trebuie s� fie f�cut� 
respectând principiul „pas cu pas”, monitorizând în acest fel dac� pasul urm�tor 
poate fi f�cut. 

Obiectivele planului de monitorizare constau în confirmarea faptului c� 
existen�a �i impactul oric�ror posibile efecte negative ale utiliz�rii organismului 
modificat genetic, eviden�iate în studiul de evaluare a riscurilor asupra mediului, sunt 
corecte sau nu sunt corecte �i în observarea apari�iei altor efecte negative ale 
utiliz�rii organismului modificat genetic asupra s�n�t��ii umane �i asupra mediului, 
care nu au fost anticipate în studiul de evaluare a riscurilor asupra mediului. 

Evaluarea riscului reprezint� evaluarea efectelor pe care le pot avea OMG sau 
p�r�i componente ale acestora, direct sau indirect, imediat sau cu întârziere, asupra 
s�n�t��ii omului �i asupra mediului �i ea trebuie realizat� pentru a identifica 
necesitatea managementului riscului �i dac� exist� efecte negative, s� fie utilizate 
cele mai potrivite metode de prevenire. 

Managementul riscului const� în elaborarea �i punerea în aplicare a unui 
ansamblu de m�suri de monitorizare a riscurilor �i de interven�ie în caz de accident 
(risc-poten�ial, consecin��, probabilitate de a avea efect d�un�tor). 

M�surile de monitorizare a riscurilor sunt: 
 -  respectarea legisla�iei în vigoare, colaborarea cu autorit��ile competente, 
clasificarea OMG-urilor în func�ie de clasa de risc, elaborarea unor planuri de urgen�� 
pentru a evita pericolele cu efecte imediate asupra mediului �i s�n�t��ii oamenilor; 
  - introducerea OMG-urilor pe pia�� numai în baza aprob�rii date de c�tre Comisia 
na�ional�, �inând seama de caracteristicile organismului modificat genetic, de scara �i 
de condi�iile de mediu în care acesta va fi introdus; 
  - desemnarea autorit��ii/autorit��ilor competente responsabile cu evaluarea 
notific�rilor, autorizarea activit��ilor de introducere deliberat� în mediu �i plasare pe 
pia�� a organismelor modificate genetic �i a produselor rezultate din acestea, 
organizarea sistemului de inspec�ie �i control; 
  - specializarea �i perfec�ionarea continu� a personalului responsabil cu autorizarea, 
inspec�ia �i controlul acestor activit��i; 
  - detalierea planului de monitorizare a O.M.G pentru fiecare caz, pe baza studiului 
de evaluare a riscurilor asupra mediului; 
  - eviden�ierea efectelor negative identificate �i a celor neanticipate în studiul de 
evaluare a riscurilor asupra mediului; 
  - stabilirea �i aplicarea planurilor de monitoring adecvate; 
  - stabilirea responsabililor cu realizarea diverselor sarcini prev�zute în planul de 
monitorizare,  care r�spund ca activitatea de monitorizare s� se desf��oare în mod 
corespunz�tor �i care sunt 
r�spunz�tori în cazul în care au fost observate efecte negative asupra mediului sau 
s�n�t��ii umane �i nu au fost raportate de�in�torului autorizat �i autorit��ii publice 
centrale pentru protec�ia mediului sau în cazul întârzierilor în transmiterea acestor 
date; 
  - stabilirea mecanismelor de identificare �i confirmare a oric�ror efecte negative 
observate asupra mediului �i asupra s�n�t��ii umane �i aplicarea m�surilor necesare 
protec�iei oamenilor �i a mediului, stabilite de de�in�torul autorizat �i de autoritatea 
public� central� pentru protec�ia mediului; 
  - obligativitatea etichet�rii �i ambal�rii corespunz�toare a acestor tipuri de 
organisme sau produse rezultate din acestea; 
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  - crearea/dezvoltarea unor laboratoare de analiz� pentru identificarea acestor tipuri 
de organisme, precum �i a prezen�ei acestora în diverse produse �i în ce procent; 
  - obligativitatea particip�rii publicului în luarea deciziilor privind introducerea 
deliberat� în mediu �i pe pia�� a organismelor modificate genetic �i a produselor 
rezultate din acestea. 
 

6.2.4. Evaluarea efectelor pe care le pot prezenta organismele modificate 
genetic asupra s�n�t��ii umane �i mediului 
 

Evaluarea riscurilor trebuie s� identifice riscurile pentru care este necesar s� 
fie elaborate planuri pentru managementul acestora �i stabilirea planului optim ce 
trebuie aplicat. 

Planurile cu m�surile care se impun în caz de urgen�� con�in : 
 - metode �i procedee pentru controlul organismelor modificate genetic, în caz de 
împr��tiere nea�teptat�; 
  - metode de decontaminare a zonelor afectate, de exemplu eradicarea organismului 
modificat genetic; 
  - metode de eliminare sau salubrizare a plantelor, animalelor etc. care au fost 
expuse în timpul sau dup� împr��tiere; 
  - metode de izolare a zonei afectate de diseminare; 
  - planuri cuprinzând m�suri de protejare a s�n�t��ii oamenilor �i a mediului în cazul 
apari�iei unui efect nedorit. 

Concluziile studiului de evaluare a riscurilor asupra mediului trebuie s� fac� 
referiri la urm�toarele aspecte: 
1. Identificarea caracteristicilor care pot determina efecte negative 

Orice caracteristici ale organismelor modificate genetic, datorate modific�rii 
genetice, care pot cauza efecte negative asupra s�n�t��ii umane sau asupra 
mediului, trebuie identificate. Pentru aceast� situa�ie trebuie luat� în considerare 
compararea caracteristicilor organismului modificat genetic cu cele ale organismului 
nemodificat, în condi�ii similare. Este important s� nu se omit� analiza nici unui 
posibil efect negativ pe considerentul c� apari�ia acestuia este pu�in probabil�. 

Hrana modificat� genetic reprezint� un produs nou, cu proteine noi pe care nu 
le-am mai consumat niciodat� pân� acum. Organismul nostru nu are asemenea 
experien�e �i nu exist� nici un mod de a prevedea dac� noile alimente vor cauza 
alergii sau tulbur�ri generale de s�n�tate peste 5 sau 10 ani. 

OMG sunt capabile de r�spândire �i reproducere, transferându-�i genele 
str�ine c�tre speciile s�lbatice �i odat� eliberate va fi imposibil� readucerea în 
laborator a organismelor transgenice, fapt care poate determina poten�iale efecte 
negative ale organismelor modificate: 
  - îmboln�viri ale oamenilor, incluzând efecte de alergenicitate sau toxicitate la noile 
substan�e con�inute de OMG-uri; 
 -  îmboln�viri ale animalelor �i plantelor, incluzând efecte de toxicitate �i, unde este 
cazul, de alergenicitate; 
  - efecte asupra dinamicii popula�iilor speciilor aflate în mediul receptor �i asupra 
diversit��ii genetice a fiec�reia dintre aceste popula�ii; 
  - contaminarea speciilor s�lbatice de polenul plantelor modificate genetic; 
  - rezisten�a ce se poate dezvolta printre d�un�tori �i boli; 
 -  afectarea negativ� a organismelor din sol de c�tre culturile de plante modificate 
genetic, descoperindu-se c� toxina Bt (Bacillus thurigiensis) persist� în sol mai multe 
luni,  cauzând astfel poten�iale distrugeri lan�ului trofic din sol; 
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  - posibil� modificare a unor agen�i patogeni care ar putea facilita transmiterea bolilor 
infec�ioase �i/sau apari�ia unor noi surse ori vectori patogeni; 
  - compromiterea ac�iunii profilactice sau terapeutice a unor tratamente: genele 
rezistente la antibiotice, adesea folosite în ingineria genetic�, ar putea fi transferate 
agen�ilor patogeni din intestine; 
  - efecte asupra circuitelor biogeochimice, în special pentru circuitele carbonului �i 
azotului, prin modificarea capacit��ii solului de a descompune materia organic�. 
2. Efectele negative pot apare în mod direct sau indirect, prin diverse modalit��i: 
 - r�spândirea organismelor modificate genetic în mediu; 
  - transferul materialului genetic inserat la alte organisme sau la acela�i tip de 
organisme, dar nemodificate genetic; 
  - instabilitatea genetic� �i fenotipic�; 
 -  interac�iunea cu alte organisme; 
  - schimb�ri de management, inclusiv, acolo unde este cazul, practicile agricole. 
3. Evaluarea frecven�ei de apari�ie a fiec�rui posibil efect negativ identificat 

Un factor important în evaluarea frecven�ei sau a probabilit��ii de apari�ie a 
efectelor negative îl constituie caracterizarea mediului în care se inten�ioneaz� s� fie 
introdus organismul modificat genetic �i modul în care se face introducerea. 
4. Estimarea riscului pe care îl prezint� fiecare nou caracter al OMG 

În func�ie de cuno�tin�ele existente trebuie realizat� o estimare a riscurilor pe 
care le poate avea fiecare caracter nou al organismului modificat genetic asupra 
s�n�t��ii umane sau asupra mediului, prin analiza combinat� a frecven�ei de apari�ie 
a efectelor negative �i a amplitudinii acestora. 
5. Aplicarea strategiilor de management al riscurilor 

Evaluarea riscurilor trebuie s� identifice riscurile pentru care este necesar s� 
fie elaborate planuri pentru managementul acestora �i stabilirea planului optim ce 
trebuie aplicat. 
6. Stabilirea riscului pe care îl prezint� organismul modificat genetic în ansamblu 

Evaluarea riscului general pe care îl prezint� organismul modificat genetic 
este realizat� �inându-se seama de fiecare strategie propus� pentru managementul 
riscurilor. 

6.3. Starea p�durilor 
 
P�durile jude�ului Constan�a sunt p�duri cu func�ii speciale de protec�ie, 
reprezentând o component� important� a capitalului natural al Dobrogei �i al ��rii în 
ansamblu. 

 

6.3.1. Fondul forestier 
 
Fondul forestier reprezint� totalitatea suprafe�elor p�durilor, terenurilor destinate 
împ�duririi �i a suprafe�elor care servesc nevoilor de cultur�, produc�ie �i 
administra�ie silvic�. 

Conform datelor transmise de Direc�ia Silvic� Constan�a, fondul  forestier al 
jude�ului Constan�a ocup� o suprafa�� total� de 39279 ha, din care: 

- terenuri acoperite cu p�dure: 31561 ha; 
- terenuri care servesc nevoilor de cultur�: 96 ha; 
- terenuri care servesc nevoilor de produc�ie: 152 ha; 
- terenuri care servesc nevoilor de administrare: 135 ha; 
- terenuri afectate împ�duririi: 3118 ha; 



Raportul privind starea factorilor de mediu în jude�ul Constan�a pentru anul 2005 117   

 

- terenuri neproductive: 4107 ha; 
- terenuri scoase temporar: 88 ha; 
- alte terenuri: 22 ha. 

Fondul forestier 
al judetului Constanta

152

3118

4107

88

22

96 135

31561

terenuri acoperite cu padure
terenuri care servesc nevoilor de cultura
terenuri care servesc nevoilor de productie
terenuri care servesc nevoilor de administrare
terenuri destinate impaduririi
terenuri neproductive
terenuri scoase temporar din fond
alte terenuri

 
Fig. 6.3. – 1 

 

6.3.2. Func�ia economic� a p�durilor 
 
      Dup� func�ia pe care o îndeplinesc, p�durile se împart in dou� categorii:  
 
- p�duri de grupa I, cu func�ii speciale de protec�ie a apelor,a solurilor si 
terenurilor,contra factorilor climatici si industriali d�un�tori, p�duri cu func�ii de 
recreere si p�duri cu func�ii de interes �tiin�ific si de ocrotire a genofondului si 
ecofondului forestier 
 
- p�duri de grupa a II-a, p�duri cu func�ii de produc�ie si de protec�ie  
 

6.3.3.  Masa lemnoas� pus� în circuitul economic 
 Totalul de mas� lemnoas� pus� în circuitul economic la nivelul jude�ului este 
de : 59,6 mii m3, din care: 
 - mas� lemnoas� pentru agen�i economici:  36,1 mii m3; 
 - mas� lemnoas� pentru aprovizionarea popula�ie: 23,5 mii m3. 
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Cantitatea de masa lemnoasa pusa in circuitul 
economic (mii mc)

36.1

23.5

agenti economici
aprovizionarea populatiei

 
Fig. 6.3. - 2 

6.3.4. Distribu�ia p�durilor dup� principalele forme de relief 
 - lunc� �i ostroave:   6675 ha; 
 - câmpie:  24886 ha. 
 

Repartitia fondului forestier al judetului 
Constanta dupa formele de relief

27.4

20.4

lunca si ostroave
campie

 
Fig. 6.3. - 3 

 

6.3.5. Starea de s�n�tate a p�durilor în jude�ul Constan�a în anul 2005 
 Starea de s�n�tate  a p�durilor este influen�at� de poluarea aerului, de atacuri 
parazitare, boli, incendii, intemperii �i alte agresiuni climatice. 

 Prin programul de cercetare, aprobat �i finan�at de Regia Na�ional� a P�durilor 
– Romsilva �i în baza Legii nr.444/2002, în p�durile proprietate a statului din jude�ul 
nostru exist� re�eaua de sondaje permanente (4 km x 4 km) în vederea monitoriz�rii 
st�rii de s�n�tate a p�durilor. 

Principalii parametrii evalua�i pentru supravegherea st�rii de s�n�tate a 
p�durilor sunt: defolierea, decolorarea frunzi�ului coroanelor arborilor �i v�t�m�rile 
fizice, pe specii �i grupe de specii. 
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Pentru anul 2005, starea de s�n�tate a p�durilor din jude�ul Constan�a se 
prezint� astfel: 

� R��inoasele, reprezentate prin pinul negru �i ienup�r, arborete ob�inute 
prin plantare, au procentul arborilor s�n�to�i de 91,5%, iar al celor afecta�i de 
decolorare �i defoliere – de 8,5%. 

Starea de sanatate a rasinoaselor

91.5

8.5

arbori sanatosi
arbori afectati

 
Fig. 6.3. - 4 

 
Îmbun�t��irea st�rii de s�n�tate s-a ameliorat fa�� de anii preceden�i datorit� 

regimului hidric, mai favorabil, din anul 2005. 
 
�Foioasele, reprezentate prin speciile: stejari xerofili, cerul, salcâmul �i alte 

diverse tari �i moi, au înregistrat în anul 2005 o stare de s�n�tate bun�, procentul 
arborilor s�n�to�i fiind de 90,5%, iar al celor afecta�i – de 9,5%. 

 

Starea de sanatate a foioaselor

90.5

9.5

arbori sanatosi
arbori afectati

 
Fig. 6.3. - 5 

 
 
Se constat� c� starea de s�n�tate la r��inoase este mai bun� decât la 

foioase. Aceste diferen�e sunt explicabile, în principal, prin modific�rile climatice �i 
de�ertificarea în evolu�ie din jude�..  

În ansamblu, în anul 2005 starea de s�n�tate a p�durilor a fost mult mai bun� 
fa�� de anii preceden�i, datorit� precipita�iilor abundente care au dus la revigorarea 
st�rii de vegeta�ie. 



Raportul privind starea factorilor de mediu în jude�ul Constan�a pentru anul 2005 120   

 

Având în vedere cele prezentate, în anul 2005 p�durile jude�ului au fost 
considerate foarte slab afectate, cu o stare de s�n�tate bun�. 

 

6.3.6. Suprafe�e din fondul forestier na�ional parcurse  cu t�ieri 
 În fondul forestier al jude�ului Constan�a s-a parcurs cu t�ieri o suprafa�� total� 
de 3528 ha, din care: 

 - t�ieri de regenerare (codru, rase, crâng, substituiri, conservare):  346 ha 
 - t�ieri accidentale: 42 ha; 
 - t�ieri de igienizare a p�durilor: 2890 ha; 

- t�ieri de îngrijire în arborete tinere: 250 ha 
 

Suprafete parcurse cu taieri in judetul 
Constanta (ha)

346 42

2890

250

taieri de regenerare
taieri accidentale
taieri de igienizare
taieri de ingrijire

 
Fig. 6.3. - 6 

 

6.3.7. Zone cu deficit de vegeta�ie forestier� �i disponibilit��i de împ�durire 
 Tot jude�ul Constan�a este deficitar în vegeta�ie forestier�. 
 Ac�iunile de împ�durire în vederea extinderii fondului forestier se fac pe 
urm�toarele categorii de terenuri:  

- terenuri agricole degradate (terenuri erodate, terenuri afectate de 
alunec�ri, terenuri agricole degradate); 

- terenuri agricole cump�rate în condi�iile legii de Regia Na�ional� a 
P�durilor – Romsilva; 

- terenuri agricole pe care se creeaz� perdele forestiere de protec�ie a 
culturilor agricole, pentru protec�ia antierozional� a terenurilor, etc. 

Ca urmare a fundament�rii întocmite de Institutul de Cercet�ri �i Amenaj�ri 
Silvice, prin Ordinul MAPDR nr. 130/2004 s-au definit ca zone deficitare în p�duri 
mai multe jude�e, printre care �i  jude�ul Constan�a. 

 Cele mai deficitare sunt zonele cuprinse între localit��ile: 
- Rasova, Deleni, Cobadin, Ciocârlia, Basarabi, Cernavod�; 
- Limanu, Cerchezu, Viroaga, Independen�a, Deleni, Cobadin, Basarabi, 

Constan�a; 
- Ovidiu, Medgidia, Sili�tea, Horia, Saraiu, Nistore�ti, Târgu�or, Nicolae 

B�lceascu, M. Kog�lniceanu, Constan�a; 
- N�vodari, Gura Dobrogei, Nistore�ti, Histria, N�vodari. 
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6.3.8. Suprafe�e de teren scoase din fondul forestier pentru alte utiliz�ri 
 Scoaterea suprafe�elor de teren din fond forestier este interzis�, admi�ându-se 
totu�i unele excep�ii determinate de realizarea unor obiective economice �i ale c�ror 
amplasamente în fondul forestier nu pot fi evitate, conform reglement�rilor silvice în 
vigoare (O.U.G. nr. 96/1998, republicat�). 

 Suprafa�a de teren din fondul forestier care a fost scos definitiv cu acordarea 
unei alte destina�ii �i cu compensarea suprafe�ei este de 3,3 ha iar cele cu ocup�ri 
temporare este de  0,7 ha. 

Suprafete scoase din fondul forestier al 
judetului Constanta (ha)

3.3

0.7

terenuri scoase definitiv
terenuri ocupate temporar

 

Fig. 6.3. - 7 
 

6.3.9. Suprafe�e de p�duri regenerate în anul 2005 
 Suprafa�a regenerat� a jude�ului Constan�a este de 1055 ha, în fondul 
forestier proprietate public� a statului, administrat de Direc�ia Silvic� Constan�a, 
reprezentând 2,7% din suprafa�a total� a fondului forestier al jude�ului.  
 

6.3.10. Presiuni atropice exercitate asupra p�durii. Sensibilizarea publicului 
  

În anul 2005, agresiunile asupra p�durii s-au concretizat prin t�ieri ilegale de 
arbori, în volum de 0,012 m3 la hectar �i prin p��unatul abuziv, care a produs pagube 
în valoare de 0,2 RON la hectar. 

Influen�a antropic� asupra p�durii este în general negativ� �i rezult� din 
înc�lcarea prevederilor legisla�iei silvice �i de mediu privind t�ierile de arbori, 
amenajarea locurilor de campare, colectarea �i transportarea de�eurilor menajere în 
locuri stabilite, amenajarea vetrelor de foc etc. 

Diversitatea biologic� a zonelor forestiere este amenin�at� de activit��i 
precum: accesul �i parcarea autovehiculelor în locuri nepermise, depozitarea 
necontrolat� a de�eurilor menajere, degradarea �i chiar distrugerea elementelor de 
flor� �i faun�, aprinderea de focuri în locuri interzise etc. 

 
Sensibilizarea publicului 

Con�tientizarea publicului asupra importan�ei p�durilor ca mediu de 
conservare a biodiversit��ii, de protec�ie împotriva polu�rii industriale, de prevenire �i 
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atenuare a efectelor secetei �i de combatere a de�ertific�rii, de prevenire a 
alunec�rilor de teren �i de fixare a solurilor slab structurate etc .  

În anul 2005 s-au realizat o serie de ac�iuni de sensibilizare a publicului 
referitor la importan�a economic�, social� �i de protec�ie a mediului în ceea ce 
prive�te p�durea. 

Sensibilizarea publicului s-a realizat permanent �i în special cu ocazia „LUNII 
P�DURII” �i a „Zilei Silvicultorului”, prin articole în presa local� �i apari�ii la 
televiziune �i interviuri pentru posturile de radio. 

6.3.11. Impactul silviculturii asupra naturii �i mediului 
Defri�area masiv� a zonelor împ�durite poate duce la schimb�ri radicale de 

relief, ale caracteristicilor termice �i hidrologice ale teritoriilor afectate, ale solurilor, la 
o modificare pronun�at� a mediului în ansamblu datorit� rolului p�durii în evolu�ia �i 
conservarea  reliefului, în formarea stratului de aer de lâng� sol �i a solului însu�i. 

În leg�tur� cu rolul p�durii în formarea �i conservarea mediului �i a necesit��ii 
de a fi ocrotit� este deosebit de important un alt aspect: raportul p�durii cu poluarea. 
P�durea este considerat� azi o barier� biologic� împotriva polu�rii, constituind 
adev�rate filtre în fixarea pulberilor industriale, în metabolizarea la nivelul aparatului 
foliar al arborilor a numeroase substan�e chimice generate prin activitatea industrial� 
�i transporturi. 

Asupra climei în general, p�durea poten�eaz� factorii climatici prin: reducerea 
extremelor termice, men�inerea în interiorul ei a unui grad de umiditate atmosferic� 
mai ridicat decât în afara sa, reducerea vitezei vântului �i deci a pulberilor în 
suspensie, contribuind totodat� la purificarea aerului prin fixarea pulberilor din 
atmosfer� în cantitate de 3-6 ori mai mare decât suprafe�ele f�r� vegeta�ie forestier�. 

În zonele împ�durite regimul precipita�iilor este mai bogat, cantitatea de ap� 
ce ajunge la sol este înmagazinat� în acesta prin reten�ie �i este mai mare, iar 
scurgerile de suprafa�� sunt mai reduse decât pe terenurile descoperite, ceea ce 
confirm� c� p�durea îndepline�te func�ia fundamental� de regularizare a regimului 
hidric, prin debite constante �i mai ridicate ale re�elei hidrografice fa�� de regiunile cu 
slab împ�durite. 

Extinderea împ�duririlor are ca efect introducerea în circuitul economic a unor 
suprafe�e importante de teren, ameliorarea condi�iilor pedoclimatice pentru culturile 
agricole (în zonele cu perdele forestiere de protec�ie), crearea de coridoare 
ecologice, crearea de resurse alternative pentru popula�ie �i locuri de munc� printr-o 
varietate mare de produse, altele decât lemnul, cum sunt plantele medicinale, 
fructele de p�dure, etc. (baze solide ale dezvolt�rii durabile a mediului rural din 
România). 

Pe lâng� importan�a major� legat� de produc�ia de lemn, în func�ie de 
amplasare, compozi�ie specific�, vârst�, p�durile joac� roluri bine definite:  situate pe 
terenuri cu înclinare mare, ajut� la fixarea versan�ilor, evit� fenomenul de eroziune a 
solului;   situate pe versan�ii ce delimiteaz� cursuri de ap� sau lacuri, constituie un 
filtru pentru apele ce ajung direct în aceste lacuri; diminueaz� riscul producerii 
inunda�iilor; introduc în circuitul economic suprafe�e importante de teren; sporesc atât 
efectul estetic cât �i pe cel al tratamentelor specifice în cazul sta�iunilor balneo – 
climaterice, sporesc estetica peisajului traseelor turistice etc. 

P�durile constituie habitatul unui num�r mare de specii din fauna cinegetic�, 
dar ofer� posibilitatea recolt�rii �i a altor produse în afara lemnului, ca plantele 
medicinale �i ornamentale, fructele de p�dure, ciupercile din flora spontan�, r��ini 
etc.  
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Tendin�a actual� a silviculturii este de a corobora m�surile de conservarea a  
mediului �i a habitatelor forestiere cu prevederile legisla�iei de mediu a Comunit��ii 
Europene. 

 
 
 
 
 

6.4.Mediul marin �i costier 
 

6.4.1.Starea ecosistemului �i resurselor vii marine. Situa�ia speciilor  periclitate 
 

6.4.4.1. Starea litoralului �i a zonei costiere 
 
 Indicatori ai zonei costiere 
 Evaluarea magnitudinii proceselor costiere (eroziune / echilibru dinamic / 
acre�iune) s-a f�cut printr-o grupare statistic� a acestora în urm�toarele clase de 
intensitate �i sens de evolu�ie, cu o m�rime a intervalului fiec�rei clase de 5m pentru 
partea nordic� �i de 2,5m pentru cea sudic�: Ep–eroziune puternic� (< -12.5m pentru 
nord, respectiv < -6.25m pentru sud); Em–eroziune medie (-12.5 ÷ -7.6 m / -3.76 ÷ -
6.25); Es–eroziune slab� (-7.5÷ -2.6 m / -1.26 ÷ -3.75 m); Ed–echilibru dinamic (+2.5 
÷ -2.5 m / -1.25 ÷ +1.25 m); As–acre�iune slab� (+2.6 ÷ +7.5 m / +1.26 ÷ +3.75); Am-
acre�iune medie (+7.6 ÷ +12.5 m / +3.76 ÷ +6.25 m); Ap-acre�iune puternic� (> +12.5 
m / >+6.25 m).  
 Ponderea proceselor costiere exprimat� în procente s-a calculat la num�rul de 
m�sur�tori efectuate, iar raportul eroziune / acre�iune, ca indicator de stare a 
mediului costier, a fost raportat la lungimea corespunz�toare de ��rm. 

In ciclul geomorfologic 2005-2006, procesele costiere de la litoralul românesc, 
pentru sectorul de ��rm analizat, Sulina-Vama Veche, au fost dominate de categoriile 
de echilibru dinamic (41%) �i eroziune (40%) fa�� de cele de  acre�iune (19%)      
(Fig. 6.4.4.1.1)  

 

 
 

Fig. 6.4.4.1.1 Ponderea proceselor costiere în perioada 2004-2005 
Sectorul de ��rm Sulina-Vama Veche 
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 In sectorul de ��rm Sulina – Corbu, au predominant procesele de eroziune 
(38%) �i echilibru dinamic (36%) fa�� de cele de acre�iune (26%). Raportul eroziune / 
acre�iune, pe lungimea ��rmului studiat de 77km,  ca indicator de stare a zonei 
costiere, a fost de 1.46 pentru intervalul 2005-2004, fa�� de acela�i raport 
corespunz�tor intervalului anterior 2004-2001, care a fost 3.53. 
 Ritmul anual mediu de modificare a liniei ��rmului, ca indicator de stare a 
zonei costiere din acest sector, a fost de -0.4m/an, cu valori determinate în intervalul 
-11.7m/an (P16, Câ�la V�danei) �i 13.2m/an (CSA 6, Grindul Chituc).  
 
 In sectorul N�vodari – Mamaia procesele costiere au fost dominate de 
eroziune (52%) �i echilibru dinamic (32%), cele de acre�iune fiind de numai 16%. 
Raportul eroziune / acre�iune raportat la lungimea acestui sector de cca 12km, ca 
indicator de stare a mediului, a fost, în acest sector, de 2.32 pentru intervalul 2005-
2004, valoare aproape identic� cu cea corespunz�toare intervalului 2004-2001, care 
a fost de 2.37. 
 Ritmul mediu anual de modificare a liniei ��rmului a fost de -2.3m/an cu 
oscila�ii între +7.8 m/an (IRCM 6, Melody) �i -10.4 m/an (IRCM 9, Riviera).  
 
 In sectorul Eforie – Vama Veche, echilibrul dinamic a fost preponderent cu 
57%, urmat de procesul de eroziune de 33%, cel de acre�iune fiind de numai 10%. 
Ritmul de modificare a liniei ��rmului, ca indicator de stare a mediului, a avut o medie 
de -1.9 m/an, cu varia�ii între +4.8 m/an (IRCM 2 Mangalia) �i -8.6 m/an (IRCM Vama 
Veche). Raportul eroziune / acre�iune, pentru lungimea sectorului analizat, de cca 
4.7km, ca indicator de stare a mediului, a fost de 2.89 pentru intervalul 2005-2004 �i 
de 1.74 pentru intervalul anterior, 2004-2001. 
  Pe o lungime total� a ��rmului monitorizat, de 94km, pe care se afl� reperii 
bazei bornate (amplasa�i la intervale cuprinse între 100m în sud �i peste 2km în 
nord), procentul de eroziune afecteaz� zona costier� pe 42% din lungimea ei, iar 
raportul eroziune / acre�iune, ca indicator al zonei costiere, a fost 1.61, pentru 
intervalul 2005-2004 �i de 3.20, pentru intervalul 2004-2001. 

 
 Nivelul m�rii ca indicator de stare a zonei costiere a continuat s� prezinte 
valori foarte ridicate fa�� de perioada de referin�� 1933-2004 (Fig. 6.4.4.1.2). Datorit� 
precipita�iilor înregistrate în 2005, debitul Dun�rii a fost deosebit de crescut 
influen�ând regimul nivelului m�rii. Din aceast� cauz�, media anual� a anului 2005, 
+32,4 cm, a devenit media maxim� anual� a întregii perioade de m�sur�tori, 1933 - 
2004, fiind cu 100% mai mare decât media acestui interval. Este de remarcat faptul 
c� aceast� cre�tere a nivelului nu a modificat maximele lunare multianuale, ci a fost 
distribuit� pe toate lunile. 
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Fig. 6.4.4.1.2    Evolu�ia nivelului m�rii la Constan�a în 2005 
 

 

6.4.1.2. Starea ecosistemului marin 
 
 In 2005, ca  în 2004,  s-au înregistrat acelea�i u�oare tendin�e de îmbun�t��ire 
a st�rii principalelor componente biotice ale ecosistemului marin. 
 
 Indicatori de eutrofizare 

Fitoplanctonul ca indicator de stare a eutrofiz�rii a fost reprezentat de 178 
specii algale apar�inând la 7 grupe din care, dominante au fost diatomeele în 
propor�ie de 69% din totalul speciilor, urmate în procente egale de cca 22% de 
dinoflagelate �i clorofite. Speciile marine �i marine–salmastricole au constituit 58% 
din total, al�turi de cca 42% speciile dulcicole �i dulcicole-salmastricole. 

Evolu�ia multianual� a densit��ii numerice �i a biomasei fitoplanctonice din 
apele sectorului românesc al M�rii Negre s-a încadrat în tendin�a general� de 
sc�dere manifestat� dup� perioada de eutrofizare intens� a anilor ’80. Valorile medii 
înregistrate la Cazino-Mamaia (sta�ie de referin�� pentru evolu�ia în timp a 
fitoplanctonului) pentru densitatea numeric� �i biomasa confirm� aceast� tendin��. 
Astfel, valoarea densit��ii fitoplanctonice a fost de cca 6 ori mai mic� decât media 
multianual� a perioadei 1983-1990, iar biomasa de 3,6 ori mai mic� (Fig.6.4.1.2.1). 
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Fig. 6.4.1.2.1 Evolu�ia multianual� a densit��ii numerice �i a biomasei 

fitoplanctonului în sta�ia de prelevare Cazino-Mamaia 
 

La nivelul platformei continentale române�ti pân� la izobata de 30m, valorile 
medii de densitate numeric� �i biomas� ale fitoplanctonului au variat în 2005 între 
223–17751mii cel·l-1, respectiv 551,26–7389,97 mg·m-3.  
 Raportul supraunitar diatomee / dinoflagelate confirm� dominan�a diatomeelor 
atât în structura calitativ�, cât �i în cea cantitativ� a fitoplantonului, principalele specii 
fiind Skeletonema costatum, Chaetoceros socialis, Cyclotella caspia, Cerataulina 
pelagica, Nitzshia delicatissima, N. tenuirostris. 

Înfloririle algale, ca indicator de impact al eutrofiz�rii asupra mediului marin,   
s-au manifestat în  2005 la un nivel redus, atât ca num�r cât  �i ca num�r de specii 
care au avut o dezvoltare important�. Din cele �ase  înfloriri algale care au atins 
valori de peste 5 milioane cel·l-1,  patru s-au remarcat cu abunden�e de peste          
10 milioane  cel·l-1 (fa�� de numai dou� în 2004). Speciile determinante au fost 
cianofitele coloniale Aphanizomenon flos-aquae (45 milioane cel·l-1) �i Microcystis 
orae (aprox. 200 milioane cel·l-1),  diatomeul Cyclotella caspia (19 milioane cel·l-1). 
Fenomenul de înflorire datorat algei albastre-verzi Microcystis orae a durat 
aproximativ o s�pt�mân�, în zona Cazino-Mamaia, la începutul lunii septembrie, �i  
s-a finalizat cu mortalit��i ale faunei bentale, îndeosebi specii de pe�ti, din apele 
marine de mic� adâncime din aceast� zon�. 

Biocenoza zooplanctonic� a fost dominat� de componen�a sa netrofic�, ale 
c�rei densit��i �i biomase au atins valori de peste 20 ori mai mari decât cele ale 
zooplanctonului trofic (în sezonul estival).  

Zooplanctonul trofic, indicator de stare a eutrofizarii apelor marine, a 
înregistrat valori maxime ale densit��ii de 117.225 ex.m-3 �i o biomasa de 2378,34 
mg.m-3 în luna iunie, pe profilul Cazino Mamaia. 

 In structura calitativ� a zooplanctonului au fost identificate 30 de specii, 
apar�inând la 16 grupe taxonomice.  

Dintre speciile exotice a fost semnalat doar ctenoforul Mnemiopsis leidyi, iar 
dintre cele amenin�ate cu dispari�ia, ca în 2004, s-au întâlnit speciile Pontella 
mediterranea  �i Centropages ponticus.  
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Men�ion�m c� densit��ile �i biomasele înregistrate de Centropages ponticus, 
în decursul ultimilor trei–patru ani, sunt comparabile cu cele înregistrate înainte de 
eutrofizare, ceea ce ar permite scoaterea acestei specii din categoria speciilor 
amenin�ate. 

Biomasa total� a zooplanctonului trofic înregistrat� în 2005 se înscrie în 
tendin�a evolu�iei multianuale �i sezoniere de ciclicitate a dezvolt�rii zooplanctonului                     
(Fig. 6.4.1.2.2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6.4.1.2.2  Evolu�ia multianual� �i sezonier� a biomaselor zooplanctonului trofic 

de la litoralul românesc al M�rii Negre, în orizontul 10-0m 
   

Macroflora bental� a cuprins 33 specii: 16 Chlorophyta, 10 Rhodophyta,       
5 Phaeophyta, 2 Phanerogama. Propor�ia cantitativ� a algelor verzi (Chlorophyta) a 
fost mai mare în zona Constanta-Eforie, spre sudul litoralului predominând algele 
ro�ii (Rhodophyta) (Fig. 6.4.1.2.3). Algele brune (Phaeophyta) s-au întâlnit numai în 
dreptul municipiului Constan�a (Punctaria) �i la Vama Veche (Cystoseira).  

Biomasele fitobentale realizate în 2005  s-au men�inut la acelea�i valori medii 
ale anilor preceden�i: Enteromorpha (13,22g/m2 biomasa umed�), Cladophora 
(5,39g/m2 b.u.), Ceramium (18,9g/m2 b.u), Polysiphonia (12,77g/m2 b.u).  Algele ro�ii  
Lomentaria (din zona Vama Veche) �i Phyllophora (din zona Constan�a) au fost 
reg�site. Specia exotica Desmarestia (Phaeophyta) a fost observat� în mod 
sporadic, ca în 2004 (un tal în 2004 �i unul în 2005) �i numai în forma e�uat� la mal. 
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Fig. 6.4.1.2.3 Propor�ia cantitativ� a macroalgelor la litoralul românesc al M�rii Negre 
 
In perioada de vârf a dezvolt�rii macroalgelor (iunie-iulie 2005), s-au format pe 

��rm depozite algale importante (15m3-350m3 b.u.), în special în sudul litoralului, 
producând  un disconfort turi�tilor, îns� acestea indic� u�oara tendin�� de refacere a 
ecosistemului marin dup� ani îndelunga�i de eutrofizare.  

Zoobentosul, alt indicator de stare a eutrofiz�rii, a înregistrat în 2005 o 
cre�tere a diversit��ii în specii eviden�iat prin cele 60 specii macrozoobentale 
prezente în zona marin� de mic� �i medie adâncime (5-20m) cuprins� între Sulina �i 
Vama Veche, comparativ cu cele 41-55 specii identificate în perioada 2003-2004. 
Aceast� îmbog��ire calitativ� este mai evident� dac� situa�ia actual� se raporteaz� la 
cea a anilor ’90 când structura faunei bentale de mic� adâncime cuprindea  16-28 
specii (Fig. 6.4.1.2.4). 
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Fig. 6.4.1.2.4 Diversitatea în specii macrozoobentale în zonele de mic� �i medie 

adâncime în perioada 2003-2005, comparativ cu 1990-1993 
 

In ceea ce prive�te densitatea �i biomasa speciilor macrozoobentale, în 
zonele de adâncime de pân� la 20m, din nordul (profilele Sf. Gheorghe- Porti�a), dar 
mai ales din sudul litoralului, s-au eviden�iat cre�teri de aproximativ 29 mai mari ale 
valorilor medii de densitate (la Porti�a -10.625ex/m2) �i, respectiv 9 ori ale biomasei 
(la Vama Veche - 8.522g/m2 ), comparativ cu 2004. 
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Analiza structurii pe clase de lungimi a popula�iilor de midii (Mytilus 
galloprovincialis), în zonele  marine de pân� la 20m adâncime, a scos în eviden�� 
dominan�a exemplarelor de talie mic� �i mijlocie, dar �i prezen�a exemplarelor de 
talie mare în sectorul nordic �i dominan�a exemplarelor de talie mijlocie �i mare în 
sectorul sudic, reprezentând u�oare semne ale instal�rii unei st�ri de stabilitate a 
ecosistemului marin. Existen�a acestor exemplare confirm� evolu�ia pozitiv� a 
molu�telor în decursul ultimilor doi ani.  

O cre�tere cantitativ� evident� în 2005 a zoobentosului a fost cea înregistrat� 
pe profilul Vama Veche, unde abunden�a numeric� a speciilor a fost estimat� la 
60.945ex/m2 iar biomasa s-a ridicat la 8.522g/m2, fa�� de numai 941g/m2 în anul 
precedent. Aceast� situa�ie s-a datorat contribu�iei ponderale a midiilor (Mytilus 
galloprovincialis), care a avut �i o structur� popula�ional� bine dezvoltat� în aceast� 
zon�. 

 
Indicatori de contaminare  
Înc�rc�tura microbiologic�, indicator de stare a contaminan�ilor din mediul 

marin, în zona de îmb�iere, a fost acceptabil� în timpul sezonului estival, 
concentra�iile enterobacteriilor înregistrate (coliformi totali / CT, coliformi fecali / CF, 
streptococi fecali / SF) fluctuând în general între limitele prev�zute de normativele 
na�ionale �i Directivele Comunit��ii Europene (Fig. 6.4.1.2.5). Zonele aflate sub 
influen�a deversorilor de ape uzate, au prezentat ca în anii anteriori, cele mai mari 
valori ale indicatorilor bacterieni analiza�i (> 16 000 germeni / 100 ml).  

 

 
Fig. 6.4.1.2.5 Gradul de conformare al calit��ii apelor marine de îmb�iere 

cu normativele în vigoare 
 
Fa�� de prevederile normativelor, în unele zone de îmb�iere, s-au înregistrat 

u�oare dep��iri ale valorilor recomandate sau obligatorii (la cel pu�in 95% din probele 
analizate, num�rul coliformilor totali s� fie sub 10.000/100ml, al coliformilor fecali sub 
2.000/100ml, iar al streptococilor fecali sub 100/100ml ap�), astfel încât per global 
probe analizate, dep��irile au fost de 12% pentru CT �i CF �i 28% pentru SF. Situa�ia 
identificat� în sezonul estival 2005 este consecin�a polu�rii apelor marine de 
îmb�iere în principal prin utilizarea frecvent� f�r� respectarea normelor igienico-
sanitare de c�tre turi�ti, dar �i a influen�ei apelor fluviale din sectorul nordic, în 
condi�iile hidro-meteorologice specifice anului 2005. 
 

6.4.1.3 Situa�ia speciilor periclitate 
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Lista Ro�ie a speciilor de macrofite, nevertebrate, pe�ti �i mamifere, 
reprezentând un indicator de stare a biodiversit��ii de la litoralul românesc a fost 
revizuit� la începutul anului 2005, conform criteriilor IUCN din 2004. Ea cuprinde, ca 
în 2004, 209 specii, dintre care 19 macrofite (9%), 45 nevertebrate (22%), 141 pe�ti 
(67%) �i 4 mamifere marine (2%) (Fig.6.4.1.3.1). 
 

             

macrofite

nevertebrate

pesti

mamifere

 
 

Fig.6.4.1.3.1 Principalele grupe de specii periclitate de la litoralul românesc 
înscrise în Lista Ro�ie 

 
 In urma revizuirii categoriilor IUCN, s-a renun�at la categoria "dependen�e de 
conservare" (CD), speciile din aceast� categorie fiind incluse în categoria "aproape 
amenin�ate"(NT). 
 In ceea ce prive�te starea de conservare a algelor macrofite, în anul 2005, 
alga brun� Cystoseira barbata, specie amenin�at� (EN) a fost identificat� în zona 
rezerva�iei marine Vama Veche - 2 Mai, unde de�i nu este larg r�spândit�, 
înregistreaz� o prezen�� constant�. Dup� revizuirea Listei Ro�ii, situa�ia macrofitelor 
se prezint� astfel: 11 specii amenin�ate (EN), 2 vulnerabile (VU) �i 6 cu date 
insuficiente (DD) (Tab. 6.4.1.3.1) 
   

Tabel 6.4.1.3.1 Statutul sozologic al speciilor înscrise în Lista Ro�ie 
 

Grup de 
specii 

Statutul conform categoriilor IUCN (2004) 

 EX EN VU NT LC DD Total 
Macrofite - 11 2 - - 6 19 
Nevertebrate 13 3 6 - 1 22 45 
Pe�ti  - 2 2 28 31 78 141 
Mamifere - 3 - - - 1 4 
Total 13 19 10 28 32 107 209 

 
 Dintre cele 45 de nevertebrate înscrise în Lista Ro�ie, 13 sunt considerate 
extincte (EX), nemaifiind întâlnite în ultimii 15 ani, 3 amenin�ate (EN), 6 vulnerabile 
(VU), o specie cu risc redus de periclitare (LC), iar pentru 22 de specii nu exist� date 
suficiente pentru încadrarea într-una din categoriile de periclitare (DD). Cea din urm� 
categorie cuprinde �i patru specii de copepode calanide hiponeustonice: 
Anomalocera patersoni, Labidocera brunescens, Pontella mediterranea, 
Centropages ponticus, dintre care în 2005 au fost semnalate P. mediterranea �i      
C. ponticus. Pentru clarificarea st�rii de conservare a acestor specii sunt necesare 
studii mai aprofundate. Dintre speciile de nevertebrate bentale, în 2005 s-au 
identificat doar Caprella acanthifera �i Pilumnus hirtellus din categoria speciilor 
vulnerabile (VU). 
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 Încadrarea speciilor de pe�ti a fost modificat� la începutul anului 2005; astfel, 
dintre cele 141 de specii evaluate conform criteriilor IUCN (2004),  2 sunt amenin�ate 
(EN), 2 vulnerabile (VU), 28 aproape amenin�ate (NT), 31 pentru care nu exist� 
motive de îngrijorare (LC), iar pentru 78 de specii nu exist� date suficiente (DD). 
 Referitor la mamiferele marine, în cursul expedi�iilor �tiin�ifice realizate în 
prima parte a anului 2005, în sectorul nordic al litoralului românesc au fost observate 
cârduri izolate de Phocoena �i Tursiops, cu efective foarte reduse. Frecven�a 
mortalit��ilor înregistrate în rândul delfinilor a fost destul de ridicat�, cea mai afectat� 
fiind Phocoena phocoena, care având talia mai mic� se încurc� în plasele pesc�re�ti. 
 Biodiversitatea �i habitatele marine de la litoralul românesc au fost 
caracterizate prin valorile indicatorilor decizionali specifici, care nu au suferit 
modific�ri importante fa�� de anul 2004. 
 Starea biodiversita�ii a fost definit� prin num�rul total de specii identificate la 
litoralul românesc de aproximativ 2.926 (bacterii-113, alge microfite-683,                
alge macrofite-138, nevertebrate-1.730, pesti-108, p�s�ri-150 �i mamifere–4) �i      
29 de specii amenin�ate (EN si VU). 
 In ceea ce prive�te diversitatea habitatelor din zona costier�, acestea au fost 
clasificate în patru tipuri pe coloana de ap� �i opt tipuri pe substrat. 
 Presiunea asupra biodiversit��ii �i habitatelor s-a exprimat prin existen�a a 14 
specii exotice, 8 specii care se exploateaz� în scop comercial (6 de pe�ti �i 2 de 
molu�te) �i 11 tipuri de activit��i antropice cu impact asupra st�rii de conservare a 
biodiversit��ii �i habitatelor. Suprafa�a zonelor umede a fost de 586.188ha, din care 
6.188ha în jude�ul Constan�a. 
 Impactul asupra biodiversit��ii �i habitatelor marine a fost apreciat prin raportul 
dintre num�rul speciilor periclitate / num�rul total de specii, adic� 29/2926 �i prin 
num�rul speciilor disp�rute / num�rul total de specii, adic� 13/2926; singura specie 
autoaclimatizat� a fost Mugil soiuyi. 
 R�spunsul înregistrat la nivelul mediului �i al politicilor de mediu a fost evaluat 
prin raportul dintre num�rul speciilor protejate / num�rul total de specii �i anume 
12/2926 �i prin num�rul ariilor protejate / lungimea total� de coast�, adic� 5/254. 
Suprafa�a total� a ariilor protejate a fost de 12.606,98ha, din care 11.335ha arii 
protejate de interes �tiin�ific, 1.226,98ha arii de interes �tiin�ific �i zoologic, 35ha de 
interes zoologic �i 8ha arii de interes botanic �i zoologic. Cea mai mare arie protejat� 
din zona costier� este Rezerva�ia Biosferei Delta Dun�rii, cu un plan propriu de 
management care cuprinde �i anumite cheltuieli în acest scop. 
 Dup� preluarea custodiei Rezerva�iei marine Vama Veche–2 Mai, INCDM a 
elaborat în 2005 Regulamentul de func�ionare �i planul de management care înc� nu 
au fost aprobate. A fost elaborat de asemenea raportul de stare a mediului din 
rezerva�ie pentru 2004. De asemenea, s-au întreprins ac�iuni de con�tientizare a 
publicului din zona �i de educa�ie ecologic�, fiind  creat� �i o pagin� de internet. Din 
suma total� de 135.200 RON propus� pentru a fi cheltuit� în 2005 pentru aceast� 
rezerva�ie, au fost cheltui�i aproximativ 70.000 RON (fa�� de cca 50.000 în 2004). In 
ceea ce prive�te resursele umane,  în 2005 au activat, ca în 2004,  cca 55 de 
speciali�ti. 
 
 
 
 
 
 

6.4.2. Starea fondului piscicol marin 
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 Indicatori pentru resurse marine vii 
 In 2005, în sezonul de pescuit (martie-octombrie), la fel ca în anii preceden�i, 
activitatea de pescuit industrial practicat� de c�tre pescarii profesioni�ti s-a 
desf��urat pe dou� categorii: pescuitul cu unelte fixe �i pescuitul cu unelte active. La 
aceasta se adaug� �i pescuitul artizanal la scar� mic�, practicat de pescarii amatori. 
 In sectorul marin românesc au fost semnalate urm�toarele tendin�e în: 

- Evolu�ia indicatorilor de stare: 
• biomasa stocurilor, arat� c� numai �protul a prezentat o fluctua�ie 

natural�, aproape normal� �i un efectiv relativ bun, de 60.000 tone, mai mare decât 
cea din 2003 �i 2004 când a fost de 45.000 tone. La hamsie se manifest� în 
continuare tendin�a de redresare, iar pentru stavrid, lufar �i chefal aceast� 
redresare are un ritm mai lent; 

• intensitatea reproducerii, arat� c� în perioada 1995-2005 abunden�a 
relativ� estimat� pentru ou�le de �prot s-a situat în intervalul 0,289·109 �i 
178,651·109. In acela�i interval de timp efectivul total al larvelor de �prot s-a 
încadrat între 71,36·106 �i 24336,98·106 exemplare. Pentru ca stocul de 
reproduc�tori s� se poat� reface, este necesar� reducerea m�rimii procentuale a 
mortalit��ii prin pescuit. De asemenea, pentru a preveni o reducere excesiv� a 
capacit��ii de reproducere a unei popula�ii de pe�ti, se impune evitarea captur�rii 
exemplarelor imature; 

• structura popula�ional�, indic� la fel ca în anii preceden�i prezen�a în 
capturi a peste 25 specii de pe�ti, din care numai 17 specii au reprezentat obiectul 
pescuitului industrial. Baza capturilor a constituit-o tot speciile de talie mic� (�prot, 
hamsie, bacaliar, guvizi �i barbun) (Fig. 6.4.2.1); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 6.4.2.1 Structura capturilor (t) pe principalele specii de pe�ti realizate  
                în sectorul marin românesc în perioada 2001-2005 

 
- Evolu�ia indicatorilor de presiune: 
• temperatura apei m�rii (cf. paragraf 4.4.1) la fel ca în 2004 a favorizat 

apari�ia în zona de activitate a talienelor a unor cârduri pescuibile de barbun, 
ponderea în capturi fiind asem�n�toare, de 8,4% 

• fenomenul de înflorire �i descompunere organic� a algei albastre-verzi 
Microcystis orae din 12/13 septembrie 2005, în apele de mic� adâncime (cf. 
paragraf 6.4.1) a determinat reducerea con�inutului de oxigen din ap� de la 7cm3/l 
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(concentra�ie normal�) la 1,62cm3/l (fenomenul de hipoxie), care a provocat 
mortalitatea în mas� a speciilor bentale de pe�ti (în sectorul B�ii Mamaia, cantitatea 
estimat� a fost de 2-3 tone); 

• efortul de pescuit s-a men�inut aproape la nivelul valorilor anilor 2003 �i 
2004. In pescuitul cu unelte fixe s-au utilizat 1840 ohane, 7200 setci de calcan, 300 
setci de chefal, 30 taliene, 16 n�voade de plaj�, 3100 paragate �i 230 setci de 
scrumbie, iar în pescuitul cu unelte active 8 traulere costiere opera�ionale. De�i 
valorile de efort oficial raportate în cei doi ani sunt apropiate, se remarc� o tendin�� 
de reducere a num�rului de taliene în zona RBDD �i de m�rirea a acestuia pe 
seama introducerii în pescuit a unui num�r tot mai mare de setci de calcan, 
paragate �i "alte plase"; 

• nivelul total al capturilor a fost de 1.940tone, din care 510tone în 
pescuitul cu unelte fixe �i 1.430 cu unelte active, cu 20,3% mai mari fa�� de 2003 �i 
5,9% comparativ cu 2004; 

• captura total� admisibil� (TAC), pentru principalele specii pescuibile de   
pe�ti s-a men�inut la nivelul anilor 2003-2004 (tabel 6.4.2.1). Necesitatea 
reactualiz�rii anuale a TAC-ului, impune continuitatea monitoriz�rii st�rii resurselor 
pesc�re�ti din sectorul marin românesc. 

 
Tabel 6.4.2.1 Valoarea TAC-ului (captura total� admisibil�) pentru  
principalele specii de pe�ti din sectorul românesc al M�rii Negre 

 
TAC (tone) Specia 

2003 2004 2005 
�prot 10.000 10.000 10.000 
Bacaliar 1.000 1.000 1.000 
Hamsie 2.000 2.000 2.000 
Stavrid 100 100 100 
Rizeafc� 50 50 50 
Aterin� 100 100 100 
Guvizi 100 100 100 
Calcan 50 50 50 
Rechin 50 50 50 
 
 - Evolu�ia indicatorilor de impact: 

• procentul speciilor ale c�ror stocuri sunt în afara limitelor de 
siguran��, a fost la fel ca în anii preceden�i de 92%. Dep��irea limitelor de 
siguran��, nu se datoreaz� numai exploat�rii din sectorul marin românesc, 
majoritatea speciilor de pe�ti având o distribu�ie transfrontalier� , aceasta impunând 
un management comun; 

• procentul speciilor complementare din capturile române�ti, a fost de 
24%, asem�n�tor cu cel din ultimii ani; 

• schimb�ri în structura pe clase de m�rimi (vârst�, lungime), la speciile 
de pe�ti întâlnite în capturi (�prot, bacaliar, hamsie, stavrid, guvizi, barbun, chefal �i 
lufar), nu au fost semnalate, constatându-se la hamsie, stavrid �i lufar o cre�tere a 
ponderii claselor de m�rime mai mic�, ceea ce semnific� o bun� completare a 
stocurilor acestor specii. 
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• CPUE (captura pe unitatea de efort de pescuit), înregistrat� în pescuitul cu 
unelte fixe s-a men�inut la valori apropiate celor din 2003 �i 2004 fiind de             
12,4tone/talian, respectiv 0,160tone/talian/zi, iar în pescuitul cu unelte active de 
170,2tone/nav�, respectiv 1,80tone/zi, 0,68tone/or� �i 0,50tone/traulare. 

 

6.5. Concluzii  
 

În jude�ul Constan�a exist� un num�r de 37 de arii naturale protejate, cu o 
suprafa�� total� de 19374,4 ha, ceea ce reprezint� 2,74% din suprafa�a jude�ului 
(suprafa�a de referin�� de 707129 ha) �i 0,08% din suprafa�a ��rii (suprafa�a de 
referin�� de 23839200 ha). Din totalul de 37 de arii naturale protejate, 20 sunt 
rezerva�ii naturale (categoria IV IUCN), 12 sunt monumente ale naturii (categoria III 
IUCN), iar 5 sunt rezerva�ii �tiin�ifice (categoria I IUCN). 

Înfiin�area de noi arii naturale protejate pe teritoriul jude�ului constituie o 
necesitate. Acestea reprezint� fundamentul protej�rii �i conserv�rii ecosistemelor 
naturale, seminaturale �i a diversit��ii biologice, asigurând genera�iilor viitoare o 
rezerv� a capitalului natural. În acest sens, s-au întreprins demersuri în vederea 
colect�rii de date �tiin�ifice �i din teren în vederea declar�rii de noi arii naturale în 
jude�ul Constan�a, cum ar fi de exemplu, Rezerva�ia Natural� „Gura Dobrogei”. 
Activitatea de identificare de noi zone ca poten�iale arii naturale protejate este 
permanent� �i se constituie ca o prioritate.  

Cea mai nou� arie protejat� a jude�ului Constan�a, Rezerva�ia Natural� 
„Mla�tina Hergheliei”, cu o suprafa�a de 98 ha, se reg�se�te descris� în HG nr. 
1581/08.12.2005, privind instituirea regimului de arie natural� protejat� pentru noi 
zone. 

Habitatele naturale �i seminaturale, întâlnite la nivelul jude�ului Constan�a în toate 
mediile, acvatic, terestru �i subteran se grupeaz� în: 

- habitate acvatice 
 habitate acvatice dulcicole, salmastre, marine �i costiere; 
- habitate terestre 
 habitate de p�dure, de paji�ti stepice �i tuf�ri�uri (local 

denumite �ibleacuri), habitat de silvostep�, habitat de mla�tini �i turb�rii; 
- habitate subterane 
 habitate cavernicole sau de pe�ter�. 

Pot fi semnalate 6 tipuri principale de habitate la nivelul jude�ului (fig. 6.1.1.), 
cu 21 de tipuri de habitate conform Ord. 1198/25.11.2005 pentru actualizarea 
anexelor nr. 2, 3, 4 �i 5 la O.U.G. nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei �i faunei s�lbatice, aprobat� cu 
modific�ri �i complet�ri prin Legea nr. 462/2001. 

Dintre aceste 21 tipuri de habitate prezente sau posibil prezente 5 sunt 
habitate naturale prioritare la nivel european. 

Pe teritoriul jude�ului sunt prezente peste 700 specii de plante, din care pân� 
în prezent s-au identificat 7 specii de plante protejate, conform legisla�iei na�ionale în 
vigoare: Paeonia tenuifolia (specie rar�), Pulsatilla patens (specie vulnerabil�), 
Campanula romanica (specie endemic�), Potentilla emilii-popii (specie periclitat�), 
Ruscus aculeatus (specie vulnerabil�), Typha minima (specie vulnerabil�), 
majoritatea fiind specii caracteristice habitatelor stepice �i silvostepice. Peste 90 de 
specii de plante superioare se reg�sesc pe listele ro�ii ale plantelor vasculare, cu 
diferite grade de vulnerabilitate, iar 25 dintre aceste sunt în sta�iune unic�. 

Fauna jude�ului Constan�a se caracterizeaz� printr-o deosebit� bog��ie �i 
varietate, consecin�� a variet��ii habitatelor terestre, acvatice �i cavernicole �i este 
reprezentat� de un num�r de peste 310 taxoni de vertebrate (36 specii de mamifere, 
229 specii de p�s�ri, 13 specii de reptile, 10 specii de amfibieni �i 26 specii de pe�ti) 
�i un num�r considerabil de nevertebrate. 
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Flora s�lbatic� care se valorific� este alc�tuit� din specii de plante medicinale 
�i fructe de p�dure iar fauna s�lbatic� este reprezentat� de specii de interes 
cinegetic, gasteropode (de exemplu, Helix sp.), etc.  

În anul 2005 au fost emise de c�tre APM Constan�a 7 autoriza�ii conform cu 
ordinul Ordinul M.A.P.P.M. nr. 647/2001, dintre care: 2 autoriza�ii pentru recoltarea 
melcilor (specia Helix lucorum), 1 autoriza�ie de recoltare a speciilor de plante din 
flor� s�lbatic� �i 4 autoriza�ii de vân�toare.  

Cotele de recoltare, capturare �i/sau  de achizi�ie a plantelor �i animalelor din 
flora �i fauna terestr� �i acvatic� sau a unor p�r�i �i produse din acestea pentru care 
s-au emis autoriza�iile de mediu, au fost stabilite prin studiile de evaluare �i impact 
ale st�rii resurselor naturale, expertizate tehnic de Comisia Monumentelor Naturii a 
Academiei Române. 

În anul 2005, conform datelor provenite de la Direc�ia pentru Agricultur� �i 
Dezvoltare Rural� Constan�a au cultivat soia modificat� genetic 13 agen�i economici, 
pe o suprafa�a total� de  927ha, având o produc�ie de 1574,34 tone. Din totalul 
suprafe�ei agricole a jude�ului de 564523 ha, cea cultivat� cu soia reprezint� 0,16%. 

S�mân�a pentru soia modificat� genetic se import� din SUA �i Canada (prin 
companiile Monsanto cu 11 soiuri �i Pioneer cu 3 soiuri), importul se face conform 
legisla�iei doar cu avizul autorit��ilor (MMGA). 

Evaluarea riscurilor utiliz�rii plantelor modificate genetic trebuie s� identifice 
riscurile pentru care este necesar s� fie elaborate planuri pentru managementul 
acestora �i stabilirea planului optim ce trebuie aplicat. 

Biodiversitatea �i habitatele marine de la litoralul românesc au fost 
caracterizate prin valorile indicatorilor decizionali specifici, care nu au suferit 
modific�ri importante fa�� de anul 2004. 
 

 
CAPITOLUL 7 

DE�EURI. SUBSTAN�E �I PREPARATE CHIMICE PERICULOASE 
 

7.1. De�euri municipale �i asimilabile 
 
De�eurile municipale si asimilabile reprezint� totalitatea de�eurilor generate in 

mediul urban si in mediul rural, din gospodarii, institu�ii, unit��i comerciale si 
prestatoare de servicii ( de�euri menajere ), de�euri stradale colectate din spatii 
publice, str�zi, parcuri, spatii verzi, de�euri din construc�ii si demol�ri, n�moluri de la 
epurarea apelor uzate or��ene�ti. 

 

7.1.1. De�euri biodegradabile 
 

În România, materia biodegradabila din de�eurile municipale reprezint� o 
componenta majora. Pana in anul 2005, in jude�ul Constanta  nu au fost colectate 
selectiv de�eurile biodegradabile, ne existând proiecte in acest sens.  

În aceasta categorie sunt cuprinse: 
- de�euri biodegradabile rezultate in gospodarii si unit��i de alimenta�ie publica; 
- de�euri vegetale din parcuri, gr�dini; 
- de�euri biodegradabile din pie�e; 
- componenta biodegradabila din de�eurile stradale; 
- n�mol de la epurarea apelor uzate or��ene�ti; 
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- teoretic, hârtia este biodegradabila,dar din punctul de vedere al Planului 
Na�ional de Gestionare a de�eurilor, hârtia face parte din materialele 
reciclabile si nu va fi inclusa in categoria biodegradabilelor, excep�ie f�când de 
cea mai proasta calitate, ce nu poate fi reciclata. 

În ultimii 5 ani, procentul de biodegradabile din de�eurile municipale colectate in 
jude�, a sc�zut de la 70% in 1998 la 43% in 2005. 

Solu�iile de recuperare/reciclare si de reducere a materialelor trimise spre 
depozitare finala, disponibile sunt: 
   -   compostarea( degradare anaeroba) 
   -   degradare anaeroba cu producere si colectarea de gaz. 

Pentru a se utiliza in mod eficient compostarea este necesara o colectare 
separata a de�eurilor organice. Trebuie evitata compostarea de�eurilor municipale 
colectate in amestec deoarece acestea au un con�inut ridicat de metale grele, cum ar 
fi: Cd, Pb, Cu, Zn, si Hg.  

Datorita condi�iilor referitoare la concentra�ia de metale grele admisa in 
compost se recomanda a se evita colectarea materialelor biodegradabile din mediile 
urbane dense. 

Colectarea separata a materiei biodegradabile poate fi realizata in toate 
regiunile in care popula�ia locuie�te in „medii verzi ”, gospodarii cu gr�dini. Cel mai 
mare volum de de�euri biodegradabile poate fi colectat in mediul rural, dar acest 
lucru trebuie evitat, deoarece popula�ia din aceste medii practica metode ecologice 
de a reutiliza materiile biodegradabile din propriile gospodarii. 

In condi�iile situa�iei existente, se recomanda colectarea separata a materiei 
biodegradabile in mediul urban mai pu�in dens, in zonele verzi ale marilor ora�e. 

Pentru de�eurile biodegradabile, HG 349/2005 privind depozitarea de�eurilor, 
care transpune Directiva 99/31/CE , privind depozitarea de�eurilor, stipuleaz� 
necesitatea sc�derea cantit��ii de de�euri biodegradabile depozitate, dup� cum 
urmeaz�: 

- reducerea cantit��ii de de�euri biodegradabile municipale depozitate la 75% 
din cantitatea totala, exprimata gravimetric, produsa in anul 1995, pana in anul 
2006 

- reducerea cantit��ii de de�euri biodegradabile municipale depozitate la 50% 
din cantitatea totala, exprimata gravimetric, produsa in anul 1995, pana in anul 
2009 

- reducerea cantit��ii de de�euri biodegradabile municipale depozitate la 35% 
din cantitatea totala, exprimata gravimetric, produsa in anul 1995, pana in anul 
2016 

 

7.1.2. Valorificarea de�eurilor municipale 
 
La nivelul localit��ilor din jude�ul Constanta, nu exista implementate sisteme 

de colectare selectiva a de�eurilor de ambalaje in vederea valorific�rii. Intr-o mica 
m�sura, de�eurile recep�ionate in depozitele de de�euri sunt supuse unui proces de 
sortare manuala pentru recuperarea de�eurilor de hârtie si carton, a de�eurilor de 
PET. 

Pentru a atinge �intele stabilite in legisla�ia europeana si na�ionala, sistemul 
pentru gestionarea de�eurilor de ambalaje va cuprinde: 

- colectarea separata; 
- sortarea si procesarea; 
- reciclarea finala. 
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Tipul de colectare si de containere trebuie alese in func�ie de condi�iile si tipurile 
de materiale din ambalaje. Indiferent de sistemul de colectare a de�eurilor de 
ambalaje este necesara crearea sau dezvoltarea unor sisteme de sortare si  
procesare. 

Sortarea de�eurilor municipale 
  Din anul 2005, in municipiul Constanta func�ioneaz� o instala�ie pentru 
sortarea de�eurilor reciclabile din de�euri menajere, cu o capacitate de sortare de 9 
tone/ora. Instala�ia apar�ine societarii S.C. M.M. RECICLYNG S.R.L. care de�ine si o 
instala�ie de valorificare PET cu o capacitate de 450 tone/ora.  
 Date privind sortarea de�eurilor menajere  

                                                                  Tabel 7.1. - 1 

  
Tone/an 

Capacitatea instala�iei de sortare 25920 
Cantitatea de de�euri sortate  6571.16 
Cantitatea de de�euri menajere supusa sort�rii 11238.4 
Cantitatea de de�euri menajere colectata an 2005 316566 

Figura 7.1. - 1 
  
 
 
      

           Indice de utilizare al instalatiei de sortare
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Figura 7.1. - 2 

 
Colectarea si valorificarea de�eurilor reciclabile se realizeaz� de c�tre agen�i 

economici autoriza�i pentru colectare si valorificare. In tabelul 7.1. - 2 se prezint� 
datele privind cantit��ile de de�euri reciclabile colectate si valorificate in jude�ul 
Constanta in anul 2005. 

 
Cantitatea de de�euri colectate si valorificate in anul 2005    
                                                                              
                                                                               Tabel 7.1. - 2 

Cantitate/tone Denumire 
material colectata valorificata 

P.E.T. 559.2 370.4 
P.E. 459.7 246.9 
Hârtie/carton 4189.7 4028.5 

Uleiuri uzate 466.2 462.5 
Acumulatori auto 313 264.1 
Anvelope uzate 2060.9 1901.9 
De�euri lemnoase 2232.8 1935.6 
Total 10218.5 9209.9 

                                                                 
 

Deseuri valorificate in anul 2005
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Figura 7.1. – 3 
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În anul 2005, municipalit��ile au colectat  399816  tone de de�euri ( tabelul 
7.1. - 3  si figura 7.1. - 4 ), de la popula�ie, agen�i economici, cât �i din serviciile 
publice.  

În mediul rural, de�eurile generate sunt colectate in cantitatea nesemnificative 
si sunt depozitate necontrolat din punct de vedere cantitativ. Se estimeaz� cantitatea 
de de�euri menajere necolectate, în anul 2005, la 117264 tone. 
 
De�euri municipale generate in anul 2005  
                                                                                                   Tabel 7.1. - 3 

De�euri municipale 
 

Cantitate de�euri 
tone 

De�euri menajere colectate: 316566 
De�euri menajere colectate in amestec de la 
popula�ie 251349 
De�euri asimilabile colectate in amestec din comer�, 
industrie, institu�ii 56524 
De�euri municipale si asimilabile colectate separat 2133 
De�euri din servicii publice 6559 
Total 323125 
Altele 64560 
De�euri din construc�ii si demol�ri,din care: 12131 
Total  de�euri municipale colectate 399816 
De�euri menajere necolectate 117624 
Total de�euri municipale generate 517441 
De�euri menajere + servicii (colectate) 310007 
De�euri menajere necolectate 117624 
Total 427631 

 

Deseuri menajere generate in anul 2005 ( tone)
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Figura 7.1. - 4 

 
 
 Dup� provenien�a lor de�eurile municipale au inclus (tabelul 7.1. - 3 si figura 
7.1. - 5) 

• De�euri menajere de la popula�ie 
• De�euri menajere de la agen�i economici 
• De�euri din servicii municipale (de�euri stradale, din pie�e si spatii verzi) 
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• De�euri din construc�ii si demol�ri 
 
De�euri totale colectate de municipalitatea in anul 2005    
                                                                                                   Tabel 7.1. - 4 

De�euri colectate 
  

Cantitate  
colectata 

tone 
Procent 

% 
De�euri menajere colectate: 316566 79 
De�euri din servicii publice 6559 2 
Altele 64560 16 
De�euri din construc�ii si 
demol�ri 12131 3 
Total  de�euri municipale 
colectate 399816 100 

                       

Deseuri municipale colectate in anul 2005
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Figura 7.1. - 5 
 

Distribu�ia de�eurilor menajere colectate in amestec de la popula�ie si agen�ii 
economici este prezentata  în tabelul 7.1. - 4 si figura  7.1. - 5 
 
De�euri menajere colectate in amestec de municipalitatea in anul 2005   
                                                                                                      Tabel 7.1. - 5 

De�euri menajere 
 

Cantitate 
colectata 

tone 
Procent 

% 
De�euri menajere colectate in amestec de la 
popula�ie 251349 82 
De�euri asimilabile colectate in amestec din comer�, 
industrie, institu�ii 56524 18 
 Total 307874 100 
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Deseuri menajere colectate de municipalitati in 
anul 2005

82%

18%

Deseuri menajere colectate in amestec de la populatie
Deseuri asimilabile colectate in amestec din comert, industrie, institutii

 
                                                           Figura 7.1. - 6 
 
 Tabelul 7.1. - 6 prezint� cantit��ile de de�euri generate in anul 2005, iar figura 
7.1. - 7 prezint� ponderea de�eurilor municipale colectate fata de cea a de�eurilor 
necolectate. 
 
De�euri municipale generate in anul 2005    
                                                                                                           Tabel 7.1. - 6                                                   

De�euri municipale 
  

Cantitate 
de�euri 

tone 
Procent 

% 
De�euri menajere colectate: 316566  
De�euri din servicii publice 6559  
Altele 64560  
De�euri din construc�ii si demol�ri,din care: 12131  
Total  de�euri municipale colectate 399816 77 
De�euri  necolectate (estimat) 117624 23 
Total de�euri municipale generate 517441 100 

            
     

      

Deseuri generate in anul 2005

77%

23%

Total  deseuri municipale colectate
Deseuri  necolectate

              
Figura 7.1. - 7 

Compozi�ia procentuala a de�eurilor menajere pentru anul 2005 este 
prezentata in tabelul 7.1. - 7 



Raportul privind starea factorilor de mediu în jude�ul Constan�a pentru anul 2005 142   

 

 
Compozi�ia procentuala a de�eurilor menajere pentru anul 2005 
     
                                                                        Tabelul 7.1. - 7 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compozitia procentuala medie a deseurilor 
menajere ( populatie)  in anul 2005

10% 4%2%
10%

5%

42%

14%

13%
Hartie, carton
Sticla
Metale
Materiale plastice
Textile
Biodegradabile organice
Inerte
Altele

 
Figura 7.1. - 8 

 
Procentul de colectare selectiva a de�eurilor municipale este relativ mic  (0.6 –1%), 
datorita inexistentei sistemelor de colectare selectiva la nivelul localit��ilor din jude�. 

Datorita procentului sc�zut de colectare selectiva a de�eurilor de la popula�ie, 
componentele reciclabile din de�euri menajere nu se recupereaz�, ci se elimina prin 
depozitare finala împreuna cu celelalte de�euri urbane. 

Indicatorii de generare a de�eurilor  reprezint� raportul dintre cantitatea de 
de�euri generate si num�rul de locuitori din jude�.  Din tabelul 7.1. - 6 rezulta:  

- cantitatea totala de de�euri generate  exprimata in kg/loc. an a crescut in 
perioada 2000-2002, dup� care a r�mas practic constanta. 

 
Indicatori de generare a de�eurilor municipale 
                                                                                                            Tabel 7.1. - 8 

An 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
De�euri menajere de la 
popula�ie (kg/loc. an) 304 314 374 401 412 422 

De�euri municipale  de la 
agen�i economici (kg/loc. An) 68 71 84 90 93 95 

Total de�euri menajere  
(kg/loc. an) 372 384 458 491 505 517 

De�euri din construc�ii  8 9 11 35 30 32 

Material  % 
Hârtie, carton 9,62 
Sticla 4,15 
Metale 2,1 
Materiale plastice 9,63 
Textile 4,8 
Biodegradabile 
organice 43 
Inerte 13,7 
Altele 13 
Total 100 
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demol�ri ( kg/loc. an) 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.1. – 9 
 

Activit��ile de salubrizare din jude� sunt organizate in func�ie de: m�rimea 
localit��ii, de num�rul persoanelor deservite, forma de proprietate, dotare, etc. In 
ora�ele mai mari salubrizarea este asigurata de serviciile de salubrizare, în cele cu 
num�r mai mic de locuitori activitatea de salubrizare este asigurata de serviciul de 
gospod�rire din primarii. Sunt deservi�i cca.69% din popula�ie. In figura 7.1. - 11 este 
prezentat� ponderea popula�iei care beneficiaz� de servicii de salubrizare la nivel 
jude�ean. 
     

Pondere populatie care beneficiaza de servicii de 
salubritate an 2005

31%
69%

populatie deservita
populatie fara servicii de salubrizare

 
                                       Figura 7.1-10 
 

In tabelul 7.1. - 9 este prezentata evolu�ia gradului de colectare a de�eurilor 
urbane pentru perioada 2000-2005 
 
 
Evolu�ia gradului de colectare a de�eurilor urbane       
                                                                                                            Tabel 7.1. - 9 

Indicator / an 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Cantitatea de de�euri menajere 
si asimilabile colectate / 
Cantitatea totala de de�euri  
menajere si asimilabile generate 

0.964 0.963 0.963 0.968 0.967 0.965 

Cantitatea de de�euri menajere 
si asimilabile colectate separat / 
cantitatea totala de de�euri 
menajere si asimilabile colectate 

0.003 0.005 0.017 0.016 0.015 0.008 
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Num�rul de locuitori deservi�i de 
serviciul de salubrizare / num�rul 
total de locuitori  

0.662 0.661 0.691 0.692 0.691 0.692 

Cantitatea de de�euri generata 380 430 480 495 508 517 
Cantitatea de de�euri colectata  
( kg/loc. an) 358.95 396 441 475 487 470 

  

Evolutia gradului de colectare deseuri
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Figura 7.11 

 
Cantitatea de de�euri generata este cuprinsa intre 380 – 520 kg/an, cantitatea 

colectata este in medie de 450 kg/an. 
 

7.1.3. Tratarea de�eurilor municipale 
 
Tratarea de�eurilor în vederea recicl�rii sau elimin�rii 

 De�eurile menajere nu sunt supuse nici unui proces de tratare prealabila  
elimin�rii finale prin depozitare (de exemplu compostare, tratare mecano-biologica). 

Reducerea volumului de�eurilor depozitate, prin balotare, se realizeaz� doar 
in cadrul depozitului ecologic de la Costine�ti.  
 

7.1.4. Incinerarea de�eurilor municipale 
 
În jude�ul Constan�a nu sunt in func�iune incineratoare pentru tratarea termica 

a de�eurilor solide municipale. Caracteristicile si compozi�ia de�eurilor menajere, din 
România, precum si costurile mai ridicate ale acestei metode de eliminare a 
de�eurilor menajere nu permit incinerarea la aceasta data. 

 

7.2. De�euri de produc�ie 
 
În anul 2005, cantitatea de de�euri de produc�ie generata a fost de 1139481 

tone, din care 976985 tone reprezint� de�euri de steril provenite din activitatea de 
exploatare a minereurilor nemetalifere. 

Cantitatea de de�euri de produc�ie valorificate a fost de 78658 tone. Pe ramuri 
de activitate ponderea o reprezint� de�eurile generate din  activitatea de construc�ii 
navele, urmata de activitatea de prelucrare a produselor petroliere. 
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Cantit��i de de�euri de produc�ie raportate pentru anul 2005  
 
                                                                                                 Tabel 7.2. 1 

Activitatea economica Cantitatea 
generata (tone) 

Cantitatea 
valorificata 

(tone) 

Cantitatea 
eliminata 

(tone) 
industria extractiva 976985  976985 
Industria alimentare 31565 25173 3241 

Industria textila, confec�ii, 
piele si înc�l��minte 

20 12 4 

Industria de prelucrare a 
lemnului 

3407 3496  

Prelucrarea produselor 
petroliere rafinate si 

combustibilului nuclear 

49432 15665 33845 

Petrochimie, chimie, 
industria cauciucului, mase 

plastice 

1096 1273  

Industria altor produse 
minerale nemetalice 

4330   

Industria metalurgica si 
construc�ii metalice 

1485 1473 5 

Industria de ma�ini si 
echipamente, mijloace de 

transport 

59090 19536 34410 

Alte activit��i neclasificate 11730 11892 533 
energie 341 138  

total 1139481 78658 10490023 
 
Tabelul prezint� activit��ile economice care au generat de�euri de produc�ie in 

anul 2005. 
Ca tipuri specifice de de�euri de produc�ie generate in anul 2005 au fost: 

• de�euri metalice feroase si neferoase: 31233 tone 
• de�euri din hârtie si carton: 721,6 tone 
• de�euri din materiale plastice: 281,6 tone 

De�euri valorificate, in cea mai mare m�sura, au fost: 
• de�euri metalice feroase si neferoase: 14393 tone 
• de�euri din hârtie si carton: 521 tone 
• de�euri din materiale plastice: 342 tone 

 

7.2.1. De�euri periculoase 
  
 Cantitatea de de�euri de produc�ie periculoase generate, în anul 2005, a fost 

de 20860 tone din care aproximativ 75% au fost valorificate. Datele referitoare la 
aceste de�euri sunt prezentate în tabelul de mai jos. Pe ramuri de activitate 
ponderea o reprezint� de�eurile generate din activitatea de construc�ii navale si din 
industria chimica si petrochimica. 
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Cantit��i de de�euri de produc�ie raportate pentru 2005      
                                                                                                           Tabel 7.2. - 2  

Cantitatea de de�euri  
periculoase generat� 

(tone) 

Cantitatea de de�euri 
periculoase valorificate 

(tone) 

Cantitatea de de�euri 
periculoase eliminate 

(tone) 
20860 15498 4961 

 
 

Deseuri periculoase valorificate/eliminate

24%

76%

deseuri periculoase valorificate
deseuri periculoase eliminate

 

Figura 7.2. - 1 
De�euri de produc�ie nepericuloase 
 

Cantitatea de de�euri de produc�ie nepericuloase generate în anul 2004 a fost 
de 131691.9 tone din care aproximativ 75% au fost valorificate. Datele referitoare la 
aceste de�euri sunt prezentate în tabelul de mai jos. Ponderea o reprezint� de�eurile 
feroase �i de�eurile de lemn. 

 Tabelul  7.2. - 3  
Cantitatea de de�euri  

nepericuloase generat� 
(tone) 

Cantitatea de de�euri  
nepericuloase 

valorificate (tone) 

Cantitatea de de�euri 
nepericuloase eliminate 

(tone) 
131691,9 58848,9 65628,2 

 
Principalele tipuri de de�euri periculoase provin din activitatea de repara�ii si 

construc�ii navale.  
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Cantitate deseuri nepericuloase 
valorificate/cantitate deseuri nepericuloase 

eliminate

47%

53%

 deseuri nepericuloase
valorificate          

Figura 7.2. - 3 
 

În jude�ul Constanta, de�eurile nepericuloase, cat si cele periculoase sunt 
valorificate prin co-incinerare in industria de ciment. SC Lafarge Romcim Bucure�ti 
Sucursala Medgidia, asigura preluarea a numeroase tipuri de de�euri, valorificându-
le energetic sau material drept combustibil alternativ �i/sau materii prime alternative 
(grit uzat, zgura,etc.). 

De�euri co-incinerate sau utilizate ca substituent al materiei prime, in anul 
2005, de c�tre SC LAFARGE ROMCIM SA Sucursala Medgidia. 

 
          Tabel 7.2. - 4 
                                                                           

De�eu co-incinerat sau utilizat ca 
substituent al materiei prime in anul 2005 

  

De�euri preluate 
din alte 

jude�e (tone) 

De�euri preluate 
din jude�ul 

Constanta (tone) 

De�euri cauciuc 570   

Hârtie/folie 55   

Plastic 279 76 

Reziduuri petroliere 62 4118 

Vopsea 783 21 

Anvelope uzate 878 1144 

Textile 563 4,5 

Ulei uzat 72 120 

De�euri farmaceutice 269   

Zgura de aluminiu 150   

Grit 2085 12512 

N�mol Epurare 28   

Total 5794 23789,5 
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7.3. De�euri generate din activit��i medicale 
 

Gestionarea de�eurilor rezultate din activit��i medicale este reglementata de Ordinul 
Ministerului S�n�t��ii si Familiei nr. 219/2002 care aproba normele tehnice privind 
gestionarea de�eurilor rezultate din activit��ile medicale. Unit��ile sanitare utilizeaz� 
ambalaje adecvate pentru colectarea de�eurilor si au creat spatii de depozitare 
temporara, iar pentru transportul intern al de�eurilor se folosesc mijloace specifice. 

În jude�ul Constanta, de�eurile medicale periculoase sunt eliminate prin 
crematorii, si prin incinerare. Situa�ia privind eliminarea finala a de�eurilor sanitare 
periculoase rezultate din activit��i medicale, în anul 2005 se prezint� astfel: 
- aproximativ  40% din unit��ile sanitare  au utilizat pentru eliminarea finala 
crematoriul propriu. 
-  60% elimina final de�eurile in incineratorul autorizat apar�inând SC ECO FIRE 
SISTEMS SRL. 
 Din cele 158 tone de�euri periculoase generate de c�tre unit��ile sanitare 
mari, in anul 2005, 20% au fost eliminate final prin crematoriile proprii si 80% prin 
incinerarea in incineratorul autorizat. 
 De�eurile nepericuloase rezultate din activitatea medicala sunt de�euri 
asimilabile celor menajere, aceste de�euri se colecteaz� separat si se elimina la fel 
ca si de�eurile menajere. 

O mare parte dintre unit��ile sanitare care au de�inut instala�ii de ardere au 
închis deja aceste instala�ii, de�eurile periculoase generate  fiind eliminate, din anul 
2004, prin instala�ia de incinerare a SC ECO FIRE SISTEMS SRL. 
 

7.4. N�moluri 
 
N�molurile provin de la tratarea apelor uzate or��ene�ti, industriale si de la 

potabilizarea apei. Principala sursa de producere a n�molurilor o reprezint� insa 
sta�iile de epurare urbane.  

N�molurile provenite de la epurarea apelor uzate sunt n�molurile re�inute si 
colectate din decantoarele primare si secundare ale sta�iilor de epurare mecano - 
biologice. 

Apele uzate tratate in sta�iile de epurare provin din zonele populate, dar si din 
întreprinderile industriale, fie ca sunt racordate la canalizare sau apele sunt 
transportate cu vidanja de la unit��ile neracordate. 

 

7.4.1. N�moluri provenite de la epurarea apelor uzate 
 
Cantit��ile de n�molurile generate de sta�iile de epurare municipale se 

reg�sesc in tabelul de mai jos 
        Tabel 7.4. - 1 

Tip de n�mol N�mol 
primar 

N�mol 
secundar 

N�mol 
chimic 

N�mol 
mixt 

Total 

N�mol umed 
(tone/an) 

 
282326 

 
330560 

 
- 

 
18033 

 
630919 

N�mol uscat 
(tone/an) 

 
8026 

 
1832 

 
- 

 
4653 

 
14511 
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Referitor la gestionarea n�molurilor de la sta�iile de epurare municipale, 
acestea se depoziteaz� in depozitele de de�euri,  

 
Utilizarea n�molurilor de la sta�iile de epurare municipale – cantit��i  
                                                                                                           Tabel 7.4. - 2 

 
Tip de n�mol 

N�mol 
primar 
 tone 

N�mol 
secundar 

tone 

N�mol  
chimic 
 tone 

N�mol  
Mixt 
tone 

 
Total  
tone 

Depozitare la 
depozitul de de�euri 

 
1728 

 
400 -  

13503 
 
5631 

Depozitare in stocul 
propriu 

 
224 

 
224 -  

5833 
 
6281 

 
În jude�ul Constanta, n�molurile provenite de la sta�iile de epurare  nu au fost 

incinerate si nu au fost utilizate in agricultura. RAJA Constanta de�ine un 
amplasament propriu, in care depoziteaz� majoritatea n�molurilor provenite din 
sta�iile de epurare. 

 

7.4.2. N�moluri generate de apele uzate industriale 
 

Cantitatea totala de n�moluri generate a fost de 243,5 tone n�mol, din care 80%  
n�mol provenit din industria chimic� si petrochimica si  20% n�mol provenit din 
industria alimentara. Întreaga cantitate a fost depozitata in depozitele de de�euri 
apar�inând agen�ilor economici generatori. 
 

7.5. Depozite de de�euri 
 

7.5.1 Depozite de de�euri municipale 
 
În jude�ul Constanta, in anul 2004, in urma evalu�rii depozitelor de de�euri din 

zona urbana, noua depozite urbane au fost clasificate ca depozite clasa “b”, in 
concordanta cu prevederile Directivei 99/31/CE. Dintre acestea depozitele amplasate 
in localit��ile Eforie Sud, Basarabi, Cernavoda, Hâr�ova, Techirghiol, Albe�ti, 
Medgidia, Negru-Voda sunt depozite neconforme ce urmeaz� a fi închise etapizat in 
concordanta cu prevederile calendarului de închidere din H.G. 349/2005 privind 
depozitarea de�eurilor  

Depozitul amplasat in localitatea Ovidiu, este un depozit ecologic, ce se va 
conforma cu cerin�ele Directivei  1999/31/CE pana la 31.12.2006, prin achizi�ionarea 
si punerea in func�iune a unei instala�ii de tratare levigat. Depozitul din Ovidiu a fost 
deschis in 1995 si din anul 2005 este in exploatare celula num�rul 4. Capacitatea 
proiectata a acestui depozit este de 1.700.000 mc. 

În anul 2005, a fost deschisa prima celula a depozitului ecologic amplasat in 
localitatea Costine�ti.  Depozitul are o capacitate totala de 1.200.000 mc, cu o 
capacitate de depozitare de 70000 mc anual. Depozitul este dotat cu o instalatie de 
balotare si împachetare de�euri. Instala�ia de balotare are o capacitate maxima de 40 
tone/ora de�euri balotate, gradul de compactare al de�eurilor in balot dep��ind 0.9 
tone/mc. 
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Depozitul amplasat in localitatea Albe�ti va continua sa func�ioneze ca urmare 
a extinderii, prin construirea unei celule ecologice cu o capacitate proiectata de 
655000 mc.  

Cantitatea de de�euri depozitat� în aceste depozite este de  aproximativ 
406537,6 tone, în tabelul de mai jos fiind prezentate cantit��ile depozitate în fiecare 
depozit. 
 
Cantit��ile de de�euri industriale depozitate in anul 2005  
                                                                                                            Tabel 7.5. - 1 

Nr. 
crt Depozit Cantitate 

depozitat� (tone) 

1 
Depozit ecologic de de�euri menajere 
�i industriale asimilabile 
Operator: SC Tracon SRL 

 
179573,74 

 

2 Depozit de�euri Eforie Sud 
Operator: SC „Util Serv”96 SRL 17215,1 

3 
Depozit de de�euri menajere �i 
industriale Mangalia (Albe�ti) 
Operator: SC Eco Gold Invest SA 

75050,6 

4 Depozit de de�euri Medgidia 
Operator: SC Edilmed SA 44087,2 

5 Depozit de de�euri Hâr�ova 
Operator: S. P.C.G. Hâr�ova 5600 

6 Depozit de de�euri Cernavod� 
Operator: S. P.C.G. Cernavod� 7314,6 

7 
Depozit de de�euri Techirghiol 
Operator: S. P.C.G. Techirghiol 5559,78 

8 Depozit de de�euri Basarabi 
Operator: Prim�ria Basarabi 4300 

9 Depozit de de�euri Negru Vod� 
Operator: Prim�ria Negru – Vod� 

6750 

10 
Depozit de de�euri Costine�ti 
Operator SC Iridex Group Import 
Export SRL 

65214,3 

11 Total  406537,6 
 

Depozitele neconforme amplasate in localit��ile Eforie Sud, Negru Vod�, 
Albe�ti, Medgidia vor sista depozitarea pana la sfâr�itul anului 2006, de�eurile 
generate in aceste localitate urmând sa fie colectate si depozitate in depozitele 
ecologice cele mai apropiate. Celelalte patru depozite urbane, amplasate in 
localit��ile: Cernavoda, Hâr�ova, Basarabi si Techirghiol, vor sista depozitarea 
etapizat, pana in anul 2015. 
 

7.5.2 Depozite de de�euri industriale 
 
 In anul 2004, in jude�ul Constanta, au fost inventariate 8 depozite de de�euri 
industriale. Dintre acestea, in anul 2005, au continuat sa func�ioneze patru depozite.  
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Celelalte  depozite au sistat depozitarea urmând ca agen�ii economici sa realizeze 
închiderea si reabilitarea zonelor respective. 

 
    Tabel  7.5. - 2 

Depozit Cantitate de�euri 
depozitate (t) 

Depozit de�euri tehnologice nepericuloase  
S.C. Argus SA 3083 

Depozit de de�euri industriale nepericuloase  
SC Etermed SA  736 

Depozit industrial 
S.C. Lafarge Romcim SA Sucursala Medgidia 30380 

Depozit de de�euri industriale periculoase 
SC ROMPETROL RAFINARE SA 195 

 

7.5.3. Depozite de de�euri periculoase  
 
SC ROMPETROL RAFINARE SA si SC MURFATLAR SA vor sista 

depozitarea de�eurilor periculoase in depozitele proprii pana la 31 decembrie 2006. 
 
 

7.5.4. Impactul depozitelor de de�euri industriale si municipale asupra mediului 
 

 Actualele practici de colectare, transport si depozitare a de�eurilor urbane sunt 
in multe cazuri necorespunz�toare, generând un impact negativ asupra factorilor de 
mediu si facilitând înmul�irea si diseminarea agen�ilor patogeni si a vectorilor 
acestora. De�eurile, in special cele industriale constituie surse de risc pentru 
s�n�tate si mediu datorita con�inutului lor in substan�e toxice, precum metale grele, 
pesticide, solven�i, produse petroliere. 
 Ca urmare a lipsei de amenaj�ri a depozitelor de de�euri si a exploat�rii 
deficitare, depozitele de de�euri se num�ra printre obiectivele recunoscute ca 
generatoare de impact si risc pentru mediu si s�n�tatea publica. 
 
 
Contactul direct cu de�eurile din ramp� – risc pentru s�n�tate  

Depozitele neconforme sunt în cele mai multe cazuri ne-împrejmuite, f�r� 
paz� permanent�, fiind posibil accesul persoanelor neautorizate. Transporturile de 
de�euri nu sunt verificate de c�tre persoane autorizate pentru a fi preluate doar 
de�eurile menajere �i asimilabile acestora. Pe aceste amplasamente sunt întâlnite de 
cele mai multe ori persoane care r�scolesc prin de�eurile depozitate, cu consecin�e 
extreme în cazul declan��rii unor infec�ii sau epidemii. De exemplu, datorita 
depozitarii ilegale a de�eurilor sanitare ce con�in atât materiale în�ep�toare, 
segmente umane, cât �i materiale provenite din sec�iile de boli transmisibile, exist� 
un pericol major de contaminare cu agen�i patogeni care pot duce la  epidemii în 
rândul popula�iei. Actualele practici de colectare, transport �i depozitare a de�eurilor 
urbane faciliteaz� înmul�irea �i diseminarea agen�ilor patogeni �i a vectorilor 
acestora: insecte, �obolani, p�s�ri. 
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Contaminarea apelor de suprafa��, a apelor subterane �i a solului din zona 
adiacent� depozitelor de de�euri neconforme 

Scurgerile de pe versan�ii depozitelor aflate în apropierea apelor de suprafa��, 
cat �i levigatul scurs din masa de gunoi, contribuie la poluarea cu substan�e toxice 
organice a apei (de exemplu in cazul depozitului de pe malul lacului Techirghiol). 

Depozitele ne-impermeabilizate sunt deseori sursa infest�rii apelor subterane 
cu nitri�i, nitra�i, dar si cu alte elemente poluante. Atât exfiltra�iile din depozite, cat si 
apele scurse de pe versan�i influen�eaz� calitatea solurilor înconjur�toare, fapt ce se 
repercuteaz� asupra folosin�ei acestora. De�eurile, dar mai ales cele industriale, 
constituie risc pentru s�n�tate datorit� con�inutului de substan�e toxice (plumb, 
cadmiu), uleiuri uzate, produse petroliere. 

Scoaterea din circuitul natural sau economic a terenurilor pentru depozite de 
de�euri este un proces ce poate fi considerat temporar, dar care în termenii 
conceptului de dezvoltare durabil� se întinde pe durata a cel pu�in 20-30 ani.  

În termeni de biodiversitate, un depozit de de�euri înseamn� eliminarea de pe 
suprafa�a afectat� acestei folosin�e a unui num�r de 30-300 specii/ha, f�r� a 
considera �i popula�ia microbiologic� a solului. 
 
Poluarea aerului 

Poluarea aerului este determinata de gazul de depozit ale c�rui componente 
sunt responsabile de producerea efectului de sera, cat �i de suspensiile antrenate de 
vânt. Metanul, principalul component al gazului de depozit este inflamabil si exploziv, 
ceea ce reprezint� un pericol pentru oameni �i mediu. Descompunerea materiei 
organice con�inut� în de�eurile urbane, genereaz� �i un volum însemnat de gaze 
care con�in în principal metan, hidrogen sulfurat, monoxid si dioxid de carbon, 
compu�i organici volatili, etc. Dac� nu sunt colectate �i evacuate din depozit, aceste 
gaze se pot acumula, având efecte negative asupra mediului. O alt� categorie de 
emisii (CO, NOX, SO2, HCl, etc.) poate fi determinat� de procesele de ardere ale 
de�eurilor datorit� fenomenelor de auto-aprindere. 

 

7.5.5. Ini�iative adoptate pentru reducerea impactului de�eurilor asupra 
mediului 

 
In anul 2005 a fost elaborat Planul local de gestionarea de�eurilor, având ca 

scop prezentarea fluxurilor de de�euri si a op�iunilor de gestionare a acestora. 
Detaliat, Planul de gestionare a de�eurilor prezint� cadrul de planificare pentru 
urm�toarele obiective: 

Conformarea cu politica de�eurilor �i atingerea obiectivelor propuse, planul 
local de gestiune a de�eurilor fiind un instrument important care contribuie la 
implementarea politicilor de gestionare a de�eurilor; 

Descrierea situa�iei de�eurilor �i a capacita�ii necesare de a gestiona 
de�eurile, planul descriind tipurile �i cantit��ile de de�euri care trebuie gestionate, 
contribuind astfel la asigurarea capacita�ii �i a  tipului sistemelor de colectare �i 
tratare necesare pentru gestionarea de�eurilor; 

Implementarea m�surilor adecvate pentru prevenirea gener�rii de�eurilor, 
recuperarea �i eliminarea acestora 

Prezentarea cerin�elor economice �i de investi�ii: planul de gestionare a 
de�eurilor constituie un punct de plecare pentru stabilirea cerin�elor  financiare pentru 
operarea schemelor de colectare, reciclare, tratare �i eliminare a de�eurilor. Pe 
aceast� baz� pot fi determinate necesit��ile pentru investi�iile in instala�ii de reciclare, 
tratare �i eliminare a de�eurilor. 
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7.6. Tendin�e privind generarea de�eurilor 
 
De�eurile de orice fel, rezultate din multiplele activit��i umane, constituie o 

problema de o deosebita actualitate, datorata atât cre�terii continue a cantit��ilor si a 
tipurilor acestora ( care prin degradare si infestare in mediul natural prezint� un 
pericol pentru mediul înconjur�tor si s�n�tatea popula�iei), cat si însemnatelor 
cantit��i de materii prime, materiale refolosibile si energie care pot fi recuperate si 
introduse in circuitul economic. 

Aplicarea unui sistem durabil de gestionare a de�eurilor implica schimb�ri 
majore ale practicilor actuale. Implementarea acestor schimb�ri va necesita 
participarea tuturor segmentelor societarii: persoane individuale in calitate de 
consumatori, întreprinderi, institu�ii social – economice, precum si autorit��i publice. 

Producerea  de�eurilor este indicatorul care ilustreaz� cel mai bine m�sura 
interac�iunii dintre activit��ile umane si mediu. Generarea de�eurilor urmeaz�, de 
obicei tendin�ele  de consum si de produc�ie. 

 

7.6.1. Prognoza privind generarea de�eurilor municipale 
 
Cu toate ca pe termen scurt  si mediu principala op�iune de gestionare a 

de�eurilor va fi in continuare depozitarea, obiectivul este de a promova op�iuni 
superioare de gestionare si de a asigura alinierea la practicile europene, de evitare 
pe cat posibil a solu�iilor de eliminare finala (depozitare, incinerare) 

De�eurile municipale reprezint� o problema rezolvabila tehnic numai dup� ce 
societatea î�i asuma rolul important in separarea, reciclarea si compostarea acestora 
iar industria va acorda aten�ia corespunz�toare proiect�rii, astfel încât produsele sa 
poat� fi reutilizate sau reciclate. Prin reciclare se recupereaz� mai multa energie 
decât prin incinerare. 

Compostarea de�eurilor menajere este o alternativa viabila la incinerarea sau 
depozitarea de�eurilor dup� opera�ia de separare. Este bine cunoscut faptul ca 
materialele care ridica probleme in depozitele de de�euri sunt de�eurile organice ( 
biodegradabile ), care prin transformare degaja metan ce contribuie la înc�lzirea 
globala, r�spândesc mirosuri nepl�cute si acizi care devin toxici infestând terenul si 
apele subterane. Compostarea elimina aceste materiale organice din depozite si este 
un proces mai ieftin decât incinerarea. 

Având in vedere elaborarea documenta�iilor, a bilan�urilor de mediu de nivel II 
pentru închiderea depozitelor existente, deschiderea unor depozite ecologice zonale 
conform obiectivelor stabilite in Planul Na�ional de Gestionare a De�eurilor, deservite 
de sta�ii de transfer, extinderea sistemului de colectare selectiva, transport, reciclare, 
ac�iuni de educare a popula�iei, implicarea in mass-media, a autoritarilor publice si 
locale, respectarea interdic�iei de abandon a de�eurilor nepericuloase, se estimeaz� 
o reducere a cantit��ilor de de�euri menajere care ajung pe rampele de de�euri. 

Pentru realizare prognozei s-au luat in considerare urm�toarele: 
- evolu�ia popula�iei in jude� 
- indicele de generare a de�eurilor  kg / locuitor. an 
- rezultatele unor studii de caz realizate pana in prezent privind cantit��ile si 

compozi�ia de�eurilor 
- prevederile din Strategia Na�ionala  de Gestionare a De�eurilor . 
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Conform datelor statistice furnizate, în jude�ul Constan�a, în perioada 2000-
2002 s-a înregistrat o sc�dere a popula�iei, urmat� de o perioad� în care varia�ia 
popula�iei este foarte redus�; se considera o descre�tere de 0.02% pe an. 

Indicele de generare a de�eurilor  ( calculat in func�ie de num�rul de locuitori ) 
pentru perioada 2002 – 2004 a înregistrat o u�oara cre�tere, in anul 2004 fiind de 
504,81 kg/locuitor;   se considera datorita  major�rii veniturilor popula�iei,  o cre�tere  
a acestuia de 1.5% pe an, aceasta ducând la majorarea cantit��ii de de�euri 
menajere cu acela�i procent anual. 

Cre�terea economica de 1.5% pe an duce la o cre�tere a cantit��ii de de�euri 
asimilabile din comer�, industrie, etc. 

Coroborând toate aceste date se poate prognoza o cre�tere a cantit��ii de 
de�euri menajere, respectiv municipale generate. 

 
     Prognoza cantit��ilor de de�euri menajere generate de popula�ie  
   
                                                                                                            Tabel 7.6. - 1 

An Popula�ie 
num�r locuitori 

Indice de generare 
kg/loc. an 

Cantitate de de�euri 
menajere generata 

tone 
2005 713682 517.1 369045 
2007 713397 532.8 380098 
2009 713111 548.9 391427 
2011 712826 565.5 403103 
2013 712541 582.6 415126 
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                                             Figura 7.6. – 2 

 
Pornind de la cantit��ile de de�euri estimate a fi generate si �inând seama de 

obiectivele stabilite privind extinderea sistemului de colectare, au fost estimate 
cantit��ile de de�euri ce vor fi colectate precum si cantit��ile de de�euri ce urmeaz� a 
fi colectate separat. 
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Prognoza privind  cantit��ile de de�euri municipale colectate  
                                                                                                Tabel  7.6. - 2 

Tip de�euri (tone/an) 2005 2007 2009 2011 2013 

 menajere colectate: 316566 353361 379748 407416 436408 
 menajere colectate in amestec 
de la popula�ie 251349 285073 309227 334576 361160 

asimilabile colectate in amestec 
din comer�, industrie, 56524 65936 67928 69982 72097 

 menajere si asimilabile 
colectate separat 2133 2352 2593 2858 3151 

din construc�ii si demol�ri 12131 15251 15712 16187 16676 
 municipale colectate 399816 411704 440718 471181 503151 
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Figura 7.6. - 4 
 

Aceasta estimare a prognozei reprezint� o schi�are in linii mari a evolu�iei 
de�eurilor pana in anul 2013, bazându-se pe datele si cuno�tin�ele existente in ceea 
ce prive�te generarea de�eurilor municipale si sistemele de colectare ale acestora. 
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7.6.2. Prognoza privind generarea de�eurilor de produc�ie 
 
Cantit��ile de de�euri de produc�ie generate au variat de la an la an. Varia�ia 

se datoreaz� condi�iilor specifice ale situa�iei economice actuale. Aceast� varia�ie 
împiedic� realizarea unei prognoze în cazul de�eurilor de produc�ie. Pe categorii de 
de�euri, de�eurile de la rafinarea petrolului �i de�eurile uleioase r�mân principalele 
tipuri de de�euri generate la nivelul jude�ului Constan�a. 
 

7.7. Îmbun�t��irea calit��ii managementului de�eurilor 
 
În contextul eforturilor pentru îmbun�t��irea managementului de�eurilor din 

zona jude�ului Constan�a, cu respectarea cerin�elor Uniunii Europene privind op�iunile 
de gestionare a de�eurilor se înscriu demersurile realizate pentru: 

a) închiderea depozitelor de de�euri neconforme. Depozitele neconforme 
amplasate in localit��ile Eforie Sud, Negru Vod�, Albe�ti, Medgidia vor sista 
depozitarea pana la sfâr�itul anului 2006, de�eurile generate in aceste localit��i 
urmând sa fie colectate si depozitate in depozitele ecologice cele mai apropiate. 

b) responsabilizarea generatorilor de de�euri sanitare în privin�a elimin�rii 
controlate, prin incinerarea în instala�ii autorizate a acestora, pentru a evita impactul 
negativ asupra mediului �i a s�n�t��ii umane 

c) încurajarea co-inciner�rii de�eurilor din «lista alb�» în fabrica de ciment, 
apar�inând SC Lafarge Romcim Bucure�ti Sucursala Medgidia, cât �i valorificarea lor 
energetic� �i/sau material� drept combustibil alternativ �i/sau materii prime 
alternative (de�euri contaminate cu reziduuri petroliere, uleiuri uzate, cauciuc, 
zgura,etc.).  
 d) înfiin�area punctului de colectare DEEE, la nivelul municipiului Constanta, 
conform H.G.448/2005. 
 e) realizarea proiectului pilot privind colectarea selectiva a de�eurilor 
reciclabile in municipiul Constanta, gestionat de Prim�ria Constanta. 

 

7.8. Substan�e �i preparate chimice periculoase 
 

7.8.1. Substan�e reglementate prin Protocolul de la Montreal (ODS) 
 
Substan�ele chimice periculoase care distrug stratul de ozon sunt substan�ele 

reglementate prin Protocolul de la Montreal si anume: hidrocarburi complet saturate 
(cloro-fluoro-carburi, tetraclorura de carbon); hidrocarburi saturate par�ial halogenate 
si hidro-fluoro-carburi; bromura de metil; amestecul lor. 

Substan�ele chimice reglementate de Protocolul de la Montreal (ODS) si 
principalele lor aplica�ii sunt: 

 
• CFC-uri (clorofluorocarburi – utilizate ca agen�i frigorifici, solven�i, 

aerosoli farmaceutici si cosmetici, agen�i de expandare in tehnologia de 
produc�ie a spumelor de izola�ie); 

• Haloni (substan�e de lupta împotriva incendiilor); 
• HCFC (hidrocarburi par�ial halogenate – agen�i frigorifici, agen�i de 

expandare a spumelor de izola�ie, solven�i, aerosoli); 
• Tetraclorura de carbon (solvent industrial) 
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• Metilcloroform (solvent) 
• Bromura de metil (utilizata in dezinfec�ia solului in sere, dezinfec�ia 

spatiilor de depozitare a cerealelor, tratamente de dezinfec�ie destinate 
transportului legumelor si fructelor proaspete, tratarea semin�elor) 

• alte clorofluorocarburi total halogenate denumite tehnic – al�i CFC 
(CFC-13, CFC-11, CFC-112, CFC-212, CFC-211, CFC-213, CFC-214, 
CFC-215, CFC-215, CFC-217) si hidrocarburi care con�in in molecula 
pe lâng� atomi de fluor si clor, atomi de brom, cu denumire tehnica – 
HBrFC. 

Legea nr. 84/1993 privind ratificarea Conven�iei de la Viena privind protec�ia 
stratului de ozon, a Protocolul de la Montreal privind substan�ele care epuizeaz� 
stratul de ozon si a amendamentului de la Londra al Protocolului de la Montreal 
constituie principalul act normativ armonizat privind protec�ia stratului de ozon. Prin 
Hot�rârea de Guvern nr. 58/2004 a fost aprobat Programul Na�ional de eliminare 
treptata a substan�elor care epuizeaz� stratul de ozon, având ca scop actualizarea 
pe termen scurt a unei strategii de eliminare e�alonata si fezabila a ODS-urilor  
ramase in utilizare in România. 

În cursul anilor 2003 si 2004, cantit��ile de substan�e reglementate prin 
Protocolul de la Montreal (ODS), respectiv ale agen�ilor frigorifici, spumelor, agen�ilor 
de fumigare, au fost contigentate si gestionate conform ordinelor ministerului 
Mediului. In anul 2004 a început aplicarea celui de al doilea Plan Na�ional de 
reducere a Produc�iei, consumului, Importului si Exportului de ODS, reglementate 
strict, plan care face parte din Planul Na�ional pentru Protec�ia atmosferei ca sec�iune 
distincta. 

Prevederile Protocolului privind substan�ele care epuizeaz� stratul de ozon, 
adoptat la Montreal in 1987 si reglementarilor ulterioare, au impus reducerea �i 
reciclarea lor, in toate sectoarele de activitate in care acestea î�i aveau aplicabilitate: 
refrigerare, spume, aerosoli, stingerea incendiilor, solven�i �i fumigan�i. 

Strategia privind substan�ele utilizate in instala�iile frigorifice de uz casnic, 
comerciale si industriale este aceea de a elimina total echipamentele frigorifice care 
folosesc CFC (CFC11, CFC 12, etc.) si înlocuirea  acestora cu HCFC sau al�i agen�i 
frigorifici non ODS (HCFC 134a, HC 600a, amoniac, etc.) 

Situa�ia consumului, recuper�rii �i recicl�rii ODS-urilor (agen�i frigorifici, 
solven�i utiliza�i la degres�ri) 

                                                  Tabel 7.8. - 1 
Agent 

frigorific 
Cantitate 

Consumat� 
Cantitate 
reciclat� 

Cantitate 
recuperata 

R 134A 33,663 KG 0 6,12 KG 
R12 39,05 KG 20,6 KG 34,52 KG 

R 22 91,38 KG 9,1 KG 83,5 KG 
R404 0 1,5 KG 0 

                     
             Cantit��i de solven�i utilizate in anul 2005  
          Tabel 7.8. - 2 

Substan�a utilizat� Cantitate utilizata 
(tone) 

Tricloretilen� 2 
Percloretilen� 9.8  
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 Având in vedere interzicerea elimin�rii in atmosfera a ODS con�inute in 
echipamentele si instala�ii sau in containerele de transport, in timpul opera�iilor de 
între�inere, dezafectare a instala�iilor sau de transvazare, unele ateliere de între�inere 
si service in domeniul frigotehniei au fost dotate cu echipamente specializate pentru 
recuperarea agentului frigorific, prin Programul de Monitorizare a Recuper�rii si 
Recicl�rii Agen�ilor frigorifici din cadrul Planului de Management al Refrigeran�ilor din 
România derulat in perioada 2000-2001. In jude�ul Constanta, SC DELATREID SRL 
de�ine doua echipamente utilizate la  recuperarea agentului frigorific. 

 

7.8.2. Situa�ia biocidelor (utilizare, import, export) 
 
 Directiva 98/8/CE privind plasarea pe pia�a a produselor biocide a fost 
transpusa in România, prin HG 956/2005. Conform acestei directive produsele 
biocide sunt substan�e active si preparate con�inând una sau mai multe substan�e 
active condi�ionate intr-o forma in care sunt furnizate utilizatorului, având ca scop sa 
distrug�, sa împiedice, sa fac� inofensiva, sa previn� ac�iunea sau sa exercite un alt 
efect de control asupra oric�rui organism d�un�tor, prin mijloace chimice sau 
biologice. 

Unul din domeniile de utilizare a produselor biocide este cel de dezinfec�ie, 
dezinsec�ie si deratizare, in care scop este permisa aplicarea doar a produselor 
avizate de Ministerul s�n�t��ii, încadrate in grupele III si IV de toxicitate si doar de 
c�tre societ��i autorizate. Alte domenii de utilizare cuprind industria textila, si a 
piel�riei, cosmetica, a materialelor de acoperire (a metalelor si lemnului), a 
vopselelor, industria alimentara, precum si opera�iile de igienizare si purificare a apei. 
 Biocidele sunt clasificate in patru grupe principale: 

• grupa I - dezinfectante si produse biocide generale utilizate pentru: 
igiena umana, spatii private si zone de s�n�tate publica, igiena 
veterinara, industrie alimentara si de preparare a furajelor, apa potabila; 

• grupa a II a – conservan�i utiliza�i pentru: produse îmbuteliate, pelicule, 
lemn, fibre, piele, cauciuc si materiale polimerizate, zid�rie, instala�ii de 
r�cire pe baza de lichide si a sistemelor de prelucrare, împiedicarea 
depunerilor de n�mol, fluidele utilizate in metalurgie; 

• grupa a III a – pesticide utilizate pentru combaterea bolilor si 
d�un�torilor; 

• grupa a IV a - alte produse biocide utilizate ca si conservan�i pentru 
produse alimentare sau furaje, produse antibioderma, fluide pentru 
îmb�ls�mare si produse toxidermale, pentru combaterea altor 
vertebrate. 

 
Cantit��ile de biocide utilizate �i comercializate, în anul 2005, în jude�ul 

Constanta au fost: 
Tabel 7.8. - 3         

Biocid Cantitate utilizata in 
anul 2005 

Cantitate 
comercializata 

CB 20 0.24 tone  
SQ 32 0.18 tone  
MB 25 7.7 tone 8 tone 

DEKONEUTRAL 0.12 tone  
IBELL EX 0.12 tone  
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HAKAPUR 0.15 tone  
DEKOPUR FS 

500 
0.175 tone  

DEKOWET 0.14 tone  
HAKAPUR AS 20 litri  
DEKO DUSCH 10 litri  

HAKALIND 12 litri  
HAKAPUR 

AUTOMATIC 
50 litri  

DEKONTAFIX 8 litri  
MB 30  3.6 tone 
MB 40  3.8 tone 
MB 50  3.2 tone 

 

7.8.3. Evaluarea riscului utiliz�rii substan�elor chimice periculoase asupra 
s�n�t��ii umane �i a mediului 
 

Hot�rârea de Guvern 2167/2004 privind stabilirea principiilor de evaluare a 
riscului pentru om si mediu ale substan�elor notificate si Hot�rârea de Guvern 
2427/2004 privind evaluarea si controlul riscului substan�elor existente transpun 
regulamentele europene 793/93/CE si 1488/94/CE. 

In procesul de evaluare a riscului, o aten�ie speciala trebuie acordata 
substan�elor care pot avea efecte cronice, mai ales substan�elor despre care se 
cunoa�te sau sunt suspectate ca sunt cancerigene, toxice pentru reproducere si/sau 
mutagene (CMR) ori care sunt cunoscute sau suspectate ca m�resc incidenta 
acestor efecte. 

Evaluarea riscului substan�elor chimice periculoase se realizeaz� in 
conformitate cu prevederile HG nr. 2427/2004, care stabile�te urm�toarele obiective: 

- crearea unui sistem coerent de evaluare si control al riscului 
substan�elor existente, produse sau importate, pentru 
îmbun�t��irea protec�iei s�n�t��ii popula�iei si a mediului; 

- stabilirea principiilor generale pentru evaluarea riscurilor pentru 
popula�ie si pentru mediu asociate substan�elor existente; 

- stabilirea unui cadru administrativ si legislativ care sa permit� 
aplicarea de c�tre România a legisla�iei europene privind 
evaluarea si controlul riscului substan�elor existente, de la data 
ader�rii. 

7.9 Concluzii   
 

În urma elaborarii Planului local de gestionarea de�eurilor, a fost propus un 
sistem integrat de management al de�eurilor municipale ce cuprinde tratarea 
de�eurilor biodegradabile, în vederea reducerii cantit��ii depozitate de astfel de 
de�euri, incluzând compostarea �i tratarea mecano-biologic�. Realizarea acestui 
sistem presupune amplasarea de noi facilit��i pentru tratarea, valorificarea sau 
eliminarea de�eurilor, cât �i reabilitarea sau extinderea celor existente. 

În cadrul unui sistem integrat de management al de�eurilor un punct important 
îl constituie cre�terea gradului de colectare selectiv� a de�eurilor de ambalaje. 
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Aceasta se poate realiza fie prin colectarea nediferen�iat� �i sortarea de�eurilor 
municipale pe componente în sta�ii de sortare sau colectarea diferen�iat� a acestora 
la sursa.  Indiferent de sistemul de colectare ales este necesar� 
reorganizarea/reabilitarea serviciilor de colectare a de�eurilor, extinderea acestora în 
mediul rural, cât �i asigurarea unor circuite comerciale pentru frac�iunile colectate 
separat. 

Pentru asigurarea colectarii �i transportul de�eurilor din zonele în care nu 
exist� facilit��i de de eliminare a fost propus� realizarea unor sta�ii de transfer. 
Acestea vor fi amplasate func�ie de: centrele de generare a de�eurilor, depozitele 
neconforme care se vor închide etapizat �i depozitele ecologice existente sau în curs 
de execu�ie. Din sta�iile de transfer de�eurile vor fi transportate în depozitul ecologic 
cel mai apropiat.  

În vederea reducerii cantit��ii de de�euri biodegradabile depozitate este 
necesar� colectarea separat� a de�eurilor de acest tip, în scopul compost�rii sau 
tratarea mecano-biologic� a de�eurilor colectate pentru zonele în care colectarea 
de�eurilor biologice sau compostarea nu sunt recomandabile sau fezabile din punct 
de vedere tehnic, social, economic sau al calit�tii biomasei. Scopul trat�rii mecano-
biologice este de a reduce cantitatea de de�euri din depozit prin: sortarea mecanic� 
a materialelor valorificabile, sortarea mecanic� a materialelor cu poten�ial caloric 
mare �i care pot fi utilizate ca �i combustibili alternativi, uscarea prin procese bio-
chimice. 

În scopul reducerii de�eurilor de echipamente electrice �i electronice 
eliminate, prin prevenirea gener�rii de astfel de de�euri �i încurajarea refolosirii, 
reciclarii �i a altor forme de valorificare a acestora, în anul 2005, conform prevederilor 
Hot�rârii de Guvern 448/2005 privind de�eurile de echipamente electrice �i 
electronice, a fost infiin�at punctul de colectare din municipiul Constan�a. În anul 2006 
urmeaz� s� fie înfiin�ate punctele de colectare a de�eurilor din N�vodari, Mangalia �i 
Medgidia, rata medie de colectare selectiv� a DEEE pe cap de locuitor provenite de 
la gospod�riile particulare fiind de 2kg/locuitor. 
 

CAPITOLUL 8 
RADIOACTIVITATEA 

 
 Programul de supraveghere a radioactivit��ii mediului pe teritoriul jude�ului 
Constanta are doua componente: supravegherea radioactivit��ii mediului la nivelul 
teritoriului ora�ului Constan�a �i supravegherea �i controlul de rutina în zona de 
influen�� a CNE Cernavod�. 

Supravegherea radioactivit��ii mediului presupune m�surarea debitului dozei 
gama în aer, m�surarea beta global� a probelor de mediu, precum �i a concentra�iilor 
radionuclizilor artificiali prezen�i în mediu ca urmare a contribu�iei la scar� global� a 
unor surse poten�iale de poluare radioactiv� sau ca urmare a unor emisii accidentale 
de material radioactiv la scar� local�, regional� sau global�. 
 Supravegherea �i controlul de rutin�  în jurul unui obiectiv nuclear presupune 
m�surarea debitului dozei gama în aer, m�surarea beta global� a probelor de mediu,  
precum �i m�surarea concentra�iilor radionuclizilor artificiali prezen�i emi�i de surs� 
în mediu. 
 

8.1. PROGRAMUL STANDARD DE SUPRAVEGHERE 
 
STA�IA RA CONSTAN�A 
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8.1.1.GENERALIT��I 
 
  În anul 2005, Sta�ia RA Constan�a a efectuat programul standard de 
supraveghere a radioactivit��ii mediului, constând în m�sur�tori asupra tuturor 
tipurilor de probe de mediu, a urm�rit continuu evolu�ia debitului dozei gama în aer în 
zona din vecin�tatea sta�iei �i a efectuat m�sur�tori gama spectrometrice pe probe 
colectate în cadrul programului standard de Sta�iile RA Constan�a si Cernavod�, 
precum �i pe probe colectate din zona de influen�� a CNE PROD Cernavod� în 
vederea determin�rii concentra�iilor radionuclizilor naturali �i artificiali prezen�i în 
mediu.  

Tipurile de probe de mediu colectate la Sta�ia RA Constan�a, frecven�ele de 
colectare, precum �i modul de m�surare sunt prezentate în tabelul 8.1. 
 
8.1. Probe de mediu, frecven�e de colectare �i modul de m�surare. 

 

Tipul probei Frecven�a de 
colectare Modul de m�surare 

Aerosoli atmosferici 4 aspira�ii  / zi 

-  imediat� 
- dup� 20 ore ( determinarea 
descenden�ilor radonului Rn-222 
�i  toronului Rn-220) 
- dup� 5 zile (determinarea 
radioactivit��ii artificiale) 

Depuneri �i precipita�ii 
atmosferice 1 / zi - imediat� 

- dup� 5 zile 

Ap� potabil� 1 / zi - imediat� 

Ap� brut� 
Lac T�b�c�rie- Constan�a 

 
1 / zi 

-imediat� 
-dup�  5 zile 

Ap� brut� 
Marea Neagr� - 

Constan�a 
1 / s�pt�mân� 

-dup� 5 zile 

Vegeta�ie 1 / s�pt�mân� -dup� 5 zile 
Sol 1 / s�pt�mân� -dup� 5 zile 

Debit doz� gama continuu -continuu 
 

8.1.2. APARATURA UTILIZAT� 
 

Sistemele de detec�ie utilizate în vederea efectu�rii m�sur�torilor beta globale 
sunt alc�tuite din detectori de radia�ii beta tip ND 304 cu scintilator din plastic �i din 
sisteme electronice de num�rare pentru prelucrarea semnalelor ob�inute la interac�ia 
radia�iilor beta cu volumul sensibil al detectorului. În cursul anului 2005, au fost 
utilizate urm�toarele tipuri de sisteme de num�rare: Cadru Sursa NIM, Berthold ,   
SR 5 �i Bicron. Fondurile sistemelor utilizate la Sta�ia RA Constan�a au variat între 
3.1–5.8 puls/min, iar factorii de etalonare s-au situat între 18.1–23.0 puls / (min* Bq).  

 Etalonarea aparaturii de m�surare beta global� a fost efectuat�,  cu o surs� 
de etalonare de (Sr – Y) 90.  

Debitului dozei gama în aer s-a m�surat cu debitmetre TIEX, care au în 
componen�� detectori Geiger-Muller. 
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În plus fa�� de m�sur�torile beta globale, probele de mediu prelevate la cele 
doua sta�ii au fost analizate gama spectrometric la Sta�ia RA Constan�a. 
Determinarea concentra�iilor radionuclizilor  (naturali si artificiali) în probele de mediu 
se realizeaz� prin spectrometrie gama de înalta rezolu�ie. Pentru m�surarea gama 
spectrometric� a probelor s-a utilizat analizorul multicanal ORTEC 92X  si detectorul 
de HPGe cu rezolu�ia de 1,8 keV la 1332 keV si eficacitatea relativ� de 13%. 
Etalonarea sistemului gama spectrometric s-a efectuat cu urm�toarele surse de 
etalonare: Am- 241, Co-60, Ba-133, Cs-137 si Eu-152.  

 

8.1.3. REZULTATELE PROGRAMULUI STANDARD  DE SUPRAVEGHERE LA  
STA�IA RA CONSTAN�A 
  

În cursul anului 2005 la Sta�ia  RA Constan�a au  fost efectuate 9032 
m�sur�tori beta globale imediate si întârziate si 8677 m�sur�tori ale debitului de 
doz�, însemnând 3030 analize (o analiz� presupune furnizarea complet� de date 
referitoare la o prob�).  

Distribu�ia analizelor in func�ie de tipul de prob� investigat este prezentat� în 
figura 8.1. 
      
     

Figura 8.1.     
    Distribu�ia procentual� a analizelor beta globale pe tipuri 

de probe

debit doz� 
gama
12%

ape
25%

vegeta�ie
1% depuneri 

atmosferice
12%

sol
2%

aerosoli
48%

 
 

 Toate rezultatele analizelor beta globale efectuate s-au situat sub Limitele de 
Notificare Opera�ionale. Valorile ob�inute au indicat faptul ca nu au existat 
evenimente de contaminare radioactiv� a mediului cu impact asupra teritoriului  
ora�ului Constan�a.  

 Ca indicator al evolu�iei nivelurilor de radioactivitate, prezent�m în  continuare, 
comparativ cu limitele de aten�ionare specifice fiec�rui factor de mediu monitorizat, 
valorile medii si maxime lunare. 

 



Raportul privind starea factorilor de mediu în jude�ul Constan�a pentru anul 2005 163   

 

8.1.3.1.AEROSOLI  ATMOSFERICI 
 

Procedura de determinare a radioactivit��ii atmosferei const� în aspirare pe 
filtre a aerosolilor atmosferici �i m�surarea radioactivit��ii filtrelor la 3 minute, 20 ore, 
respectiv 5 zile de la prelevarea probei, pentru  separarea contribu�iei radionuclizilor 
naturali, în vederea determin�rii radioactivit��ii artificiale.  

 
8.1.3.1.1. RADIOACTIVITATEA  SPECIFIC� IMEDIAT� 

 
Activitatea specific� imediata se determin� prin m�surarea filtrului  la 3 minute 

dup� încetarea aspir�rii. 
Rezultatele m�sur�torilor beta globale imediate ale radioactivit��ii aerului din  
anul 2005, pe intervale de aspira�ie sunt prezentate în tabelele 8.2. – 8.5. , iar 

sub form� grafic� în figurile 8.2. – 8.5. 
Se poate constata ca valorile medii s-au situat sub limita de aten�ionare,  de 

10 Bq/mc. Concentra�iile cele mai mari sunt observate pentru aspira�iile nocturne   
02-07, iar cele mai mici pentru intervalul orar 14 -19.  

 
Tabelul 8.2. Valorile lunare ale activit��ii specifice imediate a aerosolilor atmosferici 
(Bq/mc) – aspira�ia 02 – 07                                          

 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnificative 

Ian. 0.24 2.17 4.98 10.01 31 31 
Feb. 0.42 1.95 4.37 11.02 28 28 
Mar. 0.34 1.27 3.93 27.03 31 31 
Apr. 0.23 1.59 3.92 17.04 30 30 
Mai 0.28 1.44 5.47 31.05 31 31 
Iun. 0.53       1.86 4.00 18.06 30 30 
Iul. 0.46 2.26 6.56 9.07 31 31 

Aug. 1.08 2.83 5.65 30.08 31 31 
Sep. 1.65 3.42 6.78 7.09 30 30 
Oct. 0.64 2.49 6.78 24.10 31 31 
Nov. 0.37 2.83 6.32 8.11 29 29 
Dec. 0.37 1.70 5.65 13.12 31 31 

 
Tabelul 8.3. Valorile lunare ale activit��ii specifice imediate a aerosolilor atmosferici 
(Bq/mc) – aspira�ia 08 – 13 
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnificative 

Ian. 0.26 1.89 4.14 14.01 31 31 
Feb. 0.41 1.76 3.99 10.02 28 28 
Mar. 0.27 0.85 1.99 24.03 31 31 
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Apr. 0.21 0.94 2.69 17.04 30 30 
Mai 0.28 0.93 2.55 24.05 30 30 
Iun. 0.23 0.76 1.76 18.06 30 30 
Iul. 0.37 1.05 2.68 31.07 31 31 

Aug. 0.49 1.45 4.03 13.08 31 31 
Sep. 0.52 1.98 3.81 29.09 30 30 
Oct. 0.60 2.06 5.38 23.10 31 31 
Nov. 0.42 2.02 4.40 6.11 30 30 
Dec. 0.35 1.46 3.07 13.12 31 31 

 
Tabelul 8.4. Valorile lunare ale activit��ii specifice imediate a aerosolilor atmosferici 
(Bq/mc) – aspira�ia 14 – 19 

 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnificative 

Ian. 0.41 1.88 4.78 13.01 31 31 
Feb. 0.51 1.76 4.38 12.02 28 28 
Mar. 0.20 0.64 1.42 3.03 31 31 
Apr. 0.21 0.62 1.51 15.04 30 30 
Mai 0.24 0.86 1.87 23.05 31 31 
Iun. 0.20 0.56 1.04 27.06 30 30 
Iul. 0.29 0.80 1.57 14.07 31 31 

Aug. 0.42 1.07 2.23 17.08 31 31 
Sep. 0.39 1.46 3.04 23.09 30 30 
Oct. 0.41 1.64 3.08 31.10 31 31 
Nov. 0.38 1.84 4.25 6.11 30 30 
Dec. 0.40 1.56 3.03 1.12 31 31 

 
Tabelul 8.5. Valorile lunare ale activit��ii specifice imediate a aerosolilor atmosferici 
(Bq/mc) – aspira�ia 20 – 01 

 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnificative 

Ian. 0.31 2.28 4.55 12.01 31 31 
Feb. 0.45 1.90 7.26 12.02 28 28 
Mar. 0.33 0.98 2.37 15.03 31 31 
Apr. 0.26 1.16 4.15 15.04 30 30 
Mai 0.29 1.25 3.91 28.05 31 31 
Iun. 0.24 1.46 3.21 16.06 30 30 
Iul. 0.59 1.67 3.23 17.07 31 31 

Aug. 0.50 1.97 4.69 29.08 31 31 
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Sep. 0.44 2.48 4.66 29.09 30 30 
Oct. 0.32 1.92 4.49 23.10 31 31 
Nov. 0.35 2.29 4.91 7.11 30 30 
Dec. 0.38 1.72 3.61 12.12 31 31 

 
 

Figura 8.2.                                                                                                   
Aerosoli atmosferici, activitatea specific� imediat� beta 

global� (Bq/m3), aspira�ia 02 - 07
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Figura 8.3.                                                                                                   
Aerosoli atmosferici, activitatea specific� imediat� beta 

global� (Bq/m3), aspira�ia 08 - 13
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Figura 8.4.                                                                                                   
Aerosoli atmosferici, activitatea specific� imediat� beta global� 

(Bq/m3), aspira�ia 14 - 19
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Figura 8.5.                                                                                                   
Aerosoli atmosferici, activitatea specific� imediat� beta 

global� (Bq/m3), aspira�ia 20 - 01
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8.1.3.1.2.  RADON, TORON 

 
Concentra�iile descenden�ilor gazelor radioactive Radonul (Rn– 222) �i 

Toronul (Rn– 220) în atmosfera liber� (stratul superficial de aer, 2 m în�l�ime de la 
sol) sunt calculate prin aplicarea unei metode care presupune filtrarea aerului �i 
m�surarea beta global� la anumite intervale de timp de la încetarea aspira�iei. 

Concentra�iile minime, medii �i maxime lunare de radon �i toron, datele la care 
s-au produs maximele, num�rul valorilor semnificative, precum �i erorile relative 
asociate procesului de m�surare sunt prezentate în tabelele 8.6. – 8.9., respectiv 
8.10. –8.13., iar în figurile   8.6. – 8.9. se pot observa varia�iile mediilor �i maximelor 
înregistrate în cursul anului 2005. 

În general valorile cele mai mari s-au înregistrat în intervalele de aspira�ie 
dintre orele  02 – 07 �i, respectiv 20 – 01, atât pentru  Radon cât �i pentru Toron. 
Astfel, se eviden�iaz� fenomenul de varia�ie diurna. De asemeni, nivelele de Rn-222 
�i Rn-220 variaz� sezonier, depinzând de condi�iile meteorologice care influen�eaz� 
atât rata de emana�ie a gazelor radioactive din sol cât �i rata dilu�iei acestora în 
atmosfer�.  

La Sta�ia RA Constan�a concentra�ia maxim� de Rn – 222 a fost de 
22981.7±1289.17 mBq/mc �i s-a înregistrat în 12.02.2005, pentru aspira�ia 20 - 01, 
iar cea de  Rn - 220 a fost de 956.8±57.41 mBq/mc la data de 07.09.2005, pentru 
aspira�ia 02 - 07. Impreciziile statistice asociate procesului de m�surare sunt 
cuprinse între 6 - 10% în cazul Radonului �i 6 – 35% în cazul Toronului.  
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Tabelul 8.6.  Concentra�iile lunare ale Radonului (Rn – 222) în atmosfera liber�  
(mBq/mc) – aspira�ia 02 – 07 
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. 700.2 5792.8 13116.3 14.01 31 31 6-8 
Feb. 1181.6 6023.0 13781.0 11.02 28 28 6-7 
Mar. 858.1 3230.4 8731.9 27.03 31 31 6-9 
Apr. 685.7 3780.0 9312.5 17.04 30 30 6-9 
Mai 847.8 3809.7 13531.5 31.05 31 31 6-8 
Iun. 1604.0 4748.1 10562.4 18.06 30 30 6-8 
Iul. 1387.3 6017.4 16296.9 9.07 31 31 6-8 

Aug. 2780.3 7301.4 13512.9 30.08 31 31 6-10 
Sep. 4216.9 8765.6 16732.4 7.09 30 30 6-8 
Oct. 1939.0 6802.5 18021.5 24.10 31 31 6-8 
Nov. 1077.0 8148.4 18460.7 8.11 29 29 6-7 
Dec. 889.7 4883.3 16446.5 13.12 31 31 6-8 

 
Tabelul 8.7.  Concentra�iile lunare ale Radonului (Rn – 222) în atmosfera liber�  
(mBq/mc) – aspira�ia 08 – 13 
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. 769.8 5087.4 12228.9 14.01 31 31 6-10 
Feb. 1285.3 5424.9 12653.3 10.02 28 28 6-6 
Mar. 689.6 2246.2 4756.4 24.03 31 31 6-10 
Apr. 641.0 2386.7 6409.4 17.04 30 30 6-10 
Mai 785.0 2644.2 7339.0 24.05 30 30 6-9 
Iun. 688.5 2022.4 4666.1 18.06 30 30 6-9 
Iul. 1123.8 2934.1 7590.9 31.07 31 31 6-10 

Aug. 1346.2 4056.2 10714.4 13.08 31 31 6-7 
Sep. 1189.4 5165.1 10783.3 29.09 30 30 6-8 
Oct. 1915.9 5631.3 14598.8 23.10 31 31 6-8 
Nov. 1260.2 5804.9 12945.4 6.11 30 30 6-7 
Dec. 964.9 4244.4 8579.0 13.12 31 31 6-7 

 
Tabelul 8.8.  Concentra�iile lunare ale Radonului (Rn – 222) în atmosfera liber�  
(mBq/mc) – aspira�ia 14 – 19 
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. 1258.7 5308.1 14282.9 13.01 31 31 6-8 
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Feb. 1596.0 5458.5 13817.2 12.02 28 28 6-6 
Mar. 583.5 1811.0 4434.7 3.03 31 31 6-8 
Apr. 621.0 1736.9 4231.5 13.04 30 30 6-8 
Mai 717.3 2503.5 5438.5 23.05 31 31 6-8 
Iun. 611.6 1609.3 2994.8 8.06 30 30 6-7 
Iul. 882.3 2369.4 4669.6 14.07 31 31 6-7 

Aug. 1263.4 3189.6 6447.6 17.08 31 31 6-7 
Sep. 1167.4 4138.6 8387.4 29.09 30 30 6-8 
Oct. 1088.7 4687.0 8324.4 31.10 31 31 6-7 
Nov. 1163.5 5427.5 12544.4 6.11 30 30 6-7 
Dec. 1129.5 4530.4 8896.0 1.12 31 31 6-8 

 
 
Tabelul 8.9.  Concentra�iile lunare ale Radonului (Rn – 222) în atmosfera liber�  
(mBq/mc) – aspira�ia 20 – 01 
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. 892.4 6144.7 12699.4 12.01 31 31 6-8 
Feb. 1345.5 5866.8 22981.7 12.02 28 28 6-6 
Mar. 927.9 2573.5 6181.2 3.03 31 31 6-9 
Apr. 785.9 3016.3 10722.1 15.04 30 30 6-10 
Mai 897.3 3385.4 10463.6 28.05 31 31 6-9 
Iun. 701.0 3917.4 8493.6 21.06 30 30 6-8 
Iul. 1593.2 4583.3 9284.7 17.07 31 31 6-8 

Aug. 1531.7 5411.0 12646.7 29.08 31 31 6-8 
Sep. 1276.2 6509.2 13318.3 29.09 30 30 6-8 
Oct. 981.4 5316.4 12122.7 23.10 31 31 6-7 
Nov. 1071.8 6642.9 14430.7 7.11 30 30 6-7 
Dec. 1089.7 4926.8 9989.8 12.12 31 31 6-8 

 
Tabelul 8.10.  Concentra�iile lunare ale Toronului (Rn – 220) în atmosfera liber�  
(mBq/mc) – aspira�ia 02 – 07 
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. 8.4 214.4 626.3 10.01 31 30 6-33 
Feb. 6.4 47.5 140.2 20.02 28 28 6-34 
Mar. 8.4 149.2 681.9 27.03 31 31 6-29 
Apr. 13.3 239.0 614.8 16.04 30 29 6-20 
Mai 13.0 147.9 734.9 31.05 31 29 6-20 
Iun. 16.4 220.2 486.5 17.06 30 30 6-17 
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Iul. 15.4 229.2 829.6 9.07 31 31 6-16 
Aug. 50.1 325.3 840.0 30.08 31 31 6-9 
Sep. 130.5 413.1 956.8 7.09 30 30 6-6 
Oct. 10.4 223.3 724.5 24.10 31 31 6-26 
Nov. 25.6 175.9 454.0 7.11 29 29 6-14 
Dec. 11.5 108.7 350.4 13.12 31 31 6-24 

  
Tabelul 8.11.  Concentra�iile lunare ale Toronului (Rn – 220) în atmosfera liber�  
(mBq/mc) – aspira�ia 08 – 13 
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. 12.6 177.1 392.4 10.01 31 30 6-25 
Feb. 8.4 46.6 124.1 20.02 28 26 6-32 
Mar. 11.1 91.5 303.9 27.03 31 29 6-22 
Apr. 6.6 117.3 415.2 3.04 30 27 6-35 
Mai 9.9 66.2 184.8 2.05 30 24 6-25 
Iun. 12.3 75.2 196.9 18.06 30 29 6-25 
Iul. 10.4 80.4 197.0 8.07 31 31 6-24 

Aug. 9.0 111.3 386.2 13.08 31 31 6-29 
Sep. 67.1 220.0 427.8 13.09 30 30 6-8 
Oct. 24.8 180.0 476.2 23.10 31 30 6-13 
Nov. 9.6 126.6 279.5 4.11 30 29 6-29 
Dec. 8.7 81.5 234.7 13.12 31 30 6-34 

 
Tabelul 8.12.  Concentra�iile lunare ale Toronului (Rn – 220) în atmosfera liber�  
(mBq/mc) – aspira�ia 14 – 19 
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. 22.0 138.7 290.6 3.01 31 30 6-15 
Feb. 10.3 41.9 96.6 17.02 28 27 6-27 
Mar. 6.9 42.2 131.2 17.03 31 29 6-33 
Apr. 7.7 49.8 159.9 15.04 30 25 6-31 
Mai 8.4 47.1 121.8 2.05 31 28 6-35 
Iun. 8.2 35.9 89.8 18.06 30 28 7-34 
Iul. 7.0 37.0 112.1 4.07 31 30 7-34 

Aug. 12.5 49.0 122.2 17.08 31 31 7-21 
Sep. 17.0 102.8 270.2 23.09 30 30 6-18 
Oct. 9.3 110.9 291.6 30.10 31 31 6-30 
Nov. 8.4 90.6 243.4 1.11 30 29 6-32 
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Dec. 23.2 88.9 200.4 12.12 31 31 6-14 
 
Tabelul 8.13.  Concentra�iile lunare ale Toronului (Rn – 220) în atmosfera liber�  
(mBq/mc) – aspira�ia 20 – 01 
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. 9.4 219.9 565.7 9.01 31 30 6-33 
Feb. 8.7 47.9 124.9 19.02 28 27 6-29 
Mar. 9.7 106.8 436.1 15.03 31 31 6-25 
Apr. 7.5 131.2 476.0 15.04 30 30 6-32 
Mai 11.6 116.2 512.3 30.05 31 30 6-25 
Iun. 10.6 141.4 386.9 16.06 30 30 6-26 
Iul. 10.4 141.8 377.2 30.07 31 31 6-22 

Aug. 14.0 170.3 421.0 29.08 31 31 6-22 
Sep. 28.3 260.4 674.0 13.09 30 30 6-11 
Oct. 16.5 160.5 438.1 23.10 31 30 6-18 
Nov. 8.2 130.9 294.5 6.11 30 29 6-32 
Dec. 17.6 107.5 283.8 12.12 31 31 6-15 

 

Figura 8.6.
Concentra�iile descenden�ilor Radonului Rn-222 si 

Toronului Rn-220 (mBq/m3) in atmosfera liber�-aspira�ia 02-
07
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Figura 8.7.
Concentra�iile descenden�ilor Radonului Rn-222 si 

Toronului Rn-220 (mBq/m3) in atmosfera liber�-aspira�ia 08-
13
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Figura 8.8.
Concentra�iile descenden�ilor Radonului Rn-222 si 

Toronului Rn-220 (mBq/m3) in atmosfera liber�-aspira�ia 14-
19
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Figura 8.9.
Concentra�iile descenden�ilor Radonului Rn-222 si 

Toronului Rn-220 (mBq/m3) in atmosfera liber�-aspira�ia 20-
01

0
5000

10000
15000
20000
25000

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec

R
n-

22
2

0

500

1000

1500

2000

R
n-

22
0

media Rn-222 maxima Rn-222 media Rn-220 maxima Rn-220
 

 
 

9.3.1.3. RADIOACTIVITATEA ARTIFICIAL� 
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Radioactivitatea artificial� a aerosolilor atmosferici se determin� prin 
m�sur�tori beta globale a filtrelor aspirate, dup� 5 zile de la prelevare. 
În tabelele 8.14. – 8.17. sunt prezentate valorile minime, medii �i maxime lunare ale 
radioactivit��ii artificiale beta globale a aerosolilor atmosferici, datele la care s-au 
produs valorile maxime, num�rul valorilor semnificative, precum �i erorile relative 
asociate procesului de m�surare, pentru fiecare interval de aspira�ie. Impreciziile 
statistice asociate procesului de m�surare sunt cuprinse între 19 – 34%. 

Reprezent�rile grafice din fig. 8.10 - 8.13 con�in doar valorile semnificative 
înregistrate. Astfel, la Sta�ia RA Constan�a, s-au înregistrat 61 valori semnificative 
dintr-un total de 1458 valori. 

 
Limita de aten�ionare este de 50 mBq/mc.  
 
 

Tabelul 8.14. Valorile lunare ale activit��ii artificiale a aerosolilor atmosferici 
(mBq/mc) – aspira�ia 02 – 07 

 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 
(%) 

Ian. <3.1 - <6.6 17.01 31 0  
Feb. <2.6 - <4.3 1.02 28 0  
Mar. <3.0 - <4.5 10.03 31 0  
Apr. <2.8 - <4.4    23.04 30 0  
Mai <2.9 - <4.5 18.05 31 0  
Iun. <3.1 - <4.6 6.06 30 0  
Iul. <2.8 - <4.5 14.07 31 0  

Aug. <3.2 - <4.5 29.08 31 0  
Sep. 

3.6 - 5.7 26.09 30 6 
 25-
32 

Oct. 4.0 - 5.1 9.10 31 5 26-33 
Nov. 4.2 - 7.6 7.11 29 4 19-29 
Dec. <3.0 - <4.3 11.12 31 0  

 
Tabelul 8.15. Valorile lunare ale activit��ii artificiale a aerosolilor atmosferici  
(mBq/mc) – aspira�ia 08 – 13 

 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 
(%) 

Ian. <3.2 5.1 5.1 14.01 31 1 34 
Feb. <2.7 4.4 4.4 9.02 28 1 34 
Mar. <3.0 3.5 3.5 3.03 31 1 28 
Apr. <3.1 - 4.8 22.04 30 0  
Mai <3.3 - <6.4 31.05 30 0  
Iun. <3.4 - <6.8 18.06 30 0  
Iul. <2.9 - <6.7 18.07 31 0  

Aug. <3.2 - 5.1 26.08 31 0  
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Sep. 3.8 4.1 4.9 28.09 30 6 26-34 
Oct. 4.1 4.5 5.2 23.10 31 3 25-33 
Nov. 3.6 4.5 5.7 4.11 30 6 21-33 
Dec. 3.4 3.6 3.7 18.12 31 2 32-33 

 
 
Tabelul 8.16. Valorile lunare ale activit��ii artificiale a aerosolilor atmosferici  
(mBq/mc) – aspira�ia 14 – 19 
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 
(%) 

Ian. <3.2 - <6.6 21.01 31 0  
Feb. 3.9 4.5 5.1 9.02 28 2 31-34 
Mar. <3.0 4.1 4.1 3.03 31 1 24 
Apr. <3.0 - <4.9 19.04 30 0  
Mai <3.1 - <4.8 24.05 31 0      
Iun. <3.2 - <4.7 18.06 30 0  
Iul. <2.8 - <4.3 30.07 31 0  

Aug. <3.0 - <4.3 15.08 31 0  
Sep. <3.1 4.4 4.4 28.09 30 1 30 
Oct. <3.1 - <4.6 1.10 31 0  
Nov. 3.4 4.5 5.4 4.11 30 6 27-33 
Dec. <3.1 - <4.5 5.12 31 0  

Tabelul 8.17. Valorile lunare ale activit��ii artificiale a aerosolilor atmosferici ( mBq / 
mc) – aspira�ia 20 – 01 
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. <3.2 - <5.9 16.01 31 0  
Feb. <2.8 - <4.2 11.02 28 0  
Mar. <3.0 4.9 4.9 3.03 31 1 21 
Apr. <3.0 - <4.3 23.04 30 1  
Mai <3.5 - <4.5 10.05 31 0  
Iun. <2.9 - <4.3 25.06 30 0  
Iul. <3.2 - <4.6 30.07 31 0  

Aug. <3.1 - <4.2 4.08 31 0  
Sep. 3.3 4.1 4.6 10.09 30 4 25-33 
Oct. 4.0 4.9 6.1 23.10 31 3 24-33 
Nov. 3.7 4.4 5.5 4.11 30 6 28-32 
Dec. <2.9 4.3 4.3 18.12 31 1 26 
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Figura 8.10.                                                                                                   
Aerosoli atmosferici, activit��i specifice beta globale 

(mBq/m3), aspira�ia 02 - 07
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Figura 8.11.                                                                                                   
Aerosoli atmosferici, activit��i specifice beta globale 

(mBq/m3), aspira�ia 08 - 13
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Figura 8.12.                                                                                                   
Aerosoli atmosferici, activit��i specifice beta globale 

(mBq/m3), aspira�ia 14 - 19
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Figura 8.13.                                                                                                   
Aerosoli atmosferici, activit��i specifice beta globale 

(mBq/m3), aspira�ia 20 - 01
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8.1.3.2.  DEPUNERI ATMOSFERICE TOTALE 
 
Prelevarea probelor de depuneri atmosferice totale (pulberi sedimentabile �i 

precipita�ii atmosferice) se face zilnic, în platforma meteorologic�, colectorul având 
suprafa�� de 0.3 m2, iar durata dintre dou� prelev�ri consecutive fiind de 24 ore. 
M�surarea probelor se efectueaz� atât imediat, cât �i dup� un interval de 5 zile de la 
colectare probelor, separându-se prin acest procedeu contribu�ia radionuclizilor de 
via�� scurt�. 

În tabelele 8.18. �i 8.19. sunt prezentate valorile minime, medii �i maxime 
lunare ale radioactivit��ii imediate beta globale, respectiv radioactivit��ii artificiale 
beta globale a depunerilor atmosferice, precum �i datele la care s-au produs valorile 
maxime, num�rul valorilor semnificative �i erorile relative asociate procesului de 
m�surare. 

În graficul din figura 8.14., sunt reprezentate varia�iile valorilor medii �i maxime 
semnificative lunare ob�inute în anul 2005, la Sta�ia RA Constan�a. 
 Limita de aten�ionare este de 200 Bq/m2 zi pentru activitatea specific� beta 
globala la m�sur�torile imediate �i 50 Bq/m2 zi pentru activitatea artificial� . 
Valoarea medie anual� a activit��ii specifice beta globale imediate  a fost               
1.46 Bq/m2zi, iar cea maxim�  a fost de 12.91 Bq/m2 zi �i s-a înregistrat la data de 
21.09.2005.  
Valoarea medie anuala a activit��ii artificiale beta globale în probele de depuneri 
atmosferice totale a fost de 0.61  Bq/m2 zi, iar valoarea maxim� a fost          
2.51±0.23  Bq / m2 zi, înregistrata la data de 4.07.2005. Impreciziile statistice 
asociate procesului de m�surare sunt cuprinse în intervalul 9–35%, iar num�rul 
valorilor semnificative a fost de 98, la Sta�ia RA Constan�a.  
 
Tabelul 8.18. Valorile lunare ale activit��ii specifice imediate a depunerilor  
atmosferice     (Bq/m2 zi)  
 

 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnificative 
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Ian. 0.38 2.06 9.08 27.01 31 12 
Feb. 0.42 0.62 1.92 27.02 28 13 
Mar. 0.44 1.30 4.71 6.03 31 13 
Apr. 0.45 1.51 5.37 14.04 30 14 
Mai 0.42 1.15 4.21 21.05 31 12 
Iun. 0.45 1.57 8.33 24.06 30 23 
Iul. 0.46 2.05 6.63 3.07 31 13 

Aug. 0.45 0.85 2.42 7.08 31 11 
Sep. 0.42 2.98 12.91 21.09 30 22 
Oct. 0.42 1.09 4.91 3.10 31 14 
Nov. 0.40 1.31 3.30 19.11 30 13 
Dec. 0.45 1.06 2.35 19.12 31 12 

 
Tabelul 8.19. Valorile lunare ale activit��ii artificiale a depunerilor  atmosferice     
(Bq/m2 zi)                                          

 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. 0.22 0.57 1.60 30.01 31 8 12-35 
Feb. 0.22 0.36 0.52 5.02 28 7 17-34 
Mar. 0.24 0.52 0.92 29.03 31 6 12-32 
Apr. 0.49 0.66 0.82 14.04 30 2 13-20 
Mai 0.29 1.24 2.47 21.05 31 4 10-31 
Iun. 0.25 0.52 1.06 2.06 30 11 18-34 
Iul. 0.25 0.87 2.51 4.07 31 11 9-34 

Aug. 0.24 0.40 0.72 7.08 31 4 17-34 
Sep. 0.25 0.59 1.86 21.09 30 15 13-34 
Oct. 0.28 0.58 1.86 3.10 31 8 12-32 
Nov. 0.26 0.48 0.88 20.11 30 10 22-32 
Dec. 0.26 0.48 1.54 31.12 31 12 9-33 
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Figura 8.14.
Depuneri atmosferice, activitatea specific� imediat� �i 

artificial� beta global� (Bq/m2 zi)                                         
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8.1.3.3.      DEBITUL DOZEI GAMA ABSORBITE ÎN AER 
 
 Debitul dozei gama absorbite este determinat prin m�surare directa cu 
debitmetre de radia�ii TIEX. În figura 8.15. se pot observa varia�iile valorilor medii �i 
maxime înregistrate în cursul anului 2005, la Sta�ia RA Constan�a. Valorile dozei s-au 
situat în intervalul 0.071  – 0.115 µGy/h, iar valoarea  maxim� a fost înregistrat� la 
data de 14.04.2005 la ora 8, media anual� a fost de 0.080 µGy/h.  
 Limita de aten�ionare este de 0.250 µµµµGy/h. 

Figura 8.15.                                                                                                   
Debitul dozei în aer (���� Gy/h)
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8.1.3.4.  APE DE SUPRAFA��  
 

8.1.3.4.1. AP� LAC T�B�C�RIE 
 
  Sta�ia RA Constan�a preleveaz� cu frecvent� zilnic� ap� brut� din Lacul 
T�b�c�rie. Se evapor� zilnic 1 litru de ap� pentru m�sur�tori beta globale imediate, 
proba din ziua de luni a fiec�rei s�pt�mâni se re-m�soar� dup� 5 zile de la prelevare 
în vederea determin�rii radioactivit��ii artificiale. Începând cu luna septembrie 2005, 
toate probele de ap� brut� s-au re-m�surat dup� 5 zile. În tabelele 8.20. �i 8.21. sunt 
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prezentate valorile minime, medii �i maxime lunare ale radioactivit��ii imediate beta 
globale, respectiv ale radioactivit��ii artificiale beta globale pentru probele de ap� de 
suprafa�a , precum �i datele la care s-au produs valorile maxime, num�rul valorilor 
semnificative �i erorile relative asociate procesului de m�surare. Valorile 
m�sur�torilor imediate s-au situat între 220 – 590 Bq/m3, media anual� a fost 290 
Bq/m3, iar maxima s-a înregistrat la data de 20.10.2005. 
 Valorile semnificative ob�inute pentru m�sur�tori întârziate s-au situat între     
150+40 �i 350+50 Bq/m3.  Maxima anual�  a fost 350 + 50 Bq/m3 �i s-a ob�inut la 
data de 24.01.2005, iar valoarea mediei anuale a fost de 200 Bq/m3. S-au înregistrat 
123 de valorilor semnificative dintr-un total de 142. Erorile relative asociate 
procesului de m�surare sunt cuprinse între 13% �i 28%. Mediile �i maximele 
înregistrate pentru m�sur�torile imediate, precum �i pentru cele întârziate sunt 
prezentate grafic în figura 8.16.. 
 Limita de aten�ionare este de 2000 Bq/m3 . 
 
Tabelul 8.20. Valorile lunare ale activit��ii specifice imediate a apei de  suprafa�a – 
Lac T�b�c�rie (Bq/m3)             

                              

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnificative 

Ian. 240 330 420 29.01 31 25 
Feb. 250 300 340 21.02 11 6 
Mar. 230 250 280 24.03 31 11 
Apr. 220 280 380 29.04 30 17 
Mai 230 270 350 4.05 31 10 
Iun. 240 280 360 16.06 30 22 
Iul. 230 280 370 12.07 31 11 

Aug. 220 270 330 4.08 31 19 
Sep. 220 260 360 12.09 30 17 
Oct. 220 310 590 20.10 31 20 
Nov. 220 310 480 30.11 30 20 
Dec. 0.23 340 590 13.12 24 19 

 
Tabelul 8.21. Valorile lunare ale activit��ii specifice artificiale a apei de suprafa�a – 
Lac T�b�c�rie (Bq/m3)   

 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. 190 270 350 24.01 5 5 13-22 
Feb. 180 220 260 21.02 2 2 18-24 
Mar. 150 160 170 7.03 4 2 24-27 
Apr. 150 160 170 11.04 4 2 24-28 
Mai 170 180 210 30.05 4 3 20-24 
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Iun. 220 230 230 20.06 4 3 18-19 
Iul. 190 220 230 11.07 4 3 18-22 

Aug. 170 180 190 22.08 5 5 21-25 
Sep. 150 190 280 7.09 25 24 15-26 
Oct. 160 200 240 9.10 31 25 18-26 
Nov. 150 210 330 18.11 30 26 14-27 
Dec. 150 230 300 8.12 24 23 14-26 

 

Figura 8.16.
 Lac  T�b�c�rie, activitatea specific� imediat� �i artificial� 

beta global� (Bq/m3)                                         
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8.1.3.4.2.  MAREA NEAGR� 
 
  Probele de ap� din Marea Neagr� au fost prelevate s�pt�mânal de c�tre 
personalul Sta�iei RA Constan�a în cadrul programului de lucru. Radioactivitatea 
artificial� beta global� a probelor de ap� din Marea Neagr� este prezentat� grafic în 
figura 8.17. Datorit� con�inutului bogat în s�ruri, reziduurile ob�inute la prelucrarea 
probelor au masa cu un ordin de m�rime mai mare decât reziduurile probelor de ap� 
dulce, la acela�i volum prelevat, �i implicit valorile înregistrate sunt cu un ordin de 
m�rime mai mari decât cele ob�inute pe probe de ap� dulce. În cursul anului 2005 au 
fost prelevate un num�r de 52 probe, valorile semnificative ob�inute au  fost în num�r 
de 52 �i s-au situat între 1350+360 �i 3820+500 Bq/m3 . Maxima anual� s-a ob�inut la 
data de 20.01.2005, iar valoarea mediei anuale a fost de 2380 Bq/m3. Erorile relative 
asociate procesului de m�surare sunt cuprinse între 12 �i 24% . Valorile lunare ale 
activit��ii beta globale sunt prezentate în tabelul 8.22. 
 
Tabelul 8.22. Valorile lunare ale activit��ii beta globale a  M�rii Negre (Bq/m3)  
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei 

Nr.
val 

Nr.val 
semnific 

εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. 3210 3530 3820 20.01 4 4 13-14 
Feb. 2470 2940 3370 17.02 4 4 14-16 
Mar. 1530 2160 2610 3.03 5 5 13-21 
Apr. 1770 2300 2950 14.04 4 4 16-22 
Mai 1350 2250 2880 5.05 4 4 14-24 
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Iun. 1630 2180 2610 2.06 5 5 14-23 
Iul. 1590 2160 2730 14.07 4 4 13-24 

Aug. 1650 2150 2520 25.08 4 4 15-21 
Sep. 1360 1980 3080 1.09 5 5 13-23 
Oct. 1740 2010 2350 13.10 4 4 13-17 
Nov. 1550 2220 3680 17.11 4 4 12-20 
Dec. 2290 2690 3100 29.12 5 5 12-16 

 
 
 

Figura 8.17.
  Marea Neagr�, activit��i specifice beta globale (Bq/m3)
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8.1.3.5.     APA POTABIL� 
 

Zilnic la Sta�ia RA Constan�a s-a colectat �i m�surat beta global 1 litru de ap� 
potabil�, prelevat� din re�eaua public�. Valorile înregistrate s-au situat între            
130 - 380 Bq/m3, maxima s-a ob�inut pe data de 1.11.2005. Rem�sur�rile, efectuate 
dup� 5 zile de la prelevarea probelor colectate în ziua de mar�i a fiec�rei s�pt�mâni, 
au pus în eviden�� valori foarte mici pentru activit��ile specifice artificiale, cele 
semnificative situându-se între 80 �i 150 Bq/m3. În tabelele 8.23. �i 8.24. sunt 
prezentate valorile minime, medii �i maxime lunare ale radioactivit��ii imediate beta 
globale, respectiv ale radioactivit��ii artificiale beta globale, precum �i datele la care 
s-au produs valorile maxime, num�rul valorilor semnificative �i erorile relative 
asociate procesului de m�surare. Mediile �i maximele înregistrate pentru 
m�sur�torile imediate, precum �i pentru cele întârziate sunt prezentate grafic în 
figura 8.18.. 
 Limita de aten�ionare este de 1000 Bq/m3 . 
 
Tabelul 8.23. Valorile lunare ale activit��ii specifice imediate a apei potabile (Bq/m3)             
                          

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnificative 

Ian. 150 190 270 20.01 31 24 
Feb. 150 210 300 10.02 28 19 
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Mar. 170 210 280 26.03 31 10 
Apr. 140 190 280 30.04 30 18 
Mai 130 170 240 1.05 31 9 
Iun. 140 160 190 6.06 30 8 
Iul. 150 160 160 10.07 31 2 

Aug. 130 150 170 11.08 31 7 
Sep. 140 160 200 30.09 30 6 
Oct. 140 200 290 20.10 31 11 
Nov. 140 210 380 1.11 30 20 
Dec. 140 230 380 24.12 31 12 

 
 
Tabelul 8.24. Valorile lunare ale activit��ii specifice artificiale a apei             potabile 
(Bq/m3)   

 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. <80 - <90 4.01 4 0  
Feb. 110 130 150 15.02 4 2 21-27 
Mar. <90 120 120 1.03 5 1 24 
Apr. <80 - <90 12.04 4 0  
Mai <80 - <90 24.05 5 0  
Iun. <80 - <90 7.06 4 0  
Iul. <80 - <90 12.07 4 0  

Aug. <80 - <80 2.08 5 0  
Sep. <80 - <80 6.09 4 0  
Oct. <80 - <90 25.10 4 0  
Nov. <80 80 80 15.11 5 1 34 
Dec. 80 110 140 13.12 4 2 21-34 

 

Figura 8.18.
 Ap� potabil�, activitatea specific� imediat� �i artificial� beta 

global� (Bq/m3 )                                         
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8.1.3.6.     VEGETA�IE  
 
   Vegeta�ia spontan� a fost prelevat� în fiecare zi de joi a s�pt�mânii, în 
intervalul aprilie – octombrie, din platforma meteorologic�. Toate probele au fost 
m�surate dup� 5 zile, în vederea determin�rii radioactivit��ii artificiale beta globale. 
  Rezultatele ob�inute în urma m�sur�torilor beta globale efectuate sunt 
prezentate în tabelul 8.25. �i grafic în figura 8.19.. Toate valorile ob�inute se situeaz� 
peste limita de detec�ie a aparaturii de m�surare, variind între 150 ± 20 Bq/Kg �i   
570 ± 40 Bq/Kg. Maxima s-a ob�inut în data de 13.10.2005. 
 Incertitudinile statistice asociate procesului de m�surare variaz� între 7– 12 %. 
 
Tabelul 8.25. Valorile lunare ale activit��ii beta globale a vegeta�ie spontane (Bq/Kg)  
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Apr. 220 260 310 7.04 4 4 8-10 
Mai 160 220 280 26.05 4 4 9-12 
Iun. 150 290 380 30.06 5 5 8-12 
Iul. 170 250 300 14.07 4 4 8-11 

Aug. 290 360 530 4.08 4 4 7-8 
Sep. 250 320 370 1.09 5 5 8-9 
Oct. 200 310 570 13.10 4 4 7-10 

 

Figura 8.19.
  Vegeta�ie spontan�, activitati specifice beta globale (Bq/Kg)
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8.1.3.7.   SOL   
 
   Probele de sol necultivat au fost prelevate din platforma meteorologic�, în ziua 
de vineri a s�pt�mânii �i m�surate beta global dup� 5 zile de la recoltare. Rezultatele 
ob�inute sunt prezentate în tabelul 8.26. �i grafic în figura 8.20. Toate valorile 
radioactivit��ii beta globale artificiale ale probelor de sol au avut valori semnificative �i 
s-au situat între 180±40 �i 560±60 Bq /Kg. Maxima s-a înregistrat la data de 
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23.12.2005. Incertitudinile asociate procesului de m�surare s-au situat între 10 �i 
23%. 
 
Tabelul 8.26. Valorile lunare ale activit��ii beta globale a solului necultivat (Bq/Kg)  
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. 330 380 510 14.01 4 4 10-14 
Feb. 290 320 340 4.02 4 4 14-16 
Mar. 180 260 300 4.03 4 4 15-23 
Apr. 210 250 310 1.04 5 5 14-21 
Mai 200 230 250 13.05 4 4 17-21 
Iun. 250 280 310 10.06 4 4 14-17 
Iul. 210 260 330 29.07 5 5 14-20 

Aug. 250 330 430 26.08 4 4 11-17 
Sep. 260 370 450 2.09 5 5 11-16 
Oct. 360 400 470 21.10 4 4 11-13 
Nov. 340 390 490 25.11 4 4 10-14 
Dec. 340 430 560 23.12 5 5 10-13 

 

Figura 8.20.
  Sol necultivat, activit��i specifice beta globale (Bq/Kg)
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STA�IA RA CERNAVOD� 

 

8.1.4.GENERALIT��I 
   

Sta�ia RA Cernavod� func�ioneaz� într-un amplasament situat în apropierea  
CNE Cernavod� (la 1.5 m pe direc�ia VNV).  

Un astfel de obiectiv presupune o monitorizare atent� �i eficient� a factorilor 
de mediu, astfel încât în urma analizei probelor s� se ob�in� informa�ii complete �i 
precise referitoare la radioactivitatea factorilor de mediu analiza�i. 

Punctele de prelevare acoper� o zon� reprezentativ�, iar num�rul  de probe 
este suficient pentru a putea interpreta �i valida datele ob�inute. 
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Tipurile de probe de mediu colectate la Sta�ia RA Cernavod� frecven�ele de 
colectare, precum �i modul de m�surare sunt prezentate în tabelul 8.27. 
 
Tabelul 8.27. Probe de mediu, frecven�e de colectare �i modul de m�surare. 

 

Tipul probei Frecven�a de 
colectare Modul de m�surare 

Aerosoli 
atmosferici 

4 aspira�ii  / zi 

-imediat� 
-dup� 20 ore ( determinarea 
descenden�ilor radonului Rn-222 �i  
toronului Rn-220) 
-dup� 5 zile (determinarea radioactivit��ii 
artificiale) 

Depuneri �i 
precipita�ii 

atmosferice 
1 / zi 

-imediat� 
-dup� 5 zile 

Ap� potabil� 1 / zi -imediat� 
Ap� brut� 

Gara fluviala 
1 / zi 

1 / s�pt�mân� 
-imediat� 
-dup�  5 zile 

Vegeta�ie 1 / s�pt�mân� -dup� 5 zile 
Sol 1 / s�pt�mân� -dup� 5 zile 

Debit doz� gama Continuu -continuu 
Ap� Canal 
Seimeni 1 / zi -imediat� 

-dup�  5 zile 
Ap� Canal Ecluz� 

Cernavod� 1 / zi -imediat� 
-dup�  5 zile 

Ap� foraj Faclia 1 / zi -imediat� 
Ap� Borcea 

Fete�ti 1 / lun� -imediat� 
-dup� 5 zile 

Ap� Dun�re 
Seimeni 1 / lun� -imediat� 

-dup� 5 zile 
Ap� Dun�re 
Cochirleni 1 / lun� -imediat� 

-dup� 5 zile 
Ap� Dun�re 
Capidava 1 / lun� -imediat� 

-dup� 5 zile 
Ap� Canal 
Medgidia 1 / lun� -imediat� 

-dup� 5 zile 
 

8.1.5. APARATURA UTILIZAT� 
 

Lan�ul de detec�ie necesar efectu�rii m�sur�torilor beta –globale se compune 
dintr-un detector de radia�ii beta �i electronica asociat� . În cadrul Sta�iei RA 
Cernavod� se utilizeaz� sonde de detec�ie cu scintilator plastic ND-304F �i pentru 
num�rare dou� aparate tip Bicron (un sistem de m�sur� �i unul de rezerv�). 
Fondurile sistemelor de m�sur� au avut valori în intervalul 3.4-7.0 puls/min, iar 
factorii de etalonare în intervalul 17.5-18.5 puls/ (min*Bq). Lan�ul de m�sur� a fost 
folosit pân� la data de 01.09.2005. Fondurile determinate pe aparatul de rezerv� au 
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avut valori cuprinse în intervalul 3.7-6.7 puls/min, iar factorii de etalonare s-au situat 
în intervalul 18.3-20.3 puls/ (min*Bq). 

Etalonarea aparatelor a fost f�cut� cu o surs� etalon (Sr-Y)90. 
Stabilitatea pe scurt� durat� a sistemelor de m�surare a fost urm�rit� prin 

efectuarea s�pt�mânal� a testului χ2. În toate cazurile valorile ob�inute s-au încadrat 
în intervalul 3.3-16.9. 

 

8.1.6. REZULTATELE PROGRAMULUI STANDARD  DE SUPRAVEGHERE LA  
STA�IA RA CERNAVOD� 
 

În decursul anului 2005, la Sta�ia  RA Cernavod� au  fost efectuate 8292 
m�sur�tori beta globale imediate �i întârziate �i 8730 m�sur�tori ale debitului de 
doz�, însemnând 3897 analize (o analiz� presupune furnizarea complet� de date 
referitoare la o prob�).  

Distribu�ia analizelor în func�ie de factorul de mediu investigat este prezentat� 
în figura de mai jos. 
      
     Figura 1. 
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Rezultatele m�sur�torilor beta efectuate în 2005 se situeaz� în limitele de 

varia�ie ale fondului natural. 

În continuare prezent�m rezultatele Programului de supraveghere a factorilor de 
mediu în zona de influen�� a CNE Cernavod� , valorile medii �i maxime lunare. 

 

8.1.6.1. AEROSOLI  ATMOSFERICI 
 

Prelevarea probelor const� în aspirarea pe filtre a aerosolilor atmosferici �i 
m�surarea radioactivit��ii filtrelor la 3 minute, 20 ore, respectiv 5 zile de la prelevarea 
probei pentru determinarea radioactivit��ii artificiale.  
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8.1.6.1.1. RADIOACTIVITATEA  SPECIFIC� IMEDIAT� 
 

Activitatea specific� imediata se determin� prin m�surarea filtrului  la 3 minute 
dup� încetarea aspir�rii. 

Rezultatele m�sur�torilor beta globale imediate ale radioactivit��ii aerului , pe 
intervale de aspira�ie sunt prezentate în tabelele 8.28 – 8.31. 
În lunile septembrie �i octombrie s-a ob�inut câte o valoare mai mare decât limita de 
aten�ionare (10 Bq/m3) pentru aspira�ia  02-07. Filtrele au fost rem�surate conform 
procedurii la o or� de la oprirea pompei. Deoarece valorile ob�inute în urma 
rem�sur�rilor s-au situat în limite normale,  dep��irea nivelului de aten�ionare a avut 
loc din cauze naturale ( influenta radionuclizilor naturali) 
 
Tabelul 8.28. Valorile lunare ale activit��ii specifice imediate a aerosolilor atmosferici 
(Bq/mc) – aspira�ia 02 – 07                                          

 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnificative 

Ian 0.37 1.80 4.75 12.01 30 30 
Feb 0.31 1.18 3.09 10.02 28 28 
Mar. 0.18 1.82 6.30 28.03 31 30 
Apr. 0.78 2.55 6.84 17.04 29 29 
Mai 0.84 2.15 8.12 29.05 31 31 
Iun. 0.72 2.85 7.07 18.06 30 30 
Iul. 0.89 3.27 9.17 30.07 31 31 

Aug. 1.11 4.48 9.81 30.08 30 30 
Sept. 1.98 5.57 11.74 17.09 30 30 
Oct. 0.88 4.00 10.51 24.10 31 31 
Noi. 0.59 3.14 7.86 07.11 30 30 
Dec. 0.65 1.99 4.46 10.12 31 31 

 
 

Figura 8.21.                                                                                                   
Aerosoli atmosferici, activitatea specific� imediat� beta 

global� (Bq/m3), aspira�ia 02 - 07
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Tabelul 8.29. Valorile lunare ale activit��ii specifice imediate a aerosolilor atmosferici 
(Bq/mc) – aspira�ia 08 – 13 

 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnificative 

Ian. 0.19 1.58 5.26 13.01 31 31 
Feb. 0.28 1.12 3.06 10.02 28 28 
Mar. 0.20 0.98 5.36 28.03 30 30 
Apr. 0.38 1.03 2.61 16.04 30 30 
Mai 0.40 1.12 2.54 24.05 30 29 
Iun. 0.41 0.89 2.21 18.06 30 30 
Iul. 0.65 1.16 2.10 04.07 31 31 

Aug. 0.48 1.73 3.61 30.08 31 31 
Sept. 0.55 2.40 4.45 18.09 30 30 
Oct. 0.70 2.22 5.01 06.10 31 31 
Noi. 0.70 2.51 6.96 07.11 30 30 
Dec. 0.55 1.80 5.49 13.12 30 30 

 

Figura 8.22.                                                                                                   
Aerosoli atmosferici, activitatea specific� imediat� beta 

global� (Bq/m3), aspira�ia 08 - 13
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Tabelul 8.30. Valorile lunare ale activit��ii specifice imediate a aerosolilor atmosferici 
(Bq/mc) – aspira�ia 14 – 19 

 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnificative 

Ian. 0.32 1.59 3.55 03.01 31 31 
Feb. 0.23 1.05 2.61 12.02 28 28 
Mar. 0.16 0.68 1.70 28.03 31 31 
Apr. 0.36 0.85 1.87 05.04 30 30 
Mai 0.39 0.91 2.11 23.05 30 30 
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Iun. 0.40 0.84 2.06 30.06 30 30 
Iul 0.55 0.96 1.82 31.07 31 31 

Aug. 0.46 1.23 2.29 13.08 31 31 
Sept. 0.62 2.02 4.30 22.09 30 30 
Oct. 0.67 1.93 3.50 05.10 31 31 
Noi. 0.49 2.23 5.92 07.11 30 30 
Dec. 0.60 1.87 4.09 14.12 30 30 

 

Figura 8.23.                                                                                                   
Aerosoli atmosferici, activitatea specific� imediat� beta 

global� (Bq/m3), aspira�ia 14 - 19
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Tabelul 8.31. Valorile lunare ale activit��ii specifice imediate a aerosolilor atmosferici 
(Bq/mc) – aspira�ia 20 – 01 

 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnificative 

Ian. 0.23 1.95 4.57 12.01 30 30 
Feb. 0.30 1.25 4.01 12.02 28 28 
Mar. 0.22 1.28 3.91 27.03 31 31 
Apr. 0.64 1.65 4.82 15.04 30 30 
Mai 0.64 1.83 5.39 30.05 31 31 
Iun. 0.58 2.04 4.65 26.06 30 30 
Iul. 1.00 2.41 5.62 31.07 31 31 

Aug. 0.67 3.35 6.73 29.08 31 31 
Sept 2.08 3.95 9.26 10.09 30 30 
Oct. 0.71 2.73 6.31 05.10 31 31 
Noi 0.51 2.82 6.11 06.11 30 30 
Dec 0.60 1.87 3.47 15.12 31 31 
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Figura 8.24.                                                                                                   
Aerosoli atmosferici, activitatea specific� imediat� beta 

global� (Bq/m3), aspira�ia 20 - 01
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 RADON, TORON 
 

  La 20 de ore de la încetarea aspira�iei, se efectueaz� o m�surare 
intermediar�, pentru determinarea radioactivit��ii naturale a aerosolilor atmosferici 

Concentra�iile minime, medii �i maxime lunare de radon �i toron, datele la care 
s-au produs maximele, num�rul valorilor semnificative, precum �i erorile relative 
asociate procesului de m�surare sunt prezentate în tabelele de mai jos, iar din 
grafice se pot observa varia�iile mediilor �i maximelor înregistrate în cursul anului 
2005. 

Valorile ob�inute sunt influen�ate de condi�iile meteo, de anotimp �i de 
intervalul orar în care s-a f�cut aspirarea. 
 
Tabelul 8.32.  Concentra�iile lunare ale Radonului (Rn – 222) în atmosfera liber�  
(mBq/mc) – aspira�ia 02 – 07 
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. 821.1 4921.3 12743.2 12.01 30 29 6-14 
Feb. 1171.2 2388.8 3907.7 08.02 28 7 6-10 
Mar. 826.4 5121.2 15029.3 27.03 31 22 6-16 
Apr. 1216.4 6087.4 17304.4 17.04 30 29 6-15 
Mai 2304.2 5520.0 22198.5 29.05 31 31 6-9 
Iun. 1965.2 7456.9 20009.7 18.06 30 30 6-8 
Iul. 1752.0 8298.6 24695.9 30.07 31 31 6-18 

Aug. 
2943.5 

11769.
7 24334.8 30.08 30 30 

5-8 

Sept 
4494.4 

14631.
3 32996.1 17.09 30 30 

6-8 

Oct. 
2508.4 

10815.
8 29251.2 24.10 31 31 

6-7 

Noi. 1659.0 8855.3 21456.9 07.11 30 30 5-9 
Dec. 1647.7 5551.7 12963.8 10.12 31 31 5-8 
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6 
 
Tabelul 8.33.  Concentra�iile lunare ale Toronului (Rn – 220) în atmosfera liber�  
(mBq/mc) – aspira�ia 02 – 07 
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. 34.7 173.0 424.4 12.01 30 29 6-32 
Feb. 

29.6 54.7 101.7 21.02 28 7 
12-
29 

Mar. 41.7 451.0 1297.9 25.03 31 22 5-33 
Apr. 42.2 374.0 881.6 17.04 30 30 5-15 
Mai 79.7 250.2 755.9 29.05 31 31 5-11 
Iun. 48.4 299.9 773.1 14.06 30 30 5-14 
Iul. 107.2 387.2 917.0 30.07 31 31 5-9 

Aug. 102.0 497.8 1299.3 30.08 30 30 5-11 
Sep. 264.0 601.8 999.1 17.09 30 30 5-6 
Oct. 64.8 370.7 1085.4 06.10 31 31 5-13 
Nov. 43.3 224.8 642.9 07.11 30 30 5-12 
Dec. 37.8 135.8 288.9 10.12 31 31 6-13 

Figura 8.25.
Concentra�iile descenden�ilor Radonului Rn-222 �i 

Toronului Rn-220 (mBq/m3) în atmosfera liber�-aspira�ia 02-
07
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Tabelul 8.34.  Concentra�iile lunare ale Radonului (Rn – 222) în atmosfera liber�  
(mBq/mc) – aspira�ia 08 – 13 
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. 948.0 4540.6 16322.5 13.01 31 29 5-12 
Feb. 988.5 3621.6 9633.5 10.02 28 8 5-11 
Mar. 922.4 2728.3 12277.7 28.03 29 20 6-11 
Apr. 664.4 2437.0 6059.7 16.04 30 30 6-14 
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Mai 943.4 2952.9 7028.6 24.05 28 28 6-9 
Iun. 1124.6 2392.7 5579.6 18.06 29 28 6-9 
Iul. 1581.9 3174.0 5914.6 04.07 31 30 6-8 

Aug. 1243.4 4485.3 8427.4 30.08 31 31 6-10 
Sep. 1812.7 6098.6 11844.3 28.09 29 29 6-10 
Oct. 2005.2 5840.9 13005.7 06.10 31 31 6-10 
Nov. 1707.6 7187.5 19644.7 07.11 30 30 5-8 
Dec. 1486.0 5182.5 16197.0 13.12 31 30 5-8 

 
Tabelul 8.35.  Concentra�iile lunare ale Toronului (Rn – 220) în atmosfera liber�  
(mBq/mc) – aspira�ia 08 – 13 
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. 24.3 159.1 419.7 12.01 31 29 6-33 
Feb. 33.7 41.8 52.8 18.02 28 8 5-31 
Mar. 34.1 198.4 939.4 28.03 29 21 5-34 
Apr. 56.7 161.1 506.9 03.04 30 30 6-13 
Mai 43.6 121.4 300.8 02.05 28 28 6-17 
Iun. 29.5 93.7 286.9 16.06 29 28 6-23 
Iul. 35.9 103.3 204.9 30.07 31 30 6-20 

Aug. 52.8 195.3 533.3 30.08 31 31 6-18 
Sep. 121.2 335.1 603.2 18.09 29 29 5-9 
Oct. 24.8 237.2 564.7 31.10 31 31 5-27 
Nov. 27.5 161.6 452.8 07.11 30 30 5-17 
Dec. 24.6 114.0 295.4 14.12 31 31 6-18 

Figura 8.26.
Concentra�iile descenden�ilor Radonului Rn-222 �i 

Toronului Rn-220 (mBq/m3) în atmosfera liber�-aspira�ia 08-
13
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Tabelul 8.36.  Concentra�iile lunare ale Radonului (Rn – 222) în atmosfera liber�  
(mBq/mc) – aspira�ia 14 – 19 
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Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. 1506.7 4860.3 10353.7 14.01 31 27 6-8 
Feb. 2092.1 3565.5 6587.6 11.02 28 4 6-7 
Mar. 1131.0 2154.5 4368.6 28.03 31 21 6-9 
Apr. 922.9 2175.9 5121.0 15.04 30 30 6-8 
Mai 977.4 2506.6 6040.7 23.05 29 29 6-9 
Iun. 1130.0 2348.3 6105.6 30.06 30 29 6-8 
Iul. 1522.2 2812.4 4963.6 31.07 31 29 6-7 

Aug. 1251.5 3437.3 5959.2 13.08 31 31 6-9 
Sep. 1639.9 5464.0 11700.7 22.09 30 30 6-7 
Oct. 1917.4 5421 10054.9 11.10 31 31 5-8 
Nov. 1238.9 6500.2 17516.6 07.11 30 30 5-7 
Dec. 1463.5 5365.3 12036.8 14.12 31 30 5-8 

 
Tabelul 8.37.  Concentra�iile lunare ale Toronului (Rn – 220) în atmosfera liber�  
(mBq/mc) – aspira�ia 14 – 19 
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. 44.0 143.7 314.8 12.01 31 27 6-27 
Feb. 

36.1 44.4 52.5 26.02 28 4 
14-
25 

Mar. 35.5 100.9 208.6 28.03 31 21 6-29 
Apr. 41.5 99.1 195.8 17.04 30 30 6-15 
Mai 20.5 76.1 159.6 23.05 29 29 7-30 
Iun. 25.9 71.2 161.8 23.06 30 29 8-25 
Iul. 19.8 67.2 150.3 31.07 31 29 7-33 

Aug. 35.8 95.1 292.1 13.08 31 31 7-25 
Sep. 60.1 185.4 414.5 22.09 30 30 6-13 
Oct. 40.6 146.5 341.0 12.10 31 31 6-18 
Nov. 31.4 127.1 307.1 07.11 30 30 6-17 
Dec. 44.0 110.3 223.3 14.12 31 31 6-13 
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Figura 8.27.
Concentra�iile descenden�ilor Radonului Rn-222 �i 

Toronului Rn-220 (mBq/m3) în atmosfera liber�-aspira�ia 14-
19
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Tabelul 8.38.  Concentra�iile lunare ale Radonului (Rn – 222) în atmosfera liber�  
(mBq/mc) – aspira�ia 20 – 01 
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. 1650.4 5709.3 12442.9 11.01 30 27 5-10 
Feb. 1490.7 2544.6 3397.0 07.02 28 8 6-9 
Mar. 1375.6 3681.0 9063.7 27.03 31 23 6-10 
Apr. 1577.1 3885.0 12098.5 15.04 30 30 5-9 
Mai 1896.8 4659.7 14399.5 30.05 31 31 6-9 
Iun. 1575.4 5298.6 12606.0 26.06 30 30 6-9 
Iul. 2560.2 6331.5 15041.6 31.07 31 31 6-8 

Aug. 1624.8 964.2 18412.2 29.08 31 31 5-9 
Sep. 

5459.0 
10306.

8 27233.3 10.08 30 30 
6-7 

Oct. 2855.2 7684.6 18254.9 23.10 31 30 6-7 
Nov. 1420.4 8098.1 17951.1 07.11 30 30 5-7 
Dec. 1512.0 5306.1 10410.0 15.12 31 31 5-7 

 
Tabelul 8.39.  Concentra�iile lunare ale Toronului (Rn – 220) în atmosfera liber�  
(mBq/mc) – aspira�ia 20 – 01 
 

Luna Minima 
Lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. 32.6 205.0 455.4 09.01 30 27 6-32 
Feb. 

30.8 46.8 61.9 17.02 28 8 
14-
33 

Mar. 42.3 251.6 713.7 26.03 31 23 5-29 
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Apr. 38.1 256.7 687.0 13.04 30 30 5-16 
Mai 35.4 220.2 559.9 30.05 31 31 5-20 
Iun. 41.3 228.8 449.2 16.06 30 30 6-15 
Iul. 60.0 259.4 693.3 30.07 31 31 5-12 

Aug. 44.4 317.1 675.3 29.08 31 31 5-14 
Sep. 200.4 407.7 668.9 15.09 30 30 5-7 
Oct. 50.5 243.6 528.8 05.10 31 30 6-15 
Nov. 36.5 178.6 409.3 06.11 30 30 5-14 
Dec. 46.3 130.9 314.1 29.12 31 31 6-11 

 

Figura 8.28.
Concentra�iile descenden�ilor Radonului Rn-222 �i 

Toronului Rn-220 (mBq/m3) în atmosfera liber�-aspira�ia 20-
01
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8.1.6.1.3. RADIOACTIVITATEA ARTIFICIAL� 
 

Radioactivitatea artificial� a aerosolilor atmosferici se determin� prin 
m�sur�tori beta globale a filtrelor aspirate la 5 zile de la prelevare. 

În tabelele urm�toare sunt prezentate valorile minime, medii �i maxime lunare 
ale radioactivit��ii artificiale beta globale a aerosolilor atmosferici, datele la care s-au 
produs valorile maxime, num�rul valorilor semnificative, precum �i erorile relative 
asociate procesului de m�surare, pentru fiecare interval de aspira�ie. Impreciziile 
statistice asociate procesului de m�surare sunt cuprinse între 16 – 34%. Valoarea 
maxim� a fost de 32.68 mBq/mc  (înregistrata pentru filtrul aspirat pe data de 19.01 
în intervalul 2-7) 

Reprezent�rile grafice con�in doar valorile semnificative înregistrate. În anul 
2005 la Sta�ia RA Cernavod� s-au înregistrat  99 valori semnificative. 

Limita de aten�ionare este de 50 mBq/mc. 
 

Tabelul 8.40. Valorile lunare ale activit��ii artificiale a aerosolilor atmosferici  
(mBq/mc) – aspira�ia 02 – 07 

 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. 5.74 19.21 32.68 19.01 30 2 16-24 
Feb. 15.00 15.75 16.49 04.02 28 2 27-30 
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Mar. <5.21 - <19.13 31.03 31 - - 
Apr. <6.46 - <10.75 15.04 30 - - 
Mai <6.96 - <11.42 25.05 31 - - 
Iun. <7.09 - <10.14 07.06 30 - - 
Iul. 8.38 8.63 8.88 29.07 31 2 31-33 

Aug.  <6.03 11.76 11.76 17.08 30 1 26 
Sep. 7.61 10.02 15.01 08.09 30 8 18-32 
Oct. 9.16 12.4 15.06 24.10 31 6 21-31 
Nov. <5.12 5.34 5.34 07.11 30 1 34 
Dec. <5.25 - <8.49 01.12 31 - - 

Figura 8.29.                                                                                                   
Aerosoli atmosferici, activit��i specifice beta globale 

(mBq/m3), aspira�ia 02 - 07
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Tabelul 8.41. Valorile lunare ale activit��ii artificiale a aerosolilor atmosferici  
(mBq/mc) – aspira�ia 08 – 13 

 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. <4.19 4.89 4.89 01.01 31 1 30 
Feb. <10.05 - <20.22 15.02 28 - - 
Mar. 5.96 8.13 10.74 31.03 31 3 22-33 
Apr. <6.52 - <9.22 30.04 30 - - 
Mai <7.95 12.94 12.94 06.05 29 1 17 
Iun. 10.54 12.33 15.29 30.06 30 3 22-29 
Iul. 7.14 10.40 15.89 22.07 31 8 17-33 

Aug. 8.82 15.62 26.57 11.08 31 13 18-30 
Sep. 9.1 11.04 14.19 18.09 29 3 19-29 
Oct. 9.02 12.02 15.02 04.10 31 2 22.33 
Nov. <5.34 7.74 7.74 13.11 30 1 27 
Dec. <5.21 - <7.67 12.12 31 - - 
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Figura 8.30.                                                                                                   
Aerosoli atmosferici, activit��i specifice beta globale 

(mBq/m3), aspira�ia 08 - 13
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Tabelul 8.42. Valorile lunare ale activit��ii artificiale a aerosolilor atmosferici  
(mBq/mc) – aspira�ia 14 – 19 

 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. 8.39 9.76 11.12 07.01 31 2 19-33 
Feb. <7.20  <19.92 06.02 28 - - 
Mar. 10.76 13.65 16.84 07.03 31 3 20-28 
Apr. <6.54 - <9.15 30.04 30 - - 
Mai <6.83 - <10.04 29.05 30 - - 
Iun. <7.84 - <9.84 26.06 30 - - 
Iul. <6.05 9.48 9.48 23.07 31 1 31 

Aug. 7.16 10.17 14.64 06.08 31 10 22-33 
Sep. 11.47 14.96 18.45 25.09 30 2 19-26 
Oct. <8.01 - <10.19 15.10 31 - - 
Nov. <5.15 6.39 6.39 07.11 30 1 29 
Dec. 6.44 7.34 8.75 16.12 31 3 29-32 
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Figura 8.31.                                                                                                   
Aerosoli atmosferici, activit��i specifice beta globale 

(mBq/m3), aspira�ia 14 - 19
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Tabelul 8.43. Valorile lunare ale activit��ii artificiale a aerosolilor atmosferici  
(mBq/mc) – aspira�ia 20 – 01 

 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. 11.63 13.73 15.82 06.01 30 2 27-30 
Feb. <10.12 13.71 13.71 03.02 28 1 31 
Mar. <5.65 6.79 6.79 27.03 31 1 33 
Apr. <5.89 8.58 8.58 17.04 30 1 29 
Mai <7.35 - <9.91 19.05 31 - - 
Iun. <7.31 - <10.09 21.06 30 - - 
Iul. <6.26 11.87 11.87 05.07 31 1 23 

Aug. 7.32 11.07 15.41 10.08 31 5 21-32 
Sep. 8.03 10.77 15.99 29.09 30 6 21-33 
Oct. 11.70 14.31 16.92 07.10 31 2 18-24 
Nov. <5.14 - <8.07 02.11 30 - - 
Dec. <5.30 6.73 6.73 11.12 31 1 29 

Figura 8.32                                                                                                   
Aerosoli atmosferici, activit��i specifice beta globale 

(mBq/m3), aspira�ia 20 - 01
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8.1.6.2.DEPUNERI ATMOSFERICE TOTALE 
 

Probele de depuneri atmosferice se preleveaz� zilnic la aceea�i or� din 
colectorul amplasat pe terasa cl�dirii unde se afl� Sta�ia RA Cernavod�. Suprafa�a 
de colectare este de 0.3 m2. Probele se m�soar� imediat �i la 5 zile de la prelevare. 

În tabele 8.44.-8.45. sunt prezentate valorile minime, medii �i maxime lunare 
ale radioactivit��ii imediate beta globale, respectiv radioactivit��ii artificiale beta 
globale a depunerilor atmosferice, precum �i datele la care s-au produs valorile 
maxime, num�rul valorilor semnificative �i al erorile relative asociate procesului de 
m�surare. 

În graficul 8.33. sunt reprezentate varia�iile valorilor medii �i maxime 
semnificative ob�inute în anul 2005 la Sta�ia RA Cernavod�. Valoarea maxim� a 
radioactivit��ii artificiale a fost de 3.54±0.57 Bq/m2*zi pentru proba prelevat� la 
15.10.2005 

 Limita de aten�ionare este de 200 Bq/m2 zi pentru activitatea specifica beta 
global� la m�sur�torile imediate �i 50 Bq/m2 zi pentru activitatea artificial� . 

 
Tabelul 8.44. Valorile lunare ale activit��ii specifice imediate a depunerilor  
atmosferice (Bq/m2 zi)                                          

 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnificative 

Ian. 0.75 1.99 3.96 30.01 31 3 
Feb. 0.64 1.16 2.28 27.02 28 5 
Mar. 1.52 2.82 4.26 29.03 31 3 
Apr. 0.71 3.25 14.26 01.05 30 9 
Mai 0.66 2.83 6.27 01.06 31 13 
Iun. 0.51 2.63 12.48 24.06 30 10 
Iul. 0.47 3.07 11.33 15.07 31 15 

Aug. 0.49 2.92 10.39 02.08 31 12 
Sep. 0.48 3.16 20.97 22.09 30 17 
Oct. 0.63 4.04 19.87 15.10 31 10 
Nov. 0.52 2.41 7.31 11.11 30 16 
Dec. 0.58 3.19 12.09 02.12 31 8 

 
Tabelul 8.45. Valorile lunare ale activit��ii artificiale a depunerilor atmosferice (Bq/m2 

zi)                                          
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. <0.28 - <1.49 27.01 31 - - 
Feb. <028 0.47 0.47 19.02 28 1 22 
Mar. <0.28 - <0.92 06.03 31 - - 
Apr. 0.59 1.16 1.73 01.05 30 2 23-30 
Mai 0.40 0.77 1.04 22.05 31 7 11-27 
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Iun. <0.30 - <1.63 01.07 30 - - 
Iul. 0.30 1.03 3.30 04.07 31 8 17-32 

Aug. 0.29 1.02 1.49 02.08 31 3 11-33 
Sep. 0.31 0.65 1.44 28.09 30 4 20-33 
Oct. 0.29 1.03 3.54 15.10 31 6 16-33 
Nov. 0.37 0.49 0.72 02.11 30 3 15-27 
Dec. 0.30 0.34 0.39 27.12 31 4 25-33 

 

Figura 8.33.
Depuneri atmosferice, activitatea specific� imediat� �i 

artificial� beta global� (Bq/m2 zi)                                         
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8.1.6.2. DEBITUL DOZEI GAMA ABSORBITE ÎN AER 
 
 Debitul dozei gama absorbite este determinat prin m�surare cu debitmetre de 
radia�ii TIEX. Valorile dozei citite la Sta�ia RA Cernavod� s-au situat în intervalul 
0.076  – 0.150 µGy/h, iar valoarea  maxim� a fost înregistrat� la data de 27.04.2005 
la ora 17:00, media anual� a fost de 0.090 µGy/h.  
 Limita de aten�ionare este de 0.250 µµµµGy/h. 
 

Figura 9.34.                                                                                                   
Debitul dozei în aer (°°°° Gy/h)
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8.1.6.4. APE DE SUPRAFAT� 
 
8.1.6.4.1. AP�  BRUT�- DUN�RE CERNAVOD� - GARA FLUVIAL� 
 

  Sta�ia RA Cernavod� preleveaz� zilnic ap� brut� din (zona –Gara Fluvial�). 
Se evapor� zilnic 1 litru de ap� pentru m�sur�tori beta globale imediate �i 2 litri 
pentru analize gamma. Pân� in luna septembrie numai probele colectate în zile de 
luni a fiec�rei s�pt�mâni s-au rem�surat �i 5 zile de la prelevare în vederea 
determin�rii radioactivit��ii artificiale. Începând cu data de 8 septembrie toate probele 
de ap� brut� au fost m�surate dup� 5 zile de la prelevare. În tabele sunt 
reprezentate valorile minime, medii �i maxime lunare ale radioactivit��ii imediate beta 
globale, respectiv ale radioactivit��ii artificiale beta globale pentru probele de ap� de 
suprafa�� , precum �i datele la care s-au produs valorile maxime, num�rul valorilor 
semnificative �i erorile relative asociate procesului de m�surare.  
 Limita de aten�ionare este de 2000 Bq/m3 . 
 
Tabelul 8.46. Valorile lunare ale activit��ii specifice imediate a apei de suprafa��–
Dun�re Cernavod�- Gara Fluviala (Bq/m3)             
                            

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnificative 

Ian. 182 252 457 20.01 29 9 
Feb. <151 167 167 02.02 25 1 
Mar. 153 182 238 18.03 31 3 
Apr. <155 278 278 14.04 30 1 
Mai 170 187 204 19.05 30 2 
Iun. 184 207 229 18.06 30 4 
Iul. 176 268 395 19.07 31 13 

Aug. 170 222 266 12.08 31 11 
Sep. 170 239 332 26.09 30 16 
Oct. 164 230 378 01.10 31 13 
Nov. 155 189 260 01.11 30 11 
Dec. 180 205 224 03.12 31 4 

 
Tabelul 8.47. Valorile lunare ale activit��ii specifice artificiale a apei de suprafa�� – 
Dun�re Cernavod� - Gara Fluvial� (Bq/m3)   

 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. <96.56 98.25 98.25 03.01 4 1 33 
Feb. 100.77 109.59 118.41 14.02 4 2 28-33 
Mar. <97.44 - <107.60 28.03 4 - - 
Apr. <99.91 101.90 101.90 04.04 4 1 33 
Mai <102.41 - <106.99 16.05 5 - - 
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Iun. 117.22 134.40 151.58 02.06 4 2 23-31 
Iul. 100.47 156.55 212.63 11.07 4 2 18-34 

Aug. 98.08 159.36 228.00 15.08 5 3 17-33 
Sep. 120.85 197.66 342.92 30.09 24 15 9-29 
Oct. 96.13 171.28 321.51 01.10 31 15 12-33 
Nov. 97.53 136.39 207.96 21.11 30 16 16-34 
Dec. 102.03 126.58 181.13 15.12 31 6 18-30 

 
 

Figura 8.35.
Dun�re Cernavod� - Gara Fluvial�, activitatea specific� 

imediat� �i artificial� beta global� (Bq/m3 )                                         
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8.1.6.5. APA POTABIL� 
 

Sta�ia RA Cernavod� a colectat �i m�surat beta global 1 litru de ap� potabil� 
prelevat� din re�eaua public�. Valorile înregistrate s-au situat între 150-389 
Bq/m3, maxima s-a ob�inut pe data de 13.06.2005. În tabelul 8.48. sunt prezentate 
valorile minime, medii �i maxime lunare ale radioactivit��ii beta globale imediate. 
Mediile �i maximele înregistrate pentru m�sur�torile imediate sunt prezentate 
grafic în  

figura 8.36. 

 Limita de aten�ionare este de 1000 Bq/m3 . 
 
Tabelul 8.48. Valorile lunare ale activit��ii specifice imediate a apei 
 potabile (Bq/m3)  
                                       

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnificative 

Ian. 173 225 378 18.01 31 13 
Feb. 168 245 358 07.02 28 12 
Mar. 154 217 327 02.03 31 19 
Apr. 154 213 289 03.04 30 20 
Mai 172 219 284 02.05 30 11 
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Iun. 151 229 389 13.06 30 7 
Iul. 159 169 210 09.07 31 5 

Aug. 159 177 200 02.08 31 4 
Sep. 158 227 295 23.09 30 16 
Oct. 165 203 306 05.10 31 13 
Nov. 157 184 229 01.11 30 9 
Dec. 150 190 248 03.12 31 7 

 

Figura 8.36.
Ap� potabil�, activitatea specific� imediat� �i artificial� beta 

global� (Bq/m3 )                                         
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8.1.6.6.  VEGETA�IE  
 
  În intervalul aprilie – octombrie au fost prelevate probele de vegeta�ie spontan� 
în fiecare zi de joi a s�pt�mânii (din platforma meteorologic�) �i m�surate dup� 5 zile 
în vederea determin�rii radioactivit��ii artificiale beta globale. 
 Incertitudinile statistice asociate procesului de m�surare variaz� între 8– 15 %. 
 
Tabelul 8.49. Valorile lunare ale activit��ii beta globala a vegeta�ie  spontane (Bq/Kg)  
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Apr. 189.59 233.52 281.32 28.04 4 4 9-11 
Mai 188.77 232.76 347.43 05.05 4 4 8-12 
Iun. 

152.60 183.56 199.65 09.06 5 5 
11-
13 

Iul. 
167.65 186.65 206.78 28.07 4 4 

10-
12 

Aug. 152.61 235.36 281.94 11.08 4 4 9-13 
Sep. 

131.29 179.73 240.03 29.09 5 5 
10-
15 

Oct. 221.63 252.24 292.32 13.10 4 4 9-10 
 



Raportul privind starea factorilor de mediu în jude�ul Constan�a pentru anul 2005 203   

 

Figura 8.37.
  Vegeta�ie spontan�, activitati specifice beta globale (Bq/Kg)
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8.1.6.7.SOL  NECULTIVAT 
 
   Probele de sol necultivat au fost prelevate din platforma meteorologic� , în 
ziua de vineri a s�pt�mânii �i m�surate beta global dup� 5 zile. Valorile activit��ii 
specifice determinate au avut valori în intervalul 410.65-997.65 Bq/Kg. Valoarea 
maxim� s-a înregistrat la data de 6 mai 2005. 
 Incertitudinile asociate procesului de m�surare s-au situat între 7 �i 13%. 
 
 
Tabelul 8.50. Valorile lunare ale activit��ii beta globala a solului necultivat (Bq/Kg)  
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Apr. 574.80 633.56 723.23 22.04 5 5 9-10 
Mai 410.65 646.06 997.65 06.05 4 4 7-13 
Iun. 561.42 693.21 786.97 17.06 4 4 9-11 
Iul. 505.20 557.56 693.75 08.07 5 5 9-11 

Aug. 484.66 541.11 671.81 05.08 4 4 9-12 
Sep. 433.07 677.96 828.40 09.09 5 5 8-12 
Oct. 811.78 843.56 900.60 14.10 4 4 8 
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Figura 8.38.
  Sol necultivat, activitati specifice beta globale (Bq/Kg)
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8.2.IMPACTUL FUNCTION�RII CNE CERNAVOD� ASUPRA POPULA�IEI �I  
MEDIULUI 
 
 Pentru a avea o imagine cât mai clar� a influen�ei pe care o are func�ionarea 
centralei nucleare de la Cernavod� asupra factorilor de mediu, pe lâng� probele 
impuse de programul standard, Sta�ia RA Cernavod� preleveaz� o serie de probe pe 
care le m�soar� conform PROGRAMULUI DE SUPRAVEGHERE A 
RADIOACTIVIT��II MEDIULUI ÎN ZONA DE INFLUEN�� A CNE CERNAVOD�. 
 Acest program prevede colectarea zilnic� a probelor de ap� din canalul de la  
Seimeni �i din cel de la ecluz�. M�surarea acestor probe se face imediat dup� 
evaporare �i la cinci zile de colectare. Programul mai prevede m�sur�tori pentru apa 
de foraj (din Faclia). Probele de ap� de Dun�re (Capidava, Cochirleni, Seimeni, 
Fete�ti se colecteaz� lunar.  
 Rezultatele acestui program sunt prezentate mai jos in tabele si reprezentate 
grafic. 
 

8.2.1. AP� DE SUPRAFA�� 
 

8.2.1.1 AP� CANAL SEIMENI 
 
 Probele de ap� din canalul de la Seimeni se recolteaz� zilnic in conformitate 
Programul de supraveghere a radioactivit��ii mediului in zona de influen�� a CNE 
Cernavod�. A fost colectat un num�r de 358 de probe.  Valorile activit��ilor specifice 
ob�inute in urma m�sur�torilor beta globale imediate s-au situat in intervalul 153-527 
Bq/m3, iar num�rul probelor care au eviden�iat valori semnificative este de 119. 
Valoarea maxim� s-a înregistrat la data de 17 decembrie 2005 
 Limita de aten�ionare este de 1000 Bq/m3 . 
 
Tabelul 8.51. Valorile lunare ale activit��ii specifice imediate a apei Canal Seimeni 
(Bq/m3)             
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Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnificative 

Ian. 158 201 294 29.01 28 10 
Feb. 171 204 255 06.02 24 8 
Mar. 161 226 343 15.03 31 11 
Apr. 157 203 326 04.04 30 14 
Mai 167 203 267 04.05 30 6 
Iun. 173 216 243 12.06 30 9 
Iul. 163 196 269 16.07 31 8 

Aug. 153 179 213 29.08 31 6 
Sep. 162 248 368 23.09 30 19 
Oct. 160 209 294 08.10 31 11 
Nov. 158 196 241 01.11 30 7 
Dec. 155 255 527 17.12 31 10 

 
Tabelul 8.52. Valorile lunare ale activit��ii specifice artificiale a apei de suprafa�� – 
Canal Seimeni (Bq/m3)   
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. 91.20 101.37 111.55 15.01 29 2 30-31 
Feb. 104.30 128.43 175.85 26.02 24 7 21-32 
Mar. 101.06 132.45 203.35 05.03 31 17 17-31 
Apr. 101.06 118.28 178.01 04.04 30 10 18-33 
Mai 98.76 139.65 243.68 06.05 30 9 12-34 
Iun. 98.06 116.56 151.19 27.06 30 11 22-34 
Iul. 94.10 114.19 149.97 17.07 31 11 23-34 

Aug. 98.76 145.47 240.74 27.08 31 18 16-34 
Sep. 117.22 242.68 681.48 30.09 30 27 8-31 
Oct. 103.17 153.12 270.03 02.10 31 19 14-31 
Nov. 95.21 132.57 181.39 01.11 30 17 19-33 
Dec. 91.20 138.01 224.18 07.12 31 6 15-33 
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Figura 8.39.
Canal Seimeni, activitatea specific� imediat� �i artificial� 

beta global� (Bq/m3 )                                         
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8.2.1.2 AP� CANAL ECLUZ� 
 
 Probele de ap� din canalul ecluz� au avut aceea�i frecven�� de colectare ca �i 
cele de canal Seimeni. A fost colectat un num�r de 359 de probe.  Valorile 
activit��ilor specifice ob�inute in urma m�sur�torilor beta globale imediate s-au situat 
in intervalul 154-460 Bq/m3  num�rul probelor care au eviden�iat valori semnificative 
este de 109. Valoarea maxim�  (460 Bq/m3) s-a înregistrat la data de 7 octombrie. 
 Limita de aten�ionare este de 1000 Bq/m3. 
 
Tabelul 8.53. Valorile lunare ale activit��ii specifice imediate a apei Canal Ecluz� 
(Bq/m3)             
                              

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnificative 

Ian. 171 197 212 19.01 29 6 
Feb. 162 216 277 27.02 25 5 
Mar. 211 236 273 25.03 31 7 
Apr. 154 197 364 30.04 30 12 
Mai 175 201 246 22.05 30 10 
Iun. 155 185 237 17.06 30 7 
Iul. 164 199 264 24.07 31 7 

Aug. 159 180 203 31.08 31 9 
Sep. 169 238 345 07.09 30 17 
Oct. 187 252 460 07.10 31 11 
Nov. 163 190 214 16.11 30 9 
Dec. 157 211 254 17.12 31 9 

 
Tabelul 8.54. Valorile lunare ale activit��ii specifice artificiale a apei de suprafa�� – 
Canal Ecluz� (Bq/m3)   
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Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. 98.23 110.98 129.94 15.01 29 4 26-31 
Feb. 104.86 122.28 176.13 03.02 25 6 20-32 
Mar. 99.98 120.44 143.74 26.03 31 9 23-31 
Apr. 98.23 124.24 171.91 04.04 30 8 19-33 
Mai   99.29 130.41 241.27 06.05 30 10 12-34 
Iun. 94.80 116.58 157.94 11.06 30 11 21-34 
Iul. 97.02 122.63 145.43 15.07 31 9 23-34 

Aug. 92.89 195.54 456.00 29.08 31 11 10-34 
Sep. 117.22 242.68 681.48 30.09 30 27 8-31 
Oct. 106.99 201.07 545.16 13.10 31 13 9-31 
Nov. 102.60 136.57 245.73 30.11 30 13 15-33 
Dec. 96.27 118.53 141.08 03.12 31 14 23-33 

 

Figura 8.40.
Canal ecluza, activitatea specific� imediat� �i artificial� beta 

global� (Bq/m3)                                         
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8.2.1.3 APÂ BORCEA FETE�TI 
 
  Sta�ia RA Cernavod� a prelevat 9 probe de ap� din bra�ul Borcea. Valorile 
activit��ilor specifice imediate beta globale medii, minime, maxim, data maximei   si 
valorile  radioactivit��ii artificiale sunt prezentate in tabele 9.54-9.55 mai jos. 
Pentru m�sur�torile întârziate erorile relative asociate procesului de m�surare sunt 
cuprinse intre 21 – 33% 
 Limita de aten�ionare este de 1000 Bq/m3. 
 
Tabelul 8.55. Valorile lunare ale activit��ii specifice imediate a apei de  
suprafa�� – Borcea Fete�ti (Bq/m3)             
                             

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnificative 
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Ian. - 218 218 07.01 1 1 
Feb. <163 <163 - 11.02 1 - 
Mar. <161 <161 - 03.03 1 - 
Apr. <161 <161 - 06.04 1 - 
Mai <172 <172 - 04.05 1 - 
Iun. <177 <177 - 02.06 1 - 
Iul. - 155 155 01.07 1 1 

Aug. - 161 161 04.08 1 1 
Sep. <160 <160 - 08.09 1 - 
Oct. - 274 274 07.10 1 1 
Nov. - 292 292 07.11 1 1 
Dec. - 283 283 09.12 1 1 

 
Tabelul 9.56. Valorile lunare ale activit��ii specifice artificiale a apei de suprafa�� – 
Borcea Fete�ti (Bq/m3)   
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. - 128.71 128.71 07.01 1 1 26 
Feb. - 98.06 98.06 11.02 1 1 33 
Mar. - 121.35 121.35 03.03 1 1 27 
Apr. <99.83 <99.83 - 06.04 1 - - 
Mai <102.48 <102.48 - 04.05 1 - - 
Iun. <93.75 <93.75 - 02.06 1 - - 
Iul. <101.40 <101.40 - 01.07 1 - - 

Aug. - 152.00 152.00 04.08 1 1 22 
Sep. - 158.72 158.72 08.09 1 1 22 
Oct. <100.70 <100.70 - 07.10 1 - - 
Nov. <95.84 <95.84 - 07.11 1 - - 
Dec. - 161.77 161.77 09.12 1 1 21 
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Figura 8.41.
Borcea Fetesti , activitatea specific� imediat� �i artificial� 

beta global� (Bq/m3)                                         
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8.2.1.4. APÂ DUNÂRE SEIMENI 
 
  Pentru probele de ap� Dun�re Seimeni in anul 2005 s-a prev�zut o prelevare 
pe lun�. Probele au fost m�surate beta global imediat �i la cinci zile dup� prelevare. 
În tabele 8.57- 8.58 sunt trecute valorile medii, maxime, minime ale activit��ii 
imediate �i valorile minime maxime ale radioactivit��ii artificiale specifice. Valorile 
medii si maxime sunt prezentate grafic in figura 8.42. �ase probe au eviden�iat valori 
semnificative la m�surarea dup� cinci zile , valoarea maxim� fiind de 189.19±35.69 
Bq/m3 în data de 5 aprilie, iar erorile relative asociate procesului de m�surare sunt 
cuprinse în intervalul 19-30%. 
 Limita de aten�ionare este de 1000 Bq/m3. 
 
Tabelul 8.57. Valorile lunare ale activit��ii specifice imediate a apei de suprafa�� – 
Dun�re Seimeni (Bq/m3)             
                              

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnificative 

Ian. - 192 192 12.01 1 1 
Feb. <176 <176 - 25.02 1 - 
Mar. - 210 210 08.03 1 1 
Apr. <162 <162 - 05.04 1 - 
Mai <155 <155 - 03.05 1 - 
Iun. <167 <167 - 01.06 1 - 
Iul. - 158 158 01.07 1 1 

Aug. - 256 256 02.08 1 1 
Sep. <165 <165 - 05.09 1 - 
Oct. <164 <164 - 04.10 1 - 
Nov. - 248 248 04.11 1 1 
Dec. <150 <150 - 05.12 1 - 

 
Tabelul 8.58. Valorile lunare ale activit��ii specifice artificiale a apei de suprafa�� – 
Dun�re Seimeni (Bq/m3)   
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Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. 
<105.42 

<105.4
2 - 12.01 1 - - 

Feb. - 139.26 139.26 25.02 1 1 24 
Mar. - 114.00 114.00 08.03 1 1 30 
Apr. - 189.19 189.19 05.04 1 1 19 
Mai <98.23 <98.23 - 03.05 1 - - 
Iun. - 181.67 181.67 01.06 1 1 20 
Iul. - 128.40 128.40 01.07 1 1 27 

Aug. <94.49 <94.49 - 02.08 1 - - 
Sep. - 116.56 116.56 05.09 1 1 30 
Oct. 

<102.60 
<102.6

0 - 04.10 1 - - 
Nov. <93.96 <93.96 - 04.11 1 - - 
Dec. <96.90 <96.90 - 05.12 1 - - 

 
 

Figura 8.42.
Dun�re Seimeni, activitatea specific� imediat� �i artificial� 

beta global� (Bq/m3)                                         
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8.2.1.5. APÂ DUNARE COCHIRLENI 
 
  Probele de ap� Dun�re Cochirleni în anul 2005 s-a colectat o dat� pe lun�. 
Probele au fost m�surate beta global imediat �i la cinci zile dup� prelevare. În total 
au fost colectate 12 probe. În tabelele 8.59. - 8.60. sunt trecute valorile medii, 
maxime, minime ale activit��ii imediate �i valorile minime maxime ale radioactivit��ii 
artificiale specifice. Valorile medii �i maxime sunt prezentate grafic in figura 8.43. În 
urma m�sur�torilor întârziate 6 probe au eviden�iat valori semnificative, iar  valoarea 
maxim� de 193.99 ±35.07 Bq/m3 corespunde probei prelevate in data de 8 
septembrie 
Erorile relative asociate procesului de m�surare s-au situat între 18 si 31%. 
 Limita de aten�ionare este de 1000 Bq/m3. 
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Tabelul 8.59. Valorile lunare ale activit��ii specifice imediate a apei de  
suprafa�� – Cochirleni (Bq/m3 )             
                           
Luna 

Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei 

Nr.val Nr.val 
semnificative 

Ian. - 233 233 07.01 1 1 
Feb. - 174 174 11.02 1 1 
Mar. - 180 180 02.03 1 1 
Apr. - 195 195 07.04 1 1 
Mai - 226 226 06.05 1 1 
Iun. <177 <177 - 02.06 1 - 
Iul. - 188 188 02.07 1 1 
Aug. - 172 172 04.08 1 1 
Sep. <160 <160 - 08.09 1 - 
Oct. - 239 239 07.10 1 1 
Nov. <160 <160 - 07.11 1 - 
Dec. - 183 183 09.12 1 1 

 
Tabelul 8.60. Valorile lunare ale activit��ii specifice artificiale a apei de suprafa�� - 
Cochirleni (Bq/m3)   
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. <96.84 <96.84 - 07.01 1 - - 
Feb. <96.84 <96.84 - 11.02 1 - - 
Mar. <97.38 <97.38 - 02.03 1 - - 
Apr. - 143.42 143.42 07/04 1 1 23 
Mai - 145.97 145.97 06.05 1 1 24 
Iun. - 174.76 174.76 02.06 1 1 19 
Iul. - 110.32 110.32 02.07 1 1 31 

Aug. <95.61 <95.61 - 04.08 1 - - 
Sep. - 193.99 193.99 08.09 1 1 18 
Oct. - 188.73 188.73 07.10 1 1 19 
Nov. <95.84 <95.84 - 07/11 1 - - 
Dec. <94.26 <94.26 - 09/12 1 - - 
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Figura 8.43.
Dunare Cochirleni , activitatea specific� imediat� �i artificial� 

beta global� (Bq/m3)                                         

0
200
400
600
800

1000

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec

media imediat� maxima imediat� media atificial� maxima artificial�
 

8.2.1.6. AP� DUNÂRE CAPIDAVA 

 
  Sta�ia RA Cernavod� a colectat probe de ap� Dun�re Capidava în anul 2005  
o data pe lun�. S-au f�cut m�sur�ri beta global imediat �i la cinci zile dup� prelevare. 
În total au fost colectate 12 probe. În tabele 8.61. - 8.62. sunt trecute valorile medii, 
maxime, minime ale activit��ii imediate �i valorile minime maxime ale radioactivit��ii 
artificiale specifice. Valorile medii si maxime sunt prezentate grafic în figura 8.44. In 
urma m�sur�torilor întârziate 7 probe au eviden�iat valori semnificative, iar  valoarea 
maxim� de 187.47±36.97 Bq/m3 corespunde probei prelevate în data de 4 octombrie. 
Erorile relative asociate procesului de m�surare s-au situat între 19 si 28%. 
 Limita de aten�ionare este de 1000 Bq/m3. 
 
Tabelul 8.61. Valorile lunare ale activit��ii specifice imediate a apei de  
suprafa�� – Dun�re Capidava (Bq/m3)             
                              

Luna 
Minim

a 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxim
a 

lunar� 

Data 
maxim

ei 
Nr.val 

Nr.val 
semnificati

ve 

Ian. <164 <164 - 12.01 1 - 
Feb. <176 <176 - 25.02 1 - 
Mar. <164 <164 - 08.03 1 - 
Apr. <162 <162 - 05.04 1 - 
Mai - 190 190 03.05 1 1 
Iun. <167 <167 - 01.06 1 - 
Iul. <158 <158 - 01.07 1 - 

Aug. <154 <154 - 02.08 1 - 
Sep. - 204 204 05.09 1 1 
Oct. - 225 225 04.10 1 1 
Nov. - 200 200 04.11 1 1 
Dec. - 210 210 05.12 1 1 
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Tabelul 8.62. Valorile lunare ale activit��ii specifice artificiale a apei de suprafa�� – 
Dun�re Capidava (Bq/m3)   
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. <105.42 <105.42 - 12.01 1 - - 
Feb. - 151.59 151.59 25.02 1 1  
Mar. <100.66 <100.66 - 08.03 1 - - 
Apr. - 122.49 122.49 05.04 1 1 28 
Mai <98.23 <109.73 - 03.05 1 - - 
Iun. - 109.73 109.73 01.06 1 1  
Iul. <101.40 <101.40 - 01.07 1 - - 

Aug. - 178.01 178.01 02.08 1 1 19 
Sep. - 154.99 154.99 05.09 1 1 23 
Oct. - 187.47 187.47 04.10 1 1 20 
Nov. <93.96 <93.96 - 04.11 1 - - 
Dec. - 157.07 157.07 05.12 1 1 22 

 
 

Figura 8.44.
Dun�re Capidava , activitatea specific� imediat� �i artificial� 

beta global� (Bq/m3)                                         
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8.2.1.7. APÂ CANAL MEDGIDIA 
 
  Din canalul Dun�re Marea-Neagr� de la Medgidia, Sta�ia RA Cernavod� a 
colectat probe de ap� o dat� pe lun�. S-au f�cut m�sur�ri beta global imediat �i la 
cinci zile dup� prelevare. Valorile medii, maxime, minime ale activit��ii imediate �i 
valorile minime, maxime ale radioactivit��ii artificiale specifice sunt trecute in tabelele 
8.63. - 8.64. În graficul 8.45 sunt reprezentate valorile medii si maxime. Cinci probe 
au eviden�iat valori semnificative (la m�surarea dup� cinci zile), iar  valoarea maxim� 
de 200.13±35.71 Bq/m3 corespunde probei prelevate în data de 5 decembrie. 
Erorile relative asociate procesului de m�surare s-au situat intre 18 si 30%. 
 Limita de aten�ionare este de 1000 Bq/m3. 
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Tabelul 8.63. Valorile lunare ale activit��ii specifice imediate a apei de suprafa�� – 
Canal Medgidia (Bq/m3)                           

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnificative 

Ian. <148 <148 - 10.01 1 - 
Feb. <176 176 - 25.02 1 - 
Mar. <164 <164 - 08.03 1 - 
Apr. - 194 194 14.04 1 1 
Mai - 203 203 03.05 1 1 
Iun. <158 <158 - 01.06 1 - 
Iul. <158 <158 - 01.07 1 - 

Aug. - 263 263 05.08 1 1 
Sep. - 252 252 06.09 1 1 
Oct. - 355 355 05.10 1 1 
Nov. - 251 251 11.11 1 1 
Dec. - 160 160 05.12 1 1 

 
Tabelul 8.64. Valorile lunare ale activit��ii specifice artificiale a apei de suprafa�� – 
Canal Medgidia (Bq/m3)   
 

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnific 
εεεεΛΛΛΛ 

(%) 

Ian. <101.74 <101.74 - 10.01 1 - - 
Feb. - 97.36 97.36 25.02 1 1  
Mar. - 116.43 116.43 08.03 1 1  
Apr. - 112.17 112.17 14.04 1 1 30 
Mai <98.23 <98.23 - 03.05 1 - - 
Iun. <99.98 <99.98 - 01.06 1 - - 
Iul. <102.60 <102.60 - 01.07 1 - - 

Aug. <100.59 <100.59 - 05.08 1 - - 
Sep. <105.08 <105.08 - 06.09 1 - - 
Oct. - 176.07 176.07 05.10 1 1 21 
Nov. <96.27 <96.27 - 11.11 1 - - 
Dec. - 200.13 200.13 05.12 1 1 18 
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Figura 8.45.
Canal Medgidia , activitatea specific� imediat� �i artificial� 

beta global� (Bq/m3 )                                         
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8.2.2. AP� FORAJ FACLIA 
 
 Sta�ia RA Cernavod� preleveaz� zilnic un litru de ap� foraj Faclia. Probele sunt 
evaporate �i m�surate imediat beta global. Au fost colectate 362 probe dintre care 38 
au avut valori semnificative ale activit��ii specifice imediate. Valoarea maxim� (1169 
Bq/m3 ) s-a înregistrat pentru proba colectat� la data de 16 februarie. 
 Limita de aten�ionare este de 1000 Bq/m3 . 
 
Tabelul 8.65. Valorile lunare ale activit��ii specifice imediate a apei de foraj Faclia 
(Bq/m3)             
                              

Luna Minima 
lunar� 

Media 
lunar� 

Maxima 
lunar� 

Data 
maximei Nr.val Nr.val 

semnificative 

Ian. 253 344 461 19.01 30 4 
Feb. 258 475 1169 16.02 27 5 
Mar. 281 311 382 15.03 31 2 
Apr. 277 336 397 28.04 30 4 
Mai <250 - <298 31.05 30 - 
Iun. <244 261 261 03.06 30 1 
Iul. <244 - <295 29.07 31 - 

Aug. <241 274 274 29.08 31 1 
Sep. 263 366 689 23.09 30 9 
Oct. 318 329 339 21.10 31 6 
Nov. 302 343 385 24.11 30 2 
Dec. 241 303 405 25.12 30 4 
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Figura 8.46.                                                                                                   
Foraj Faclia activitati specifice imediate beta globale 

(Bq/m3)
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8.1.M�SUR�TORI GAMA SPECTROMETRICE 
 

În vederea determin�rii concentra�iilor radionuclizilor naturali �i artificiali 
prezen�i în probele de mediu, Sta�ia RA Constan�a a efectuat un num�r de 365 
analize gama spectrometrice pe probe de mediu cumulate lunar, colectate de Sta�iile 
RA Constan�a �i Cernavod� în cadrul programului standard, dar �i pe probe colectate 
din zona de influen�� a CNE PROD Cernavod�. Distribu�ia analizelor în func�ie de 
tipul de prob� investigat este prezentat� în figura 8.47.. 
      

Fig.8.47. 
Distribu�ia procentual� a analizelor gama spectrometrice pe 

tipuri de probe 
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8.3.1. AEROSOLI ATMOSFERICI  
 
Filtrele aspirate la Sta�iile RA Constan�a �i Cernavod� au fost cumulate lunar 

�i m�surate gama spectrometric. Concentra�iile radionuclidului artificial Cs-137 în aer 
au fost sub limita de detec�ie a aparaturii de m�surare. Be-7,radionuclid natural de 
origine cosmogenic� s-a aflat în atmosfera în concentra�ii cuprinse între (1.9 – 6.3 
mBq/m3), �i a fost detectat în toate  probele m�surate, dup� cum se poate observa în 
figura 8.48. Impreciziile statistice asociate procesului de m�surare s-au situat în 
intervalul  4 – 23%  .  
 

       Figura 8.48.
  Concentra�ii de Be-7 (mBq/m3) în aerosoli atmosferici, 

probe cumulate lunar
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8.3.2. DEPUNERI ATMOSFERICE 
Probele zilnice de depuneri atmosferice colectate la fiecare sta�ie au fost cumulate 

lunar �i m�surate gama spectrometric. Radionuclidul natural de origine cosmogenic� 
Be-7, a fost detectat �i m�surat în toate probele de depuneri atmosferice. 
Concentra�iile de Be-7  s-au situat între (0.2 – 4.9 Bq/m2zi ) �i sunt prezentate în figura 
8.49., incertitudinile statistice au fost de 1 – 11 %. 

 

         Figura 8.49.
Concentra�ii de Be-7 (Bq/m2zi) în depuneri atmosferice, 

probe cumulate lunar
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8.3.3. APE DE SUPRAFA�� 

8.3.3.1.MAREA NEAGR� 
 Dup� evaporarea la sec, reziduurile probelor de ap� din Marea Neagr� au fost 
cumulate lunar �i m�surate gama spectrometric. Radionuclidul artificial identificat a 
fost Cs-137, produs de fisiune eliberat în mediu în timpul accidentului de la Cernobâl. 
În figura 8.50. sunt prezentate concentra�iile radionuclidului artificial Cs-137 �i 
radionuclidului natural K-40, radionuclizi cu contribu�ie major� la radioactivitatea Marii 
Negre. Valorile concentra�iilor de Cs-137 din apa de mare s-au încadrat între         
(15.5 – 31.2 Bq/m3), iar cele pentru K-40 au fost în intervalul (3528.3 –5290.2 Bq/m3). 
Impreciziile statistice pentru Cs-137 sunt cuprinse între 23 –45%, iar cele 
corespunz�toare K-40 sunt între 3 - 5%. 
 

Figura 8.50.
Concentra�ii de Cs-137 si K-40 (Bq/m3) în Marea Neagr�,

 probe cumulate lunar
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8.3.3.2. APE BRUTE – LAC T�B�C�RIE, DUN�RE CERNAVOD� 
 Dup� evaporarea la sec, reziduurile probelor de ap� brut�, prelevate zilnic la 
sta�iile RA Constan�a �i Cernavod� din Lacul T�b�c�rie, respectiv din Dun�re –punct 
de prelevare Gara Fluvial�, au fost cumulate lunar �i m�surate gama spectrometric. 
În figura 8.51. sunt prezentate concentra�iile radionuclidului natural K-40, radionuclid 
cu contribu�ie major� la radioactivitatea probelor de ap�. Nivelul acestuia se situeaz� 
între (173.0 – 371.4 Bq/m3), pentru Lacul T�b�c�rie �i (56.7 – 95.2 Bq/m3), pentru 
Dun�re Cernavod�.  Incertitudinile statistice asociate procesului de m�surare au fost 
de 5 – 13 % pentru probele provenite din Lacul T�b�c�rie, respectiv de 8 – 13 % 
pentru cele din Dun�re. În 3 din cele 12 probe m�surate din Dun�re Cernavod� s-a 
constat prezen�a �i a radionuclidului artificial Cs-137 în concentra�ii mici (0.9 –1.7 
Bq/m3), cu imprecizii statistice de 19 – 50%, iar în proba din luna iulie s-a constat 
prezen�a în concentra�ie extrem de mica �i a radionuclidului I-131 (3.2 Bq/m3), 
incertitudinea statistic� fiind de 40%.  
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Figura 8.51.        
Concentra�ii de K-40 (Bq/m3) în ape brute, probe cumulate 

lunar
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Programul suplimentar al Sta�iei RA Cernavod� a con�inut �i prelev�ri de ape 

de suprafa�� din urmatoarele loca�ii: 
 -  Canal Seimeni, Canal Ecluza Cernavod� – frecven�� zilnic� 
 - Canal Dun�re-Marea Neagr� Medgidia, Dun�re Seimeni, Dun�re Cochirleni, 
Dun�re Capidava, Borcea Fete�ti – frecven�� lunar� 

Dup� evaporarea la sec, reziduurile probelor de ape de suprafa�a, au fost 
cumulate lunar �i m�surate gama spectrometric la Sta�ia RA Constan�a. 

 

8.3.3.3. AP� CANAL ECLUZ� CERNAVOD�  
 
 În apa de canal ecluz� Cernavod� concentra�iile radionuclidului natural K-40,  
se situeaz� între (26.2 – 81.0 Bq/m3), incertitudinile statistice asociate procesului de 
m�surare au fost între 8 – 21 %. În figura 8.52. sunt prezentate concentra�iile 
radionuclidului natural   K-40. În proba cumulata din luna noiembrie s-a constat 
prezen�a în concentra�ie extrem de mica a radionuclidului artificial I-131 (5.4 Bq/m3), 
incertitudinea statistic� fiind de 27%.  

 

8.3.3.4. AP� CANAL SEIMENI 
  

În  canalul Seimeni radionuclidului natural K-40 a avut concentra�ii cuprinse 
între (24.1 – 89.3 Bq/m3), cu incertitudini statistice de  8 – 21 %, acestea fiind 
prezentate în figura 8.52.  

 

8.3.3.5. AP� CANAL DUN�RE –MAREA NEAGRA MEDGIDIA 
 

În apa de canal Medgidia, nivelul concentra�iile radionuclidului natural K-40,   
s-a încadrat între (20.3 – 129.6 Bq/m3), incertitudinile statistice asociate procesului 
de m�surare au fost între 17 – 88 %. În figura 8.52. sunt prezentate concentra�iile 
radionuclidului natural   K-40.  
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Figura 8.52.        
Concentra�ii de K-40 (Bq/m3) în ape de suprafata- Canal 

Ecluz� Cernavod�, Canal Seimeni, Canal Medgidia.

0
20
40
60
80

100
120
140

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec

Canal Ecluz� C-vod� Canal Seimeni Canal Medgidia

 
 

   8.3.3.6. AP� DUN�RE SEIMENI 
 
 Au fost colectate lunar probe de ap� de Dun�re din loca�ia Seimeni. Analizele 
efectuate au eviden�iat prezen�a radionuclidului natural K-40, având concentra�ii 
cuprinse între (22.4 – 161.1 Bq/m3), cu un nivel al erorilor în intervalul 14 - 83% �i 
sunt prezentate în figura 8.53. În proba cumulat� din luna iulie s-a constat prezen�a 
în concentra�ie extrem de mic� a radionuclidului artificial Cs-137 (4.5 Bq/m3), 
incertitudinea statistic� fiind de 38%.  
                                          

8.3.3.7. AP� DUN�RE COCHIRLENI 
 

Din loca�ia Cochirleni s-au colectat lunar probe de apa de Dun�re, în care a 
fost identificat radionuclidul natural K- 40 în concentra�ii de (31.5 – 266.3 Bq/m3), 
incertitudinile statistice au fost între 9 – 93%. În figura 8.53. se pot observa 
concentra�iile radionuclidului natural   K-40 în cursul anului 2005. 
  

8.3.3.8. AP� DUN�RE CAPIDAVA 
  

În probele prelevate �i analizate s-a identificat prezenta radionuclidului natural 
K-40, cu concentra�ii variind între (28.2 – 121.2 Bq/m3), erorile asociate procesului de 
m�surare fiind în intervalul 18 – 62%, iar în figura 8.53. fiind prezentate varia�iile 
concentra�iilor radionuclidului natural   K-40. 
    

 8.3.3.9. AP� BORCEA FETE�TI 
 
 Au fost recoltate lunar probe de ap� din loca�ia Borcea Fete�ti, iar analizele 
gama spectrometrice efectuate au pus în eviden�� prezen�a radionuclidului natural  
K-40, cu concentra�ii cuprinse între (32.0 – 169.3 Bq/m3), cu un nivel al erorilor în 
intervalul 13 - 63%.  În probele cumulate din lunile august �i decembrie s-a constat 
prezen�a în concentra�ii mici a radionuclidului artificial Cs-137 având concentra�ii între 
(6.1 – 7.7 Bq/m3), incertitudinile statistice variind în intervalul 22 - 29%. De asemeni, 
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în probele cumulate din lunile iulie �i decembrie s-a determinat existen�a 
radionuclidului I-131 cu concentra�ii între (31.6 – 55.6 Bq/m3), erorile asociate fiind 
cuprinse în intervalul 11 – 15%. În figura 8.53. se pot observa concentra�iile 
radionuclidului natural   K-40 în anul 2005.                                         
 

 

8.3.4.APE  POTABILE 
 
Dup� evaporarea la sec, reziduurile probelor de ap� potabil�, prelevate zilnic la sta�ia 
RA Constan�a �i Cernavod�, au fost cumulate lunar �i m�surate gama spectrometric. 
În figura 8.54. sunt prezentate concentra�iile radionuclidului natural   K-40, care s-au 
încadrat între (18.6 – 65.3 Bq/m3), pentru probele recoltate la Constan�a, �i respectiv 
(19.8 – 58.3 Bq/m3) la Cernavod�.  Incertitudinile asociate procesului de m�surare s-
au situat între 21 – 73% pentru probele provenite de la Constan�a, �i respectiv 21 - 
59%, pentru cele de la Cernavod�.  
 

Figura 8.54.        
Concentra�ii de K-40 (Bq/m3) în ape potabile,

 probe cumulate lunar
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Figura 9.27.        
Concentra�ii de K-40 (Bq/m3) în ape de suprafata- Dun�re 

Seimeni, Dun�re Cochirleni, Dun�re Capidava, Borcea 
Fete�ti, probe lunare
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8.3.5. APE  FORAJ 
 
 Zilnic au fost prelevate probe de ap� de foraj de la Faclia. Dup� evaporarea la 
sec, reziduurile probelor au fost cumulate lunar �i m�surate gama spectrometric. În 
urma analizelor gama spectrometrice efectuate nu s-a constat prezen�a nici unui 
radionuclid artificial. Radionuclidul natural K-40 s-a g�sit în concentra�ii cuprinse între 
(9.2 – 36.2 Bq/m3),iar erorile asociate au fost de 20 –78%. În figura 8.55. se pot 
observa concentra�iile radionuclidului natural   K-40.                                         
        

Figura 8.55.        
Concentra�ii de K-40 (Bq/m3) în ape de foraj- Faclia, Campus 

Cernavod�, probe cumulate lunar
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8.3.6. VEGETA�IE SPONTAN� 
 

8.3.6.1. VEGETA�IE SPONTAN� CERNAVOD� 
    

În perioada 1 aprilie – 31 octombrie au fost colectate 7 probe de vegeta�ie 
spontana din loca�ia Cernavod�. Probele au fost analizate gama spectrometric 
pentru identificarea radionuclizilor gama emi��tori, iar rezultatele au fost raportate în 
Bq/Kg masa verde. Au fost identifica�i în probele m�surate radionuclizii naturali K-40 
�i Be-7, ale c�ror concentra�ii au variat între 104.5 – 204.2 Bq/kg pentru K-40, 
respectiv 27.3 – 317.7 Bq/kq pentru Be-7, dup� cum se poate observa �i în figura 
8.56. Impreciziile statistice au variat între 3 – 13% pentru K-40, �i respectiv 5 – 19 % 
în cazul Be-7. Nu au fost identifica�i izotopi artificiali. 
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Figura 8.56.
Concentra�ii de K-40 si Be-7, (Bq/kg) în vegeta�ie spontan�- 

Cernavod�, probe lunare                                        
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8.3.6.2. VEGETA�IE SPONTAN� COLECTAT� DIN DIFERITE LOCA�II 
 
 În cursul lunilor iunie �i septembrie au fost prelevate, probe de vegeta�ie 
spontan� din urm�toarele loca�ii: Ecluz� Cernavod�, Fete�ti, Seimeni, Capidava, 
Medgidia, Tortomanu, Cochirleni, Alimanu, Rasova, Mircea Vod�, precum �i din 
Constan�a în luna iunie. Probele au fost analizate gama spectrometric pentru 
identificarea radionuclizilor gama emi��tori, iar rezultatele au fost raportate în Bq/Kg 
masa verde. Concentra�ia de  Cs-137 a fost sunt limita de detec�ie în toate probele 
analizate. Au fost identifica�i în probele m�surate radionuclizii naturali K-40 �i Be-7, 
ale c�ror concentra�ii au variat între 74.5–265.2 Bq/kg pentru K-40, respectiv        
20.3 -243.6 Bq/kq pentru Be-7, dup� cum se poate observa �i în figurile 8.57 �i 8.58. 
Impreciziile statistice au variat între 3 – 7% pentru K-40, �i respectiv 4 –15 % în cazul 
Be-7. 

Figura 8.57.        
Concentra�ii de K-40, (Bq/Kg) în probe de vegeta�ie 

spontan�

0

100

200

300

400

Cern
av

od�

Fet
e�

ti

Seim
en

i

Capid
av

a

Med
gid

ia

Torto
m

an
u

Coch
irl

en
i

Alim
an

u

Raso
va

Mirc
ea

 V
od�

Const
an
�a

K-40 iunie K-40 octombrie
 

 



Raportul privind starea factorilor de mediu în jude�ul Constan�a pentru anul 2005 224   

 

Figura 8.58.        
Concentra�ii de Be-7, (Bq/Kg) în probe de vegeta�ie 
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8.3.7. SOL   
 

8.3.7.1. SOL NECULTIVAT CERNAVOD� 
 

Au fost recoltate lunar probe de  sol necultivat din Cernavod�. Probele au fost 
analizate gama spectrometric pentru identificarea radionuclizilor gama emi��tori, iar 
rezultatele au fost raportate în Bq/Kg mas� uscat�. Au fost identifica�i în probele 
m�surate radionuclizii naturali K-40, Pb-214 , Ac-228 �i Be-7, ale c�ror concentra�ii 
au variat între 458.8 – 520.0 Bq/kg pentru K-40, 35.7 – 41.5  Bq/kg pentru Pb-214, 
39.3 – 46.9 Bq/kq pentru Ac-228, �i respectiv 8.5 – 17.3 Bq/kq pentru Be-7. 
Impreciziile statistice au fost urm�toarele: 3% pentru K-40, 3 - 5% pentru Pb-214,     
6 - 8% în cazul Ac-228, �i respectiv 28 –40 % pentru Be-7. În toate probele analizate 
gama spectrometric a fost identificat izotopul artificial Cs-137, a c�rui concentra�ie a 
variat între 8.5 – 17.3  Bq/Kg, cu imprecizii de 28 - 40%. Originea radionuclidului Cs-
137 în sol este accidentul de la Cernobâl.  Varia�iile concentra�iilor de K-40 �i Cs-137 
se pot observa în figura 8.59. 
 

Figura 8.59.
Concentra�ii de K-40 si Cs-137, (Bq/kg) în sol necultivat- 
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8.3.7.2. SOL NECULTIVAT COLECTAT DIN DIFERITE LOCA�II 
 
 Pentru analize gama spectrometrice au fost prelevate în lunile iunie �i 
septembrie, probe de sol necultivat de pe o suprafa�a de 10x10 cm2, adâncime 5 cm 
din urm�toarele loca�ii: Ecluz� Cernavod�, Fete�ti, Seimeni, Capidava, Medgidia, 
Tortomanu, Cochirleni, Alimanu, Rasova, Mircea Vod�, precum �i din Constan�a 
numai în luna iunie. Probele au fost analizate gama spectrometric pentru identificarea 
radionuclizilor gama, iar rezultatele sunt raportate în Bq/kg mas� uscat�. În probele 
analizate nivelul concentra�iilor radionuclidului natural K-40 a fost între 323.0 – 558.8 
Bq/kg, cu incertitudini de 2 - 3%. Cu excep�ia probelor colectate la Rasova, în luna 
iunie �i Cochirleni în luna septembrie, în toate celelalte probe a fost identificat 
radionuclidul artificial Cs-137, a c�rui prezen�� în sol se datoreaz� accidentului de la 
Cernobâl. Concentra�iile de Cs-137 din sol s-au situat între          1.4 – 37.3 Bq/kg,  
cu incertitudini variind  între 3 - 40%. În figurile 8.60. �i 8.61.  sunt prezentate grafic 
concentra�iile radionuclidului natural K-40 �i  ale radionuclidului artificial Cs-137 .  
 

Figura 8.60.        
Concentra�ii de K-40, (Bq/Kg) în probe de sol necultivat
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Figura 8.61.        
Concentra�ii de Cs-137, (Bq/Kg) în probe de sol necultivat
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8.3.8. LEGUME – FRUCTE 
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 Probele de legume �i fructe au fost prelevate în perioada iulie – septembrie 
2005, în func�ie de tipul probei (al soiului), astfel încât acestea sa se afle în perioada 
de maxim� dezvoltare. Dup� prelucrare, probele au fost analizate gama 
spectrometric pentru determinarea radionuclizilor gamma emi��tori, iar rezultatele au 
fost raportate în Bq/kg masa comestibila umeda. 

    

8.3.8.1.LEGUME 
 

Din zona de influen�� a CNE Prod Cernavod� au fost prelevate un num�r de 
24 probe de legume, reprezentative pentru dieta local�, din urm�toarele specii : ro�ii, 
dovlecei �i castrave�i. Punctele de recoltare au fost : Cernavod�,  Fete�ti, 
Seimeni,Seimenii Mici, Medgidia, Tortomanu, Cochirleni, Rasova, Mircea Vod�, 
Capidava �i Alimanu. În probele analizate nu a fost detectat� prezen�a radionuclizilor 
artificiali gama emi��tori. Concentra�ia radionuclidul natural K-40 a variat între      34.7 
– 121.6 Bq/kg, fiind determinat în toate probele m�surate. Concentra�ia maxim� de 
K-40 s-a înregistrat pentru proba de fasole p�st�i prelevat� la data de 24.07.2005 la 
Fete�ti. Impreciziile statistice sunt situate în intervalul 2 – 7%  pentru K-40. În figura 
8.62, sunt prezentate concentra�iile radionuclidului K-40 înregistrate pentru fiecare 
prob� m�surat�. 

 

Figura 8.62.        
Concentra�ii de K-40, (Bq/Kg) în probe de legume
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8.3.8.2. FRUCTE 
 

 Din localit��ile situate în zona de influen�� a CNE Prod Cernavod� au fost 
prelevate �i analizate gama spectrometric un num�r de 22 de probe de fructe 
specifice zonei �i dietei locale, din urm�toarele specii: caise, corcodu�e �i struguri. 
Probele au fost recoltate din 10 loca�ii diferite, dup� cum urmeaz�: Cernavod�, 
Fete�ti, Seimeni, Seimenii Mici, Capidava, Medgidia, Tortomanu, Cochirleni, 
Alimanu, Rasova �i Mircea Vod�. În urma analizelor gama spectrometrice efectuate 
nu a fost identificata prezenta nici unui radionuclid artificial. Radionuclidul natural    K-
40 a fost determinat în toate probele m�surate, iar concentra�ia sa a variat între 39.0 
– 116.2 Bq/kg. Concentra�ia maxim� de K-40 s-a înregistrat pentru proba de caise 
prelevat� la data de 21.07.2005 din loca�ia Cochirleni. Incertitudinile statistice 
asociate procesului de m�surare au fost pentru K-40 între 3 – 5%. În figura 8.63. sunt 
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reprezentate concentra�iile radionuclidului natural K-40 pentru fiecare prob� 
m�surat�. 

 

Figura 8.63.        
Concentra�ii de K-40, (Bq/Kg) în probe de fructe
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8.3.9. PE�TE 
 

  În perioada iulie –septembrie 2005 au fost analizate gama spectrometric          
6 probe de pe�te din diferite specii (caras, crap, �al�u �i pl�tic�), prelevate din 
urm�toarele loca�ii: Lac Baciu, Lac Domneasca, Lac Faclia, Dun�re – Seimeni, 
Borcea Fete�ti �i Canal ecluza Cernavod�. Rezultatele au fost raportate în Bq/kg 
masa comestibil� rezultat� dup� cur��are. În probele analizate nu au fost identifica�i 
radionuclizi artificiali. Radionuclidul natural K-40 a fost identificat în toate probele 
m�surate, iar concentra�ia sa a variat între 49.0 – 84.9 Bq/kg. Erorile statistice 
asociate procesului de m�surare în cazul K-40 s-au situat în intervalul  5 – 27%. 
Concentra�ia maxim� a radionuclidului  K-40 a fost determinata pentru  proba de 
�al�u, recoltata din Lacul Baciu la data de 04.08.2005. În figura 8.64. sunt prezentate 
concentra�iile de K-40 pentru probele de pe�te m�surate. 

 

Figura 8.64.        
Concentra�ii de K-40, (Bq/Kg) în probe de pe�te
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8.3.10. LAPTE 
 

 În anul 2005 au fost prelevate lunar probe de lapte din Cernavod� �i 
Tortomanu. Probele au fost analizate gama spectrometric pentru identificarea 
radionuclizilor gama emi��tori. Concentra�ia radionuclidul natural  K-40, prezent în 
probele m�surate, a fost în intervalul 25.0 – 75.0 Bq/l pentru loca�ia Cernavod�, �i 
respectiv,  28.5 –47.1 Bq/l, pentru loca�ia Tortomanu. Concentra�iile maxime de K-40 
din probele de lapte s-au înregistrat pentru proba prelevat� la Cernavod� la data de 
6.01.2005 �i pentru proba prelevat� la Tortomanu la data de 10.02.2005. 
Incertitudinile statistice pentru radionuclidul K-40   s-au situat între 14 – 22 % la 
Cernavod�, �i respectiv 10 –22 % la Tortomanu. Nu s-au identificat izotopi artificiali 
în probele m�surate. În figura 8.65, sunt prezentate grafic concentra�iile de K-40 
pentru probele de lapte analizate.   

 

Figura 8.65.        
Concentra�ii de K-40, (Bq/l) în probele de lapte
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CAPITOLUL 9 
MEDIUL URBAN 

 

9.1. Calitatea aerului �i a apei în mediul urban 
 

9.1.1. Calitatea aerului în mediul urban 
 
Date generale 
În municipiul Constan�a calitatea aerului este urm�rit� prin sta�ia de fond 

urban pentru indicatorii NO2, SO2, NH3, prin analiza pulberilor sedimentabile, care 
reprezint� un indicator al gradului de cur��enie �i prin determin�ri efectuate cu 
autolaboratorul, pentru indicatorii ozon, NOx, SO2, CO, PM10.  

 Parametrii statistici ai evolu�iei acestor indicatori indic� o calitate redus� a 
aerului datorit� dep��irilor înregistrate la ozon �i pulberi sedimentabile. 
             În ora�ele Mangalia, Cernavod�, Basarabi, Medgidia �i N�vodari se 
urm�resc cu regularitate pulberile sedimentabile.   
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Re�eaua de monitorizare a calit��ii aerului a Direc�iei de S�n�tate Publica 
Jude�eana Constan�a mai cuprinde la ora actual�: 

- 6 puncte vase sedimentare în Constan�a 
- 1 punct vas sedimentare în Basarabi 
- 1 punct vas sedimentare în N�vodari 
-  4 puncte vase sedimentare în Medgidia 
-  2 puncte vase sedimentare în Mangalia 
- 1 pompa de aspira�ie – Direc�iei de S�n�tate Public� Jude�ean� Constan�a 

(DSPJ), str. N. Iorga nr. 89 
În ceea ce prive�te impactul direct asupra cet��eanului al calit��ii 

necorespunz�toare a aerului, este de remarcat disconfortul resim�it de pietoni în 
refugiile de la sta�iile de tramvai, în special acolo unde aceste refugii sunt situate în 
imediata vecin�tate a unei intersec�ii semaforizate (sta�ionarea la semafor cu motorul 
pornit duce la cre�terea emisiilor momentane). Pentru a atenua  acest impact, s-au 
impus m�suri de fluidizare a traficului, prin permiterea virajului la dreapta la galben 
intermitent, în majoritatea intersec�iilor semaforizate.    

 Un alt tip de disconfort este resim�it în zonele urbane în care exist� centrale 
termice proprii la blocuri, vile sau case, în situa�iile în care distan�a dintre co�ul de 
evacuare al respectivelor centrale este amplasat foarte aproape de geamurile 
locuin�elor învecinate. Disconfortul men�ionat este produs de emisiile de funingine 
sau gaze insuficient arse, fiind variabil în func�ie de tipul de combustibil utilizat.   

 

9.1.2. Calitatea apei potabile 
 
Calitatea apei potabile distribuite prin sistemul public de aprovizionare în 

localit��ile urbane  
Num�r de probe din anul 2005 la care s-au dep��it indicatorii de calitate 

 
Localitatea 
Lim. Legea 
458/2002 

CCOMn 
mg/l 

10-12 

NO2
- 

mg/l 
0-0,3 

NO3
- 

mg/l 
50 

Clor 
rezid. 
mg/l 

    
<0,2 

Colif. 
Totali 
         
0 

Colif. 
Fecali 

 
0 

Germeni 
 

<20 

Strepto 
coci 

 
0 

Monitoriz
are de 
control 

Nr. 
probe/an 

Constanta 0 0 0 40 30 0 5 0 1188 
Basarabi 0 0 0 9 5 0 0 0 24 
Harsova 0 0 5/P4 5 5 0 1 0 37 
N�vodari 0 0 0 8 8 0 1 0 41 
Ovidiu 0 0 0 10 10 0 0 0 42 
B�neasa 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
Eforie Nord 0 0 0 3 1 0 0 0 40 
Eforie Sud 0 0 0 1 1 0 0 0 20 
Techirghiol 0 0 0 9 7 0 1 0 25 
Negru Vod� 0 0 0 8 7 0 0 0 24 

Mangalia 0 0 0 5 5 0 0 0 54 
 

Calitatea apei de îmb�iere din zonele naturale amenajate  
Zonele de îmb�iere la litoralul românesc sunt: 

- plaja N�vodari – tab�r� copii 
- plaja Mamaia  
- plaja Modern - Constan�a 
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- plaja Eforie Nord 
- plaja Eforie Sud 
- plaja Constine�ti 
- plaja Olimp 
- plaja Neptun 
- plaja Jupiter 
- plaja Cap Aurora 
- plaja Venus 
- plaja Saturn 
- plaja 2 Mai 
- plaja Vama Veche 
- plaja Techirghiol 

Num�r total de probe la calitatea apei de îmb�iere �i num�rul de probe 
corespunz�toare bacteriologic �i chimic: 

- 413 probe bacteriologice – 1652 analize din care: 
- 76 necorespunz�toare(14 pentru coliformi totali, 17 pentru coliformi fecali 
�i 47 pentru enterococi) 

- 413 probe chimice – 2065 analize din care: 
- 15 necorespunz�toare (7 pentru CBO5 �i 8 pentru grad de satura�ie în O2) 

Concentra�ia medie a indicatorilor de poluare fecal� (CT/100 ml, CF/100ml, 
SF/100 ml) identificat� în apa marin� la litoralul românesc este prezentat� în tabelul 
nr. 2.  
 

9.2. Starea de confort �i de s�n�tate a popula�iei în raport cu starea de calitate 
a mediului 

 

9.2.1. Efectele polu�rii aerului asupra st�rii de s�n�tate  
 
Influen�a direct� a polu�rii aerului asupra s�n�t��ii popula�iei const� în 

modific�rile ce apar în organismul persoanelor expuse, ca urmare a contactului lor cu 
diferi�i poluan�i atmosferici. De cele mai multe ori, ac�iunea direct� a polu�rii aerului 
este rezultanta interac�iunii mai multor poluan�i prezen�i concomitent în atmosfer� �i 
numai arareori ac�iunea unui singur poluant. 

Cei mai reprezentativi poluan�i din atmosfer� sunt: 
a) poluan�i cu ac�iune iritant�: 
- Oxizii sulfului, ce apar în aer prin arderea combustibililor fosili sau din diferite 
procese industriale, au un grad mare de solubilitate, produc irita�ii ale c�ilor 
respiratorii �i dificult��i în respira�ie, care permanentizate duc la apari�ia 
bron�itei cronice. 
- Oxizii azotului, rezult� la fel ca cei ai sulfului �i la nivel sangvin, se combin� 
cu hemoglobina rezultând methemoglobina care împiedic� transportul gazelor 
respiratorii (oxigenului) c�tre �esuturi. 
- Substan�ele oxidante (ozonide) generate prin ac�iunea radia�iilor ultraviolete 
asupra unor produ�i de ardere ai hidrocarburilor, au efect iritant pentru c�ile 
respiratorii. 
b) poluan�i cu ac�iune asfixiant�:  
- oxidul de carbon, rezultat din arderi incomplete, se combin� cu hemoglobina 
dând carboxi hemoglobina, generând fenomene de lips� de oxigen cu 
consecin�e dintre cele mai grave asupra respira�iei diferitelor �esuturi �i celule, 
ce se manifest� clinic prin dureri de cap, ame�eli, etc. 
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c) poluan�i cu ac�iune cancerigena:  
- hidrocarburile policiclice aromatice sunt poluan�i organici ce rezult� din 
arderea incomplet� a combustibililor solizi �i lichizi. Se concentreaz� în 
organism în condi�iile unei expuneri prelungite. 
- Arsenul, cromul, beriliul, cobaltul, seleniul, azbestul sunt poluan�i anorganici, 
prezen�i mai ale în mediile industriale. 
 
9.2.2. Evaluarea riscului asupra st�rii de s�n�tate în expunerea la particulele 

în suspensie  
 

a) poluan�i cu ac�iune iritant�: 
- pulberi (sedimentabile sau în suspensie) ce ac�ioneaz� la nivelul c�ilor 
respiratorii, pot fi afectate de inflama�ii, rinite, faringite, laringite, bron�ite sau 
alveolite. Dac� ac�iunea poluantului este de lung� durat� pot ap�rea afec�iuni 
cronice ca bronho-pneumopatia cronic� nespecific�. 
b) poluan�ii cu ac�iune fibrozant�: 
 - pulberile, mai ales cele cu densitate mare, persist� în pl�mân, determinând 
o sc�dere a elasticit��ii pulmonare ca �i o reac�ie la corp str�in, cu formare de 
�esut nou în jur, ce st� la apari�ia fibrozei. 
c) poluan�i cu ac�iune alergizant�: 
- pulberile minerale sau organice ca �i gazele (oxizi de azot, sulf, carbon) sau 
substan�ele volatile din insecticide, detergen�i, mase plastice, medicamente 
produc rinite acute, traheite, astm sau manifest�ri oculare (conjunctivite �i 
blefarite) sau cutanate (exeme, urticarii, etc). 
 

9.2.3. Starea de s�n�tate a segmentelor de popula�ie cu risc crescut la 
expunerea cronic� la plumbul generat de traficul auto  

 
poluan�i cu ac�iune toxic� sistemic�: 
- plumbul, eliminat în atmosfer� sub form� de vapori care se condenseaz� 
relativ repede, poate p�trunde în organismul uman atât pe cale respiratorie 
(mai periculoas� pentru c� ajunge direct în sânge) cât �i pe cale digestiv� 
(ficatul are o mare putere de detoxifiere a organismului). Ac�iunea nociv� a 
plumbului se exercit� la nivelul sângelui determinând apari�ia de anemii �i la 
nivelul sistemului nervos, provocând r�mânerea în urm� a dezvolt�rii 
intelectuale la copii. 

 

9.3. Situa�ia spa�iile verzi �i a zonelor de agrement  

 9.3.1. Parcuri 
Suprafa�a total� de spa�ii verzi între�inute de Prim�ria Municipiului Constan�a 

este de 387,57 ha. Suprafa�a total� de spa�ii verzi din Sta�iunea Mamaia este de 
66,03 ha. 

 
Parcuri publice 

     Tabelul nr. 9.3.1 
Nr 
crt 

DENUMIRE PARC ZONA SUPRAFA�A 
(ha) 

1. Parc T�B�C�RIE NORD- în perimetrul 
Lacului T�b�c�rie 

59,5 
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2. Parc ,,CLUBUL 
ELEVILOR” 

NORD- în perimetrul 
Clubului Elevilor 

4,60 

3. Parc TEATRU SUD-EST - în perimetrul 
Teatrului de Stat �i Sala 
Sporturilor 

 
2,44 

4. Parc TOMIS II NORD-EST- între cartierele 
Tomis I �i Tomis II 

1,61 

5. Parc GARA SUD 4,53 
6. Parc CASA DE 

CULTUR� 
NORD-VEST 2,5 

7. Parc ABATOR  SUD 1,68 
8. Parc POARTA 6 SUD 4,57 
9. Parc PRIMARIE SUD-EST 6,88 

TOTAL 88,31 
 

Spa�iile verzi în municipiul Mangalia se întind de-a lungul c�ilor rutiere, în 
spa�iile dintre blocurile de locuin�e, dintre hoteluri �i unit��ile de alimenta�ie public�, 
stadioane, taluzurile care preced falezele. Suprafa�a spatiilor verzi este de 571,33 ha. 
Exist� o preocupare permanenta a prim�riei pentru între�inerea �i extinderea spa�iilor 
verzi pe teritoriul municipiului Mangalia. Zonele de agrement �i parcurile cuprind 
suprafe�e semnificative dup� cum urmeaz�: 

 a) Parc agrement Jupiter  - 0,0252 ha 
 b) Parc central po�ta Mangalia  - 0,0960 ha 
 c) Parcul Teilor   - 1,5000 ha 
 d) Parc Diana    - 1,0000 ha  
 e) Parc Sanatoriu Balnear  - 1,4311 ha  
 f) Parc Arheologic    - 0,3404 ha 
 g) Parc str. M.I. Dobrogeanu  - 0,0899 ha 
 h) Parc Municipal Comorova  - 476,39 ha 
 i) Parc Transilvania   - 1,7082 ha 
Situa�ia zonelor de agrement altele decât parcuri:  

 - Stadion Neptun    - 24.641 mp  
 - Stadion Callatis    - 25.100 mp  
 - Baza sportiv� Pesc�ru�   - 5.583 mp  

Prim�ria N�vodari are în între�inere 42.680 mp. de spa�ii verzi �i 200.478 mp. 
zone de agrement. 

În municipiul Medgidia exist� 9 parcuri: 
- Nord – 10888 mp 
- Ora�ul Nou – 6800 mp 
- Mihai Bravu – 750 mp 
- IMUM – 5000 mp 
- Gar� – 10000 mp 
- 1Mai – 87950 mp 
- Po�t� – 3825 mp 
- Decebal – 6500 mp 
- Ion Creang� – 2100 mp 

Spa�iile verzi din ora�ul Cernavoda  si zona adiacent�: 
- Intravilan – parcul din fa�a Prim�riei. Suprafa�a total� a parcurilor, 

scuarelor �i zonelor verzi în intravilanul localit��ii este de 17,7 ha. 
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- Extravilan – p�durea Valea Vi�eilor, p�durea Caiafelor �i p�durea 
Maroiu din Ostrovul C�l�ra�i.  

Suprafa�a parcurilor �i a zonelor verzi din Eforie este în cre�tere prin 
amenaj�rile propuse în noile parcel�ri, prin plant�ri de puie�i stradali �i împ�duriri în 
zonele afectate eroziune. Actual, suprafa�a amenajat� a parcurilor este de cca. 7 ha, 
iar cea a scuarurilor �i a spa�iilor verzi de cca. 15 ha. 

În ora�ul Ovidiu sunt dou� parcuri, unul cu capacitatea total� de 2500mp, 
dotat cu b�ncu�e, alei, locuri de joac� pentru copii, spa�ii verzi �i iluminat public, 
cel�lalt, aflat în vecin�tatea Consiliului Local, are o suprafa�� de 1500 mp, fiind dotat 
cu iluminat public, b�ncu�e, spa�ii verzi �i alei. 

Ora�ul Basarabi beneficiaz� de 4,4 ha spa�iu verde, 2,2 ha parcuri. 
 

 9.3.2. Scuaruri 
În municipiul Medgidia exist� 2 scuaruri: 
- Tudor Vladimirescu  
- Mihai Bravu 

Suprafa�a scuarurilor si a spatiilor verzi din ora�ul Eforie este de cca. 15 ha. 
Ora�ul Hâr�ova are ca amenaj�ri de spa�ii verzi scuarul din cap�tul sudic al 

str�zii Vadului. Mai exist� terenuri libere înierbate, f�r� s� fac� obiectul unei 
preocup�ri ca spa�iu verde dar func�ionând ca atare pe dealul Cet��ii �i pe dealul 
Belciug. Revine o suprafa�� de 2 mp/locuitor. 

  

9.3.3. Dezvoltarea zonelor comerciale 
  
În general zonele comerciale s-au dezvoltat la periferia ora�elor din jude�. 

Comer�ul const�n�ean cuprinde un num�r important de unit��i comerciale, de 
alimenta�ie public� �i depozite, având o suprafa�� total� de peste 1,5 milioane m2, 
cea mai mare parte a agen�ilor economici din municipiul Constan�a desf��urându-�i 
activitatea în acest domeniu. Cele mai importante unit��i comerciale sunt: 
supermarket-ul Tomis Mall, Metro, Selgros, Brick, Practiker, Doraly Mall �i Billa. 

 Principalele zone comerciale ale ora�ului Eforie sunt zonele centrale �i 
falezele, zone ce se afl� în aten�ia permanent� a Prim�riei pentru îmbun�t��irea 
aspectului estetic �i modernizarea lor. 
  

9.4. A�ez�rile urbane 
 

9.4.1. Re�ele de alimentare cu ap� potabil�. Re�ele de canalizare  
 
Re�elele urbane de alimentare cu ap� potabil� sunt prezentate în tabelul nr. 4. 

 
        Tabelul nr. 4 

Localitatea Popula�ia localit��ii 
racordat� RAJA  

Lungime re�ea 
distribu�ie km 

% din surse 
subterane din totalul 

apei utilizate  

Constan�a 310000 531.4 78 
Basarabi 8852 12.5 100 
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Poarta Alb� 3123 13.6 100 
Hâr�ova 8960 35.3 100 
M. Kog�lniceanu 8124 13.8 90 
N�vodari 35037 62.3 30 
Ovidiu 12800 13.1 100 
Agigea 4428 10.6 100 
Eforie Nord 4653 35.5 100 
Eforie Sud 4591 26.6 100 
Techirgiol 9000 19.6 100 
Negru Vod� 4840 30.8 100 
Mangalia 40000 126.0 100 

 
Localit��ile urbane racordate la re�eaua de canalizare �i lungimile simple ale 

conductelor de canalizare rezult� din  tabelul nr. 5. 
Tabelul nr. 5 

Nr. 
crt. Localitatea Tip sistem de 

canalizare 

Lungimea simpl� a 
conductelor de 
canalizare (km) 

1. Constan�a mixt 570.4 
2. Eforie Nord mixt 54.0 
3. Eforie Sud mixt 40.8 
4. Mangalia divizor 111.7 
5. Basarabi divizor 29.6 
6. N�vodari mixt 42.0 
7. Hâr�ova unitar 13.6 
8. Ovidiu divizor 8.9 
9. Negru Vod� unitar 3.4 
10. M. Kog�lniceanu divizor 9.9 
11. Techirghiol unitar 24.1 
13. Poarta Alb� divizor 9.2 

 
Num�rul de locuitori racorda�i la sistemul de canalizare în mediul urban la 

nivelul jude�ului Constan�a : 391.545  
 

9.4.2. Dezvoltarea sistemului urban. Procesul de urbanizare.  
 
Amenajarea �i organizarea teritoriului în contextul dezvolt�rii durabile, utilizând 

ca principal instrument marketingul �i �inând cont de implementarea politicilor 
ecologice în economia urban�, ne ajut� s� concluzion�m asupra unor perspective 
ale municipiului Constan�a de bun augur în acest domeniu. 

Alinierea strategiilor �i politicilor municipale în diverse domenii la cerin�ele 
europene, cât �i aderarea municipiului nostru la o serie de organiza�ii �i organisme 
interna�ionale, ca membru activ cu drepturi depline, ne ofer� certitudinea de a afirma 
c� municipiul Constan�a va deveni în cel mai scurt timp un ora� european. 
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9.4.3. Amenajarea teritorial� 
Tabelul nr. 6 

Nr. 
crt. 

Denumirea unit��ii 
administrativ-teritoriale 

Stadiul actual PUG + RLU 

1 Mangalia  Avizat CJC 
2 Medgidia  Avizat CJC 

3 Basarabi Avizat CJC 

4 B�neasa Avizat CJC 

5 Cernavod� Avizat CJC 

6 Eforie  Aprobat de CL, f�r� aviz CJC 
7 Negru Vod� Avizat CJC 

8 Ovidiu Avizat CJC 

9 Techirghiol Avizat CJC 

10 Poarta Alb�  Avizat CJC 

 
Bilan�ul teritoriului în intravilanul existent 
 
În Municipiul Constan�a 

   Tabelul nr. 7 
Zone func�ionale ha % 

Zona reziden�ial� (cl�diri joase �i cl�diri înalte) 
- locuin�e individuale �i colective mici 
- locuin�e colective mari (cartiere) 

1265 
800 
465 

21,1 
13,3 
7,8 

Zona pentru institu�ii publice �i servicii 335 5,6 
Zona spa�ii verzi, parcuri, activit��i sportive �i de 
agrement, perdele de protec�ie 

263,24 4,36 

Zona industrial� 269,71 4,34 
Zon� unit��i agricole 147,45 2,39 
Zone cu destina�ie special� 90 1,6 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii feroviare 315 5,3 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii rutiere 385 6,4 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii navale – zona 
portuar� (f�r� acvatoriu) 

1100 18,3 

Zona tehnico–edilitar� - - 
Zon� gospod�rie comunal� �i transporturi 95 1,6 
Terenuri aflate permanent sub ap� în intravilan 76,76 1,24 
Zon� teren neconstruibil - - 
Zon� teren agricol intravilan (terenuri libere-gr�dini, 
terenuri agricole, depozit�ri accidentale) 

1045 17,4 

P�duri în intravilan - - 
Turism (inclusiv zona de plaj�) 215 3,6 
Zona mixt� (depozit�ri, comer� cu ridicata) 350 5,8 
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TOTAL teren intravilan 5995 100 
 

În Municipiul Mangalia 
   Tabelul nr. 8 

Zone func�ionale ha % 
Zona reziden�ial� 
(cl�diri joase �i cl�diri înalte) 

218,24 9,24 

Zona pentru institu�ii publice �i servicii 325,01 13,77 
Zona spa�ii verzi, parcuri, activit��i sportive �i de 
agrement, perdele de protec�ie 

49,24 2,08 

Zona industrial� 160,79 6,81 
Zon� unit��i agricole 145,52 6,16 
Zone cu destina�ie special� 208,46 8,83 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii feroviare 13,25 0,56 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii rutiere 32,00 1,36 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii navale 6,00 0,25 
Zona tehnico–edilitar� 2,9 0,12 
Zon� gospod�rie comunal� 12,26 0,52 
Terenuri aflate permanent sub ap� în intravilan - - 
Zon� teren neconstruibil 84,32 3,57 
Zon� teren agricol intravilan 171,0 - 
P�duri în intravilan 546,0 23,13 

TOTAL teren intravilan 2356,16 100 
În Municipiul Medgidia 

  Tabelul nr. 9 
Zone func�ionale ha % 

Zona reziden�ial� 
cl�diri joase  
cl�diri înalte 

 
63,22 

143,58 

 
6,22 
14,13 

Zona pentru institu�ii publice �i servicii 27,50 2,71 
Zona spa�ii verzi, parcuri, activit��i sportive �i de 
agrement, perdele de protec�ie 

44,97 4,42 

Zona industrial� 210,96 20,75 
Zon� unit��i agricole 47,02 4,5 
Zone cu destina�ie special� 84,69 8,39 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii feroviare 33,09 3,25 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii rutiere 84,60 8,32 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii navale - - 
Zona tehnico–edilitar� 10,75 1,05 
Zon� gospod�rie comunal� 237 1 
Terenuri aflate permanent sub ap� în intravilan 42,93 4,23 
Zon� teren neconstruibil - - 
Zon� teren agricol intravilan 129,69 12,77 
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P�duri în intravilan - - 
TOTAL teren intravilan 1160 91,74 

 
În Ora�ul Basarabi 

Tabelul nr. 10 
Zone func�ionale ha % 

Zona reziden�ial� (cl�diri joase �i cl�diri înalte) 161,56 34,53 
Zona pentru institu�ii publice �i servicii 8,34 1,79 
Zona spa�ii verzi, parcuri, activit��i sportive �i de 
agrement, perdele de protec�ie 

8,93 1,90 

Zona industrial� 60,05 12,83 
Zon� unit��i agricole 42,74 9,13 
Zone cu destina�ie special� 60,16 12,85 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii feroviare 18,52 3,96 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii rutiere 45,61 9,75 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii navale 6,40 1,37 
Zona tehnico–edilitar� 1,32 0,29 
Zon� gospod�rie comunal� 10,92 2,34 
Terenuri aflate permanent sub ap� în intravilan 1,61 0,34 
Zon� teren neconstruibil 14,79 3,17 
Zon� teren agricol intravilan 26,94 5,75 
P�duri în intravilan - - 

TOTAL teren intravilan 467,89 100 
În Ora�ul Cernavod�  

Tabelul nr. 11 
Zone func�ionale ha % 

Zona reziden�ial� (cl�diri joase �i cl�diri înalte) 180 26,9 
Zona pentru institu�ii publice �i servicii 4 0,59 
Zona spa�ii verzi, parcuri, activit��i sportive �i de 
agrement, perdele de protec�ie 

16,5+10 3,95 

Zona industrial� 60,74 9,05 
Zon� unit��i agricole - - 
Zone cu destina�ie special� 102 15,21 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii feroviare 30,5 4,54 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii rutiere 38,5 5,74 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii navale 60,74 9,05 
Zona tehnico–edilitar� 22,3 3,32 
Zon� gospod�rie comunal� 7 1,04 
Terenuri aflate permanent sub ap� în intravilan 26,5 3,95 
Zon� teren neconstruibil 22,3 3,32 
Zon� teren agricol intravilan 3,62 0,53 
P�duri în intravilan 85,9 12,81 
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TOTAL teren intravilan 670,6 100 
 

În Ora�ul Eforie 
Tabelul nr. 12 

Zone func�ionale ha % 
Zona reziden�ial� Blocuri (cl�diri înalte) 
Cl�diri edificate pe loturi individuale (cl�diri joase 

11 
128 

1,3 
14,9 

Zona pentru institu�ii publice �i servicii 59 6,9 
Zona spa�ii verzi, parcuri, activit��i sportive �i de 
agrement, perdele de protec�ie 

110 12,8 

Zona industrial� 61 7,1 
Zon� unit��i agricole - - 
Zone cu destina�ie special� 4,82 0,6 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii feroviare 9 1 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii rutiere 52,25 6,9 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii navale - - 
Zona tehnico–edilitar� 3 0,3 
Zon� gospod�rie comunal� 7 0,8 
Terenuri aflate permanent sub ap� în intravilan 4,22 0,5 
Zon� teren neconstruibil - - 
Zon� teren agricol intravilan 253,03 29,5 
P�duri în intravilan - - 
Zon� balnear turistic� 155 18,2 

TOTAL teren intravilan 857,32 100 
În Ora�ul Hâr�ova 

Tabelul nr. 13 
Zone func�ionale ha % 

Zona reziden�ial� (cl�diri joase �i cl�diri înalte) 144,25 33,07 
Zona pentru institu�ii publice �i servicii 12,15 2,78 
Zona spa�ii verzi, parcuri, activit��i sportive �i de 
agrement, perdele de protec�ie 

29,18 6,70 

Zona industrial� 116,42 26,70 
Zon� unit��i agricole 58,20 13,12 
Zone cu destina�ie special� 6,73 1,54 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii feroviare - - 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii rutiere 46,50 10,64 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii navale 3,85 0,90 
Zona tehnico–edilitar� 4,22 0,96 
Zon� gospod�rie comunal� 10,55 2,42 
Terenuri aflate permanent sub ap� în intravilan - - 
Zon� teren neconstruibil 3,67 0,85 
Zon� teren agricol intravilan 1,40 0,32 
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P�duri în intravilan - - 
TOTAL teren intravilan 437,12 100 

 
În Ora�ul N�vodari 

Tabelul nr. 14 
Zone func�ionale ha % 

Zona reziden�ial� (cl�diri joase �i cl�diri înalte) 449,869 16,8 
Zona pentru institu�ii publice �i servicii 11,42 0,42 
Zona spa�ii verzi, parcuri, activit��i sportive �i de 
agrement, perdele de protec�ie 

210,052 7,95 

Zona industrial� 1220,76 45,72 
Zon� unit��i agricole 11,12 0,41 
Zone cu destina�ie special� 4,250 0,35 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii feroviare 143,28 5,82 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii rutiere 4,62 1,55 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii navale 348,080 12,92 
Zona tehnico–edilitar� 39,93 1,48 
Zon� gospod�rie comunal� 88,16 3,27 
Terenuri aflate permanent sub ap� în intravilan 41,42 1,54 
Zon� teren neconstruibil - - 
Zon� teren agricol intravilan 41,12 1,63 
P�duri în intravilan 3,68 0,15 

TOTAL teren intravilan 2693,727 100 
 
 
 În Ora�ul Negru Vod� 

Tabelul nr. 15 
Zone func�ionale ha % 

Zona reziden�ial� 
(cl�diri joase �i cl�diri înalte) 

- - 

Zona pentru institu�ii publice �i servicii 35 9,7 
Zona spa�ii verzi, parcuri, activit��i sportive �i de 
agrement, perdele de protec�ie 

17 4,7 

Zona industrial� 17 4,7 
Zon� unit��i agricole 57 15,8 
Zone cu destina�ie special� 8 2,2 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii feroviare 14 3,9 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii rutiere 19 5,4 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii navale - - 
Zona tehnico–edilitar� 19 5,3 
Zon� gospod�rie comunal� 1 0,28 
Terenuri aflate permanent sub ap� în intravilan 1 0,28 
Zon� teren neconstruibil 6 1,6 
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Zon� teren agricol intravilan 70 19,4 
P�duri în intravilan - - 
Zona intravilan patrimoniu construit (cur�i construc�ii) 96 26,74 

TOTAL teren intravilan 360 73,26 
 

În Ora�ul Ovidiu 
Tabelul nr. 16 

Zone func�ionale ha % 
Zona reziden�ial� (cl�diri joase �i cl�diri înalte) 290 43,15 
Zona pentru institu�ii publice �i servicii 16 2,38 
Zona spa�ii verzi, parcuri, activit��i sportive �i de 
agrement, perdele de protec�ie 

32 4,82 

Zona industrial� 160 23,80 
Zon� unit��i agricole 40 5,95 
Zone cu destina�ie special� 25 3,72 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii feroviare 6 0,90 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii rutiere 30 4,46 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii navale 36 5,36 
Zona tehnico–edilitar� 4 0,60 
Zon� gospod�rie comunal� 3 0,46 
Terenuri aflate permanent sub ap� în intravilan - - 
Zon� teren neconstruibil 8 1,12 
Zon� teren agricol intravilan 18 2,68 
P�duri în intravilan 4 0,60 

TOTAL teren intravilan 672 100 
 În Ora�ul Techirghiol 

Tabelul nr. 17 
Zone func�ionale ha % 

Zona reziden�ial� 
(cl�diri joase �i cl�diri înalte) 

7,41 2,6 

Zona pentru institu�ii publice �i servicii 95,84 33,44 
Zona spa�ii verzi, parcuri, activit��i sportive �i de 
agrement, perdele de protec�ie 

15,0 5,24 

Zona industrial� 6,27 2,19 
Zon� unit��i agricole 21,17 7,40 
Zone cu destina�ie special� 6,0 2,1 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii feroviare 3,45 1,2 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii rutiere 34,70 12,13 
Terenuri aferente c�ilor de comunica�ii navale - - 
Zona tehnico–edilitar� 1,50 0,52 
Zon� gospod�rie comunal� 5,60 2,0 
Terenuri aflate permanent sub ap� în intravilan - - 
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Zon� teren neconstruibil 86,30 30,15 
Zon� teren agricol intravilan 2,94 1,03 
P�duri în intravilan - - 

TOTAL teren intravilan 286,18 100 
 

9.4.5. Poluarea aerului în zona urban�  
 

În ceea ce prive�te impactul direct asupra cet��eanului al calit��ii 
necorespunz�toare a aerului, este de remarcat disconfortul resim�it de pietoni în 
refugiile de la sta�iile de tramvai, în special acolo unde aceste refugii sunt situate în 
imediata vecin�tate a unei intersec�ii semaforizate (sta�ionarea la semafor cu motorul 
pornit duce la cre�terea emisiilor momentane). Pentru a atenua  acest impact, s-au 
impus m�suri de fluidizare a traficului, prin permiterea virajului la dreapta la galben 
intermitent, în majoritatea intersec�iilor semaforizate.    

 Un alt tip de disconfort este resim�it în zonele urbane în care exist� centrale 
termice proprii la blocuri, vile sau case, în situa�iile în care distan�a dintre co�ul de 
evacuare al respectivelor centrale este amplasat foarte aproape de geamurile 
locuin�elor învecinate. Disconfortul men�ionat este produs de emisiile de funingine 
sau gaze insuficient arse, fiind variabil în func�ie de tipul de combustibil utilizat.   

 

9.4.6. Aglomer�rile urbane 
 
În baza ordinului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomer�rilor în care 

evaluarea calit��ii aerului este obligatorie (implementarea Directivei Cadru Aer), una 
din cele 11 aglomer�ri din România este, conform Art. 2 lit. d, format� din: municipiul 
Constan�a, inclusiv Mamaia �i Palazu-Mare, ora�ul N�vodari, Mamaia sat, ora�ul 
Eforie (Eforie Nord si Sud), comuna Tuzla, comuna Costine�ti �i satul Schitu, 
municipiul Mangalia, inclusiv sta�iunile Neptun-Olimp, Jupiter-Cap Aurora, Venus �i 
Saturn. Întinderea geografic� a aglomer�rii este dat� de limitele teritoriale ale 
localit��ilor incluse.    
 

9.4.7. Zgomot �i vibra�ii în aglomer�rile urbane 
 
Omul percepe sunete cu o frecven�� între 16 �i 20000 vibra�ii pe secund� �i cu 

o intensitate între 0 �i 120 db. Zgomotul produs de o convorbire se situeaz� între 
limitele de 30 �i 60 db. Nivelul de 20-30 decibeli este inofensiv pentru organismul 
uman, acesta fiind fondul sonic normal. Sunete de 130 decibeli provoac� senza�ia de 
durere, iar la 150 decibeli zgomotul este insuportabil.  
  Poluarea sonor� provoac� la nivelul organismului uman o serie întreag� de 
efecte, începând cu u�oare oboseli auditive pân� la st�ri nevrotice grave �i chiar 
traumatisme ale organului auditiv. Sunetele cu o frecven�� mai ridicat� sunt mai 
periculoase decât cele cu o frecven�� joas�.  
          Percep�ia riscurilor, consemnat� de studiile epidemiologice, confirm� 
rezultatele m�sur�torilor climatului sonor �i îl situeaz� al�turi de poluarea 
atmosferic�, lipsa dot�rilor edilitare �i managementul inadecvat al de�eurilor pe unul 
din primele locuri privind îngrijorarea comunit��ii în privin�a riscurilor de mediu de 
via��. Principalele surse de deranj identificate sunt traficul, comportamentul inadecvat 
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al vecinilor, obiectivele comerciale �i cele industriale. În privin�a gradului de deranj, 
cel sever predomin� în cazul zonelor limitrofe arterelor de trafic intens, iar cel 
moderat este specific zonei reziden�iale. 
          In Uniunea European�, din punct de vedere legislativ, problematica zgomotului 
este reglementata prin Directiva Cadru Zgomot,  transpusa in legisla�ia româneasca 
in anul 2005.  

Pentru o bun� izolare fonic�, se poate ac�iona asupra calit��ii ferestrelor.  
În ceea ce prive�te zgomotul din trafic, exist� numeroase m�suri, mai mult sau mai 
pu�in costisitoare, mai mult sau mai pu�in eficiente. Lâng� �inele de tramvai se pot 
monta materiale care absorb zgomotul, sau se poate planta iarb� în spa�iul dintre 
�ine. Exist� diverse tipuri de materiale speciale care pot s� absoarb� zgomotul. 
Aceste materiale se pot ad�uga în compozi�ia asfaltului pentru reducerea zgomotului 
din trafic. De asemenea, se pot monta panouri protectoare, care s� asigure 
antifonarea, atât la construc�iile noi, în care se dore�te s� fie lini�te, cât mai ales în 
jurul surselor de zgomot (diverse echipamente industriale).  

 Graficul de mai jos reprezint� medii anuale ale valorilor nivelului de zgomot 
provenit din circula�ia rutier�, în zonele intens circulate situate în perimetrul locuibil al 
ora�ului Constan�a, precum �i în zonele cu activitate industrial�. 
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Figura nr. 9.4. - 1 

 

9.5. Mediul urban – obiective �i m�suri  
 

9.5.1. Poluarea aerului 
 
S-au montat la intersec�iile semaforizate semnalizatoare intermitente, pe 

culoarea galben�, pentru viraj dreapta, acolo unde a fost posibil acest lucru, în acest 
fel reducându-se num�rul de autovehicule care sta�ioneaz� în intersec�ii �i implicit 
volumul de gaze de e�apament.  

Se afl� în curs de implementare proiectul prin care se vor amplasa in 
aglomerarea Constanta sta�iile fixe de monitorizare continua a calit��ii aerului. Sta�iile 
vor fi amplasate in municipiile Constanta, Mangalia, Medgidia si in ora�ul N�vodari.   
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9.5.2. Zgomotul 
 

In scopul implement�rii Directivei Cadru Zgomot, transpusa in legisla�ia 
româneasc� prin HG 321/14.04.2005, s-au identificat la nivelul jude�ului Constanta, 
aglomer�rile in care prim�riile vor avea obliga�ia de a alc�tui h�r�ile de zgomot, c�ile 
ferate principale si drumurile care se încadreaz� sub inciden�a directivei . De 
asemenea Aeroportul Interna�ional de la Mihail Kog�lniceanu intra sub incidenta 
Directivei Cadru Zgomot prin ordinul   nr. 1258 din  1 august 2005, care stabile�te  
unit��ile responsabile cu elaborarea h�r�ilor de zgomot pentru c�ile ferate, drumurile 
�i aeroporturile aflate în administrarea lor, a h�r�ilor strategice de zgomot �i a 
planurilor de ac�iune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum �i 
limitele de competen�� ale acestora. 

 
 Situa�ia aglomer�rilor cu mai mult de 250.000 de locuitori, din Jude�ul Constanta, 

conform HG 321/14.04.2005 
 

Nr. 
Crt 

Aglomer�ri cu mai mult de 250000 de 
locuitori 

Popula�ia  
(nr. locuitori) 

1 Constanta* 309.965, la 
01.07.2003 

*conform defini�iei no�iunii de aglomerare din HG 321/14.04.2005. 

Situa�ia cailor ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 treceri de trenuri / an 
din jude�ul Constan�a, conform HG 321/14.04.2005 

 

Nr. 
crt 

Cale ferata principala 
cu trafic mai mare de 

60.000 trenuri/an 

Tronson de cale 
ferata principala 

cu trafic mai mare 
de 60.000 treceri 

trenuri/an 

Nr. de 
treceri 

trenuri/an 
Observa�ii 

1 Bucure�ti-Constan�a Cernavod�-Palas > 60.000 Tronsonul 
str�bate  
localit��ile 
Cernavoda, 
Saligny, Mircea 
Vod�, Medgidia, 
Castelu, 
Doroban�u, 
Poarta-Alba, 
Basarabi, Valu lui 
Traian, Palas 

Situa�ia drumurilor principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 treceri de 
vehicule/an din jude�ul Constanta conform HG 321/14.04.2005 
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Nr. 
crt 

Drumuri 
principale cu 

trafic mai 
mare de 

6.000.000 
vehicule/an 

Categori
a 

drumului 

Tronson de 
drum principal 
cu trafic mai 

mare de 
6.000.000 

treceri 
vehicule/an 

Nr. de treceri 
trenuri/an Observa�ii 

Acordul 
Autoritarii 
Publice 

Regionale 
pentru 

Transporturi 
Rutiere 

1 DN 39 na�ional 

Intre km 
5+000-

31+000, intre 
localit��ile 
Constan�a-
Costine�ti 

> 6.000.000 

Tronsonul  
str�bate  

localit��ile 
Constanta, 

Agigea, Eforie 
Nord, Eforie 
Sud, Tuzla, 
Costine�ti 

Adresa nr. 
T.10602/ 

27.05.2005 

2. DN 2A na�ional 

Intre km 
185+000-

205+000, intre 
localit��ile 

Mihail 
Kog�lniceanu-

Constan�a 

> 6.000.000 

Tronsonul 
str�bate  

localit��ile 
Mihail 

Kog�lniceanu, 
Ovidiu, 

Constanta 

Adresa nr. 
T.10602/ 

27.05.2005 

3 DN 22C na�ional 

Intre km 
23+000-

43+000, intre 
localit��ile 
Medgidia-
Constan�a 

> 6.000.000 

Tronsonul 
str�bate  

localit��ile 
Medgidia, 

Castelu,Poart
a Alba, 

Basarabi, 
dupa care se 
suprapune cu 

DN3 intre 
Basarabi si 
Constanta 

Adresa nr. 
T.10602/ 

27.05.2005 

4 DN 3 na�ional 

Intre km 
243+000-

260+000, intre 
localit��ile 
Basarabi-
Constan�a 

> 6.000.000 

Tronsonul 
str�bate  

localit��ile 
Basarabi, 
Valu lui 
Traian, 

Constanta 

Adresa nr. 
T.10602/ 

27.05.2005 

 
  

9.5.3. Transportul 
În jude�ul Constan�a, din datele de�inute de APM , exista urm�torul parc auto 

(aproximativ) :  
Autovehicule 155900 , Autoturisme 135000 , Microbuze 1000 , Autobuze 530, 
Autoutilitare 9000 , Autospeciale   3900 Tractoare   1500.  
  
Ac�iuni întreprinse de RATC Constan�a în 2005 
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1. Monitorizarea desf��ur�rii proceselor tehnologice privind activitatea de 
între�inere �i repara�ii a mijloacelor de transport în scopul încadr�rii emisiilor în 
normele europene. 

2. Utilizarea dispozitivelor tip Supertech la un num�r de 12 autobuze în scopul 
reducerii de noxe 

3. Utilizarea aditivilor �i a produselor tip MSP pe un num�r de 10 autobuze în 
scopul reducerii noxelor. 

4. Înscrierea în programului de promovare a utiliz�rii biocarburan�ilor, în 
colaborare cu SC ZECASIN Bucure�ti �i Universitatea Ovidius Constan�a 
privind utilizarea uleiului de rapi�� în adaos 3-5 % în combustibilul 
conven�ional pe un num�r de 6 autobuze.  
 

9.5.4. Spa�iile verzi 
Principalul obiectiv IN DOMENIU îl constituie cre�terea suprafe�ei zonelor 

verzi prin reamenaj�ri, prin plant�ri de puie�i stradali �i împ�duriri în zonele afectate 
eroziune. Suprafe�ele urbane amenajate ca spatii verzi sunt prezentate la capitolul 
9.3. 

 

9.5.5. Agenda 21 Local� 
 
Agenda locala 21 este in curs de derulare in municipiile Constanta si 

Medgidia. 
In luna martie 2005, Prim�ria Municipiului Constanta, împreuna cu Programul 

Na�iunilor Unite pentru Dezvoltare si Centrul Na�ional pentru Dezvoltare Durabila au 
demarat Programul Agenda Locala 21, care consta in: 
- Elaborarea Strategiei Locale pentru Dezvoltare Durabila (pe termen mediu si lung 
15-20 ani) 
- Elaborarea Planului Local de Ac�iune (pe termen mediu si scurt) 
- Portofoliul de proiecte prioritare 
 Durata programului : 1 martie 2005- 1 martie 2006 

 Pe parcursul derul�rii programului, au fost implicate: institu�ii publice locale, 
societatea civila,  mediul de afaceri, mediul universitar si publicul larg. 

Din punct de vedere tehnic, Strategia de dezvoltare durabil� a municipiului 
Constan�a a fost structurat� pe dou� module distincte: o prim� parte de radiografiere 
�i analiz� a situa�iei actuale sub aspect economic, socio-cultural �i al protec�iei 
mediului, la care s-a ad�ugat o sec�iune con�inând diagnoza st�rii actuale de fapt ( 
dup� modelul analizei SWOT), �i o a doua parte cu prezentarea obiectivelor pe 
termen lung, mediu �i scurt, sus�inute de o strategie de dezvoltare omogen� �i de 
planuri de ac�iune pentru fiecare domeniu în parte. Cea de-a doua parte a 
documentului a fost completat� printr-o sec�iune de anexe în care au fost detaliate 
planurile de ac�iune ce au fost convenite pentru fiecare domeniu în parte, prin 
prezentarea ac�iunilor, proiectelor �i programelor care ar conduce la atingerea 
obiectivelor asumate în strategie.  
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CAPITOLUL 10 
PRESIUNI ASUPRA MEDIULUI 

10.1. Agricultura 
 

10.1.1. Interac�iunea agriculturii cu mediul 
 

Aspectele semnificative ale interac�iunii agriculturii cu mediul sunt legate de 
calitatea si pretabilitatea solului (reparti�ia pe clase de bonitate), utilizarea 
îngr���mintelor chimice sau naturale, utilizarea pesticidelor, iriga�ii. Aceste aspecte 
sunt prezentate pe larg in cadrul capitolului 5 si sintetic la subcapitolul 10.1.3. 
 

10.1.2. Evolu�iile din domeniul agriculturii, estim�rile noilor   efective de 
animale �i perfec�ion�rile metodelor de reducere a emisiilor din sectorul agricol 
 
 Prin implementarea prevederilor Directivei IPPC, pe baza celor mai bune 
tehnici disponibile la nivelul fermelor de porci si pas�ri din jude�ul Constanta, emisiile 
vor sc�dea considerabil  

  

10.1.3. Impactul activit��ilor din sectorul agricol asupra mediului. 
Agricultura înseamn� atât o folosire a terenului prin ea îns��i cât �i 

exercitarea unei influen�e puternice asupra activit��ilor rurale. Agricultura înseamn�, 
de asemenea, folosirea major� a terenului în categoria V de peisaje protejate �i este 
importan�� în multe rezerva�ii naturale de categoria IV. Ca activitate principal� pe 
terenurile învecinate, are o influen�� profund� asupra ariilor protejate din toate 
categoriile. Mai mult decât orice alt sector, agricultura demonstreaz� c� ariile 
protejate trebuie înfiin�ate �i administrate ca parte a politicilor generale de folosire a 
terenului �i nu separat. 

Câteva terenuri agricole sunt de o valoare intrinsec� de conservare a�a cum 
flora, fauna �i peisajul depind de continuarea agriculturii de intensitate mic�, deseori 
tradi�ionale. Abandonarea acestui fel de agricultur� duce la mari pagube naturii �i 
peisajului, dar totodat� nu toate formele tradi�ionale de agricultur� sunt inofensive 
ecologic. Majoritatea practicilor agricole moderne s-au dovedit deosebit de nocive 
pentru natur� �i peisaje. Pentru cre�terea productivit��ii, au fost distruse numeroase 
habitate rare, în special prin drenarea zonelor umede �i irigarea zonelor aride. Pe 
alocuri, practicile de tip industrial aproape au eradicat plantele �i animalele s�lbatice. 
Folosirea intensiv� a fertilizatoarelor, pesticidelor �i erbicidelor a dus la poluarea �i 
distrugerea ariilor naturale învecinate. 

Necesitatea de a reduce productivitatea înc� mai ofer� o ocazie unic� atât 
pentru reducerea intensit��ii produc�iei cât �i pentru scoaterea terenurilor din 
agricultur�, pentru crearea, restaurarea �i administrarea habitatelor naturale la o 
scar� mai mare. Multe habitate valoroase, sunt înc� în pericol din cauza unei 
intensific�ri a agriculturii, care este atât necesar� cât �i d�un�toare naturii �i 
peisajului.  

Aproape toate p�durile au fost modificate prin interven�ia uman� în cursul a 
sute sau chiar mii de ani. Asemenea alter�ri pot reduce sau creste biodiversitatea, 
dar întotdeauna schimb� structura p�durii.  
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Acolo unde exist� p�duri virgine, ele ar trebui conservate urgent, în marea 
majoritate prin arii protejate. P�durile naturale �i seminaturale continu� s� fie 
transformate în forme mai intensive de p�duri (cu pomi mai tineri, mai pu�ine specii, 
mai pu�in� biomas� �i o fragmentare mai mare a p�durii cu efecte marginale). 

P��unatul poate devasta p�durile. Poluarea aerului nu respect� nici o grani��. 
Focul poate fi din cauze naturale, dar în p�durile modificate el poate deveni 
devastator, în special dac� este urmat de p��unat intensiv. 

Operatorii silvici comerciali – de stat �i priva�i – ar trebui s� permit� unei p�r�i 
a propriet��ii lor s� evolueze natural f�r� t�ieri sau plant�ri, de ex. lumini�uri cu pomi 
b�trâni de-a lungul cursurilor de ap� �i pe marginea drumurilor. Aceste abord�ri ar 
trebui s� constituie o parte a managementului care caut� s� m�reasc� valoarea 
întregii p�duri pentru mediul înconjur�tor.  

Nu ar trebui s� existe nici o opera�iune silvic� în ariile protejate din categoriile 
I-III. Exploatarea cherestelei ar trebui permis� doar în categoria a IV-a dac� aceasta 
sluje�te obiectivelor de conservare. P�durile din categoria a V-a ar trebui 
administrate astfel încât s� se men�in� sau s� se m�reasc� valoarea lor de 
conservare. 
 

 10.2. Industria 
Activit��ile industriale polueaz� solul în primul rând prin depozitarea 

inadecvat� a de�eurilor solide rezultate din procesele productive specifice industriei, 
apoi indirect, prin depuneri acide �i în al doilea rând prin lucr�rile de exploatare a 
resurselor de materii prime necesare industriei. 

Industria este principala surs� de poluare a mediului înconjur�tor prin 
amploarea procesului tehnologic, cantitatea mare de poluan�i solizi �i lichizi degajat� 
în aer �i ap�. O serie de industrii deverseaz� ape cu un con�inut mare de reziduuri. 

Presiunile asupra st�rii de calitate a solului sunt rezultate în principal din 
activitatea de minerit �i metalurgie neferoas�. 
 

 10.3. Energie �i transport  
 

10.3.1. Impactul sectorului  energetic asupra mediului 
 

Impactul sectorului energetic asupra mediului const� în principal în emisiile de 
oxizi de sulf, oxizi de azot, oxizi de carbon �i pulberi, emisii cu o pondere 
semnificativ� în totalul emisiilor la nivel de jude�. Impactul a fost redus prin 
renun�area la combustibilul solid (c�rbune), utilizat în trecut la CT Ovidiu, �i prin 
înlocuirea par�ial� a combustibilului lichid (p�cur�) la CET Palas, cu gaze naturale.  
 

10.3.2. Consumul brut de energie 
 
Consumul brut de energie în anul 2005 a fost de 5104 GWh. 
 

10.3.4. Impactul consumului de energie electric� asupra mediului 
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În ultimii ani cererea de energie este din ce în ce mai mare. În acest caz 
evolu�ia situa�iei în domeniul energetic prevede urm�toarele: 

� epuizarea resurselor petroliere cu consecin�e  u�or de imaginat; 
� cre�terea într-un ritm rapid a emisiilor de gaze ce produc efectul de ser�, 
mergând pân� la dublarea concentra�iei de CO2  în atmosfer�; 
�  extinderea produc�iei de energie nucleara si energie din surse 
neconven�ionale. 

       Tabelul nr. 10.3.4.1 
POLUANT IMPACT 

CO2 Conduce la efectul de ser� 
CO Efect asupra s�n�t��ii 
Funingine Efect asupra  s�n�t��ii 

Impact asupra vegeta�iei (înc�rcare acid�) 
Oxid de azot Efect direct asupra s�n�t��ii 

Principalul precursor al form�rii ozonului în troposfer� 
Conduce la ploi acide 

(N2O) 
Protoxid de azot 

Conduce la efectul de ser� 
Conduce la distrugerea ozonului stratosferic 

Compu�i de clor �i fluor 
(HCl, cloruri, acid fluorhidric) 

Efect negativ asupra s�n�t��ii 
Distruge flora 

Aerosoli toxici Efecte toxice �i cancerigene 
Metale grele (Cr, Ni, Cd, As, 
Pb, Z) 

Efecte toxice �i cancerigene 

Oxizi de sulf  (SO2,, SO3) Efect direct  asupra s�n�t��ii 
Ploi acide 

 

10.3.5. Impactul producerii de �i�ei �i gaze naturale asupra   mediului 
 

Intr-o schel� petrolier� principalele surse de poluare �i agen�ii specifici asocia�i 
sunt : 

- sonde de foraj : fluide de foraj, detritus rezultat din foraj, utilizarea �i 
r�spândirea de chimicale, lubrifian�i, zgomot, vibra�ii, erup�ii libere ; 

- sonde in probe de produc�ie : posibile emana�ii in atmosfer� si in apa marin� a 
fluidelor din sonde (�i�ei, ap� de z�c�mânt, gaze si frac�iuni u�oare), devers�ri 
ale fluidelor de omorâre, �lamuri 

- sonde in produc�ie : sc�p�ri in mediul înconjur�tor ale fluidelor din sond� (�i�ei, 
condens, gazolin�, reziduuri parafinoase), emisii de gaze de sond�, CO2, 
H2S, acizi, �lamuri 

- sta�iile de tratare ap� rezidual� pot provoca devers�ri cu dep��irea 
indicatorilor admi�i, in special produs petrolier. 

 Activitatea de transport a �i�eiului poate ridica probleme datorita coroziunii, 
fisur�rii, spargerii conductelor. Zonele industriale �i utilit��ile afecteaz� factorii de 
mediu prin peisaj, zgomot, eliminare de de�euri specifice. Sursele poten�iale de 
poluare a mediului marin specifice SNP Petrom SA Sucursala PETROMAR 
Constan�a sunt : activitatea de foraj si produc�ie, activitatea de transport naval, 
opera�iile curente de cur��ire �i desc�rcare ale navelor maritime �i ale tancurilor 
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petroliere, devers�rile de ape cu produs petrolier peste limita admis�, devers�rile 
accidentale.   
 

10.3.6. Energii neconven�ionale  

Argus Constanta î�i asigura aburul tehnologic prin arderea cojilor de semin�e. 
S-au f�cut propuneri pentru 3 amplasamente (zona portului Constanta, zona 

Mihai Viteazu �i zona Istria) privind dezvoltarea proiectelor de exploatare a energiei 
eoliene, deocamdat� fiind monitorizate condi�iile meteo in zona Corbu – Vadu – 
Istria, in scopul dimension�rii viitoarei instala�ii  eoliene.  

In 2005 si-a inceput activitatea o fabrica  de biocombustibil.  
Casa ecologica de la Agigea este independenta energetic, datorita panourilor 

fotovoltaice realizate la Institutul de Cercet�ri pentru Electrotehnica - ICPE. Locuin�a 
experimentala realizata aici este dotata cu tehnologie de vârf din domeniul IT&C, 
astfel ca, de la iluminat, instala�ii de înc�lzire, ventila�ie etc., totul este asistat de 
calculator. Cu câteva minute înainte de a ajunge acas�, proprietarul î�i poate regla 
prin intermediul telefonului mobil temperatura aerului dorita pentru fiecare camera. O 
data intrat in casa, senzorii de lumina aprind luminile in func�ie de drumul urmat, iar 
prin intermediul unei telecomenzi se poate regla intensitatea acesteia. Sistemul 
centralizat urm�re�te practic tot ceea ce se întâmpla in casa, astfel ca o scurgere de 
apa sau o �igara aprins� intr-o camera va fi rapid detectata si semnalizata.  Re�eaua 
de comunica�ii asigura servicii de telefonie, fax, interfon, re�ea de calculatoare si 
Internet, sonorizare, radio si leg�turi prin satelit. Buc�t�ria este dotata cu utilit��i 
opera�ionale si eficiente energetic si cu spatii de p�strare a alimentelor.  
Jaluzelele coboar� singure, ac�ionate de un motor, iar la deschiderea unui geam se 
blocheaz� trimi9terea agentului termic care înc�perea respectiva. Toate aceste 
facilita�i au la baza sursele regenerabile de energie, astfel ca eficienta este maxima 
datorita folosirii unei surse de energie gratuite, respectiv energia solara. 

  

10.3.7. Evolu�ia energiei în perioada 1995-2005 �i tendin�ele generale în 
urm�torii ani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN Consum energie (GWh) 
1995 2337,457 
1996 2382,062 
1997 1974,811 
1998 2099,124 
1999 1693,015 
2000 1784,414 
2001 1998,281 
2002 2001,378 
2003 5026 
2004 5104 
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10.3.8. Impactul transporturilor asupra mediului. Emisii din transporturi 
 
În anul 2005, în scopul eviden�ierii influen�ei traficului asupra calit��ii aerului  s-

a continuat colaborarea cu Registrul Auto Român, abordându-se dou� zone de 
studiu noi: Casa de Cultur� �i zona Far, zone unde s-au f�cut num�r�tori de trafic 
pentru prima dat�. S-a men�inut în continuare sub supraveghere bulevardul Mamaia. 
Determin�rile s-au efectuat cu autolaboratorul RAR, care are în�l�imea sondei de 
prelevare la 1.5 m, în�l�ime ce se suprapune clar pe domeniul de interes al pietonilor, 
fiind în�l�imea la care se respir�. Datorit� condi�iilor meteo favorabile dispersiei �i 
datorit� umidit��ii atmosferice ridicate  nu s-au înregistrat dep��iri. 

 

 
Autolaboratorul APM Constan�a  

 
 O importanta problem� legata de trafic o constituie lipsa locurilor de parcare, 

care genereaz�: 
- reducerea artificial� a poten�ialului de trafic al arterelor ca urmare a destin�rii 

improprii a benzilor laterale pentru parcaje în carosabil 
- parcarea autoturismelor pe carosabil, mai ales în cazul str�zilor înguste. 

Presiuni exercitate de transportul terestru de m�rfuri: 
Datorit� faptului c� municipiul Constan�a nu are o sosea de centur�, 

transportul terestru de m�rfuri este o surs� suplimentar� de zgomot, vibra�ii, praf �i 
emisii de gaze de e�apament.  

Aceea�i problem� este prezent� �i în municipiul Medgidia, datorit� 
transportului de marf� de la Lafarge Romcim. S-au înregistrat sesiz�ri din partea 
locuitorilor de pe Strada Poporului din Medgidia, în special pentru vibra�ii, care în 
prezent nu pot fi m�surate nici de c�tre APM nici de c�tre Registrul Auto Roman.   

Presiuni exercitate de transporturile aeriene: 
Aeroportul interna�ional Mihail Kog�lniceanu nu este situat în imediata vecin�tate 

a unei aglomer�ri urbane. Nu s-au înregistrat sesiz�ri pentru activitatea aeroportului, 
nici pentru zgomot nici pentru calitatea aerului.  
 

10.3.9. Evolu�ia transporturilor �i ac�iuni desf��urate în scopul reducerii 
emisiilor din transporturi 
 
                   Exista o propunere de proiect pentru construirea �oselei de centura a 

municipiului Constanta. 
 

10.3.10. Situa�ia parcului auto la nivel na�ional 
 
 În jude�ul Constanta , parcul auto are urm�toarea structura :  
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Fig. 10.3. - 1 

10.4. Turismul 
 

Litoralul Marii Negre concentreaz� 43% din poten�ialul turistic al tarii, motiv 
pentru care, presiunile exercitate de turism asupra mediului sunt semnificative. 
Practic,în sezonul estival popula�ie jude�ului Constan�a se dubleaz�, ceea ce duce la 
o cantitate dubl� de ap� uzat� menajer� ce necesit� epurare, la dublarea traficului, 
ceea ce duce implicit la dublarea emisiilor din trafic �i la cre�terea nivelului de 
zgomot.  

De asemenea, o educare a spiritului civic în sensul form�rii deprinderilor de 
men�inere a salubrit��ii zonelor sensibile la presiunea antropic� (plaj� turistic� �i apa  
m�rii).  

Voca�ia turistic� a municipiului Constan�a este conferit� în egal� m�sur� de 
situarea sa geografic� �i de profilul cultural-istoric al regiunii. 

A�ezarea geografic� a Constan�ei reprezint� un element esen�ial în ecua�ia 
consolid�rii turismului în zon�. Situat la confluen�a mai multor coridoare de transport 
pan-european �i beneficiind de generoasa proximitate a M�rii Negre, municipiul 
Constan�a poate dezvolta cu u�urin�� o serie întreag� de produse turistice, cum ar fi: 
turismul estival, turismul balnear, turismul de odihn� �i recreare, turismul sportiv �i 
nautic, turismul de afaceri �i turismul de croazier� �i de itinerar. 

O alt� caracteristic� important� o constituie îmbinarea dintre vechi �i nou, 
dintre tradi�ie �i modernitate. Aceast� complementaritate confer� ora�ului un plus de 
farmec �i creeaz� turi�tilor posibilitatea de a cunoa�te �i în�elege istoria �i tradi�ia 
locurilor pe care le viziteaz�. 

Sta�iunea Mamaia,  situat� în partea de nord a municipiului Constan�a, are cel 
mai fin nisip �i cea mai neted� plaj� de pe întreaga coast�. Plaja se întinde pe o 
lungime de 8 km �i are o l��ime de 100-200 m. Perioada favorabil� helioterapiei este 
mai lung� de 12 ore pe zi. Salinitatea m�rii este sc�zut�: 15.5 grame pe litru, iar 
fundul  nisipos complet lipsit de pietre, cu pant� foarte mic�. În plus, practic nu exist� 
maree la Marea Neagr�, a�a c� înotul poate fi practicat în condi�ii de siguran�� mult 
mai bune decât în alte p�r�i ale lumii. 
 În sta�iunea Mamaia func�ioneaz� 8 baze nautice de agrement, 4 la Marea 
Neagr� �i 4 pe Lacul Siutghiol. Acestea ofer� turi�tilor o gam� larg� de servicii 
specifice: plimb�ri cu hidrobicicleta, ridic�ri cu parapant�, windsurfing �i �coal� de 

 autobuz 

autospecial 

autoturisme 

microbuze 

tractoare 

motocicl 

diverse 
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Yachting, scufund�ri, scutere acvatice, tract�ri cu banane gonflabile, tract�ri cu colaci 
gonflabili, agrement cu b�rci cu vele tip Catamaran �i Caravele. 

În strategia general� de dezvoltare durabil� a municipiului Constan�a, 
sus�inerea �i încurajarea turismului a reprezentat o prioritate absolut�. În acest sens, 
principala preocupare a administra�iei publice locale a constituit-o, în paralel cu 
modernizarea infrastructurii urbane, reabilitarea sta�iunii Mamaia, parte integrant� a 
municipiului �i principalul pol de atrac�ie turistic� din regiune. 

Primul pas în atingerea acestui deziderat l-a constituit realizarea unei 
infrastructuri aferente, printr-un program de modernizare �i reabilitare incluzând 
urm�toarele ac�iuni: 

• Reabilitarea tramei stradale, a aleilor �i parc�rilor din jurul hotelurilor; 
• Reabilitarea iluminatului public �i aducerea acestuia la standarde europene 

atât în ceea ce prive�te traficul auto �i pietonal, cât �i a iluminatului 
arhitectural (toate imobilele din sta�iunea Mamaia sunt iluminate prin 
dispozitive speciale); 

• Reabilitarea spa�iilor publice prin amenajarea Pia�etei Cazino Mamaia �i 
Pia�etei Perla, reabilitarea zonelor pietonale �i a falezei de promenad�, 
achizi�ionarea �i montarea a 256 de b�nci de odihn� �i repararea �i 
vopsirea a altor 247 de b�nci existente, montarea de pavele autoblocante 
pe o suprafa�� de peste 30.000 mp. De asemenea, au fost montate 7 
bariere de limitare a accesului autovehiculelor în zona de promenad� �i 
peste 3,5 km de borduri care împiedic� parcarea autovehiculelor pe zonele 
verzi. În cele dou� pia�ete amenajate în zona Cazino �i în zona Perla au 
fost construite dou� scene de spectacole destinate organiz�rii de 
manifest�ri �i evenimente artistice în aer liber, pentru turi�ti, în perioada 
sezonului estival; 

• Renovarea �i estetizarea fa�adelor tuturor unit��ilor turistice din sta�iunea 
Mamaia; 

• Montarea de indicatoare rutiere �i indicatoare turistice noi. Pentru a înlesni 
accesul turi�tilor spre locurile de cazare, au fost amplasate panouri 
indicatoare în dreptul hotelurilor din sta�iune.  

• Amenajarea a 8 locuri de joac� pentru copii, amplasate între hoteluri; 
• Amenajarea a 5 fântâni arteziene �i bazine ornamentale moderne; 
• Plantarea, în premier� în sta�iunea Mamaia, a 146 de palmieri, ca 

elemente decorative �i de atrac�ie turistic�; 
• Reconsiderarea traficului auto din sta�iune prin amenajarea a 4 noduri de 

întoarcere cu sens giratoriu, reabilitarea semnaliz�rilor rutiere �i 
executarea de marcaje de-a lungul întregii sta�iuni; 

•  Amenajarea de locuri de parcare noi �i reabilitarea parc�rilor existente. 
Turi�tii pot parca autoturismele: în parc�rile p�zite ale hotelurilor, în 
parc�rile private, p�zite �i iluminate, în parc�rile publice p�zite �i iluminate, 
pe prima band� a bulevardului, în zilele de week-end; 

• Realizarea unui sistem de irigat modern �i performant cu ajutorul c�ruia s-
au revigorat spa�iile verzi din sta�iune �i suprafe�ele de gazon din jurul 
hotelurilor. Sistemul de irigat este format din 3 re�ele paralele: 2 întinse pe 
Promenad� �i una pe malul Lacului Mamaia. Lungimea total� a conductei 
principale este de 19.000 ml, irigatul f�cându-se cu ajutorul a 311 
aspersoare; 

• Înfiin�area unui serviciu de salvamar modern. În acest sens au fost 
amenajate 10 posturi de observare, au fost achizi�ionate 10 b�rci cu rame, 



Raportul privind starea factorilor de mediu în jude�ul Constan�a pentru anul 2005 253   

 

2 �alupe rapide �i 20 de plan�e de înot. În cadrul serviciului de salvamar 
activeaz� 52 de persoane, majoritatea fo�ti sportivi de performan��; 

• Amenajarea a 8 baze de agrement nautic care ofer� turi�tilor o gam� larg� 
de servicii specifice; 

• Construirea unei arene de volei pe plaj� care poate asigura organizarea de 
competi�ii profesioniste. 

În acela�i context, cu scopul de a diversifica gama serviciilor �i atrac�iilor 
turistice pe care le ofer� zona, au fost create �i lansate noi produse turistice, unice la 
nivelul regiunii extinse: 

• Aqua Magic -  parc de distrac�ii acvatic, situat la intrarea în sta�iunea 
Mamaia, având o suprafa�� de 27.200 mp, cu o capacitate de 2500 de 
vizitatori pe zi. 

• Telegondola - instala�ie complex� de transport pe cablu, co o capacitatea 
de transport este de 600-1.500 de persoane/or�, lungimea traseului fiind 
de 2.000 m. În acest fel, turi�tii au ocazia excep�ional� s� pluteasc� efectiv 
pe deasupra sta�iunii Mamaia, timp de aproximativ �apte minute, la o 
în�l�ime maxim� de 50 de metri. Capacitatea unei gondole este de opt 
locuri, aceasta fiind închis�, cu ventila�ie natural�, cu protec�ie la soare �i 
puternic vitrat�, pentru a asigura o vizibilitate foarte bun�.  

10.5. Polu�ri accidentale. Accidente majore de mediu  

10.5.1. Polu�ri accidentale cu impact major asupra mediului  
În anul 2005 nu s-au înregistrat  accidente majore de mediu sau polu�ri cu 

impact major asupra mediului. S-au înregistrat 43 de polu�ri accidentale. Majoritatea 
s-au produs drept urmare fenomenelor infrac�ionale legate de furtul combustibilului 
din conducte. 

 

   
11.07.2005 – zona deversorului societ��ii Lafarge Romcim Medgidia 

10.5.2. Polu�ri cu efect transfrontier 
În anul 2005 nu s-au înregistrat polu�ri cu efect transfrontier. 
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CAPITOLUL 11 
INSTRUMENTE ALE POLITICII DE MEDIU ÎN ROMÂNIA  

 

11.1. Cheltuieli �i resurse pentru protec�ia mediului 

11.2. Cheltuieli  �i investi�ii înregistrate de Garda Na�ional� de Mediu  
 

În cadrul m�surilor impuse prin programele de etapizare �i conformare; prin 
reabilit�ri, ecologiz�ri �i dot�ri ale unit��ilor economice , poten�ial poluatoare s-au 
totalizat pentru anul 2005 urm�toarele:  
 Cheltuieli �i Investi�ii: 

La 47 societ��i  poten�ial poluatoare:   
  - valoarea total�: 299 136 813  lei RON  
  - resurse de finan�are utilizate: 
   - proprii: 206 189 536  lei RON 
   - buget local  
   - buget stat 2 135 377 lei RON 
   - alte surse 90 811 900 lei RON 
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Tabel  11.2 
 

REALIZAT LA 12 LUNI / DECEMBRIE 
   

  
PLAN 2005  

              Obs. 
                                        

surse proprii 
  

 buget 
stat 

alte surse 
  Termen 

 
NR 
crt 

 

  
AGENT ECONOMIC 
  
  

Total 
  

Surse  
proprii 

buget 
stat 

alte surse 
  

total 
  Total dec total total dec   

1 AISE ELECTRICE 647000 647000 0 0 12616 12616 0 0 0 0   

2 
ALUTUS SHIPPING 
SRL 109500 109500 0 0 101900 101900 0 0 0 0   

3 APC 48669500 33909600 0 14759900 28075600 18749700 0 0 9325900 0   

  AVICOLA LUMINA 21745 21745 0 0 21745 21745 21745         

4 BRAU UNION 43700 43700 0 0 149765 149765 0 0 0 0   

5 BITUNOVA SRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

6 CARGO ROMENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

7 CELCO 245900 245900 0 0 245900 245900 0 0 0 0 finaliz 

8 CET PALAS* 125355339 125355339 0 0 10115966 10115966 0 0 0 0   

9 COMVEX 4187600 4187600 0 0 11829862 11829862 92272 0 0 0   

10 CONPET SA  606900 606900 0 0 354200 354200 0 0 0 0   

  
DAEWOO H Y 
Mangalia 1033600 1033600 0 0 306629 306629 120129 0 0 0   

11 DOBROMIN 479500 479500 0 0 364742 364742 361211 0 0 0   

12 
2x1 HOLDING 
CAPE Midia 115600 115600 0 0 56425 56425 4975 0 0 0   

13 ECOGOLD INVEST 0   0 0 0 0 0 0 0 0   

14 EDILMED SA 76052000   0 76052000 0 0 0 0 0 0   

15 FITRO WASH 0   0 0 0 0 0 0 0 0   

16 FLORMED 115000 115000 0 0 102200 102200 0 0 0 0   

17 FRUVIMED 88600 88600 0 0 12162 12162 0 0 0 0   
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18 IMUM 37200 37200 0 0 6600 6600 0 0 0 0   

19 LAFARGE ROMCIM 4582000 4582000 0 0 6231824 6231824 585706 0 0 0   

21 MIDIA OIL 300 300 0 0 14500 14500 14500 0 0 0   

22 
MINIERA 
MEDGIDIA 378000 378000 0 0 24600 24600 0 0 0 0   

23 MINMETAL SA 652500 652500 0 0 32800 32800 0 0 0 0   

24 MUNCA SI ARTA     0 0 0 0 0 0 0 0   

25 
MURFATLAR 
ROMANIA 91300 91300 0 0 91287 91287 0 0 0 0   

26 OIL TERMINAL 3670400 3670400 0 0 25223066 25223066 0 0 0 0   

27 PECO 3550000 3550000 0 0 4635600 4635600 2405200 0 0 0   

  PETROSERV 1801 1801     1801 1801 0         

28 PETROMAR 2765000 2765000 0 0 1452606 1452606 480000 0 0 0   

29 RAJDP 12170 12170 0 0 8813 8813 0 0 0 0   

30 ROMAR OIL SRL 57836 57836 0 0 57836 57836 57836 0 0 0   

31 ROMINTERM* 2230069 94692 2135377 0 137503 77503 0 60000 0 0   

32 
ROMPETROL 
LOGISTICS 8000 8000 0 0 8056 8056 0 0 0 0   

33 
ROMPETROL 
PETROCHEMICALS 16233983 16233983 0 0 10404049 10404049 604338         

34 
ROMPETROL 
RAFINARE* 0 0 0 0 42285355 42285355 26391624 0 0 0   

35 
SARME SI 
CABLURI 516800 516800 0 0 38600 38600 0 0 0 0   

36 SICIM 4091020 4091020 0 0 4268050 4268050 0 0 0 0   

37 
SIMCOR VAR-pct 
Medgidia 156950 156950 0 0 34037 34037 34037         

38 STAR 2000 175000 175000 0 0 80000 80000 0 0 0 0   

39 STRALIS TRADING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

40 SC SURSAL SA 81500 81500 0 0 5800 5800 0         

41 
TABCO 
CAMPOFRIO 126000 126000 0 0 0 0 0 0 0 0   



Raportul privind starea factorilor de mediu în jude�ul Constan�a pentru anul 2005 257        

 

42 
TEMPO INVEST 
SRL 34000 34000 0 0 0 0 0 0 0 0   

 TRACON SRL 250000 250000 0 0 355000 355000 0         

 TRANSBITUM 7500 7500 0 0 7500 7500 0 0 0 0   

43 TSP ECOTHERM 555000 555000 0 0 38200 38200 0 0 0 0   

44 
VINEX 
MURFATLAR     0 0 0 0 0 0 0 0   

45 
URANUS PLUTON 
SRL 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0   

46 
UZINA 
TERMOELECTRICA 1100000 1100000 0 0 407000 407000 0 0 0 0   

47 VULCAMD  0   0 0 0 0 0 0 0 0   

 TOTAL 299136813 206189536 2135377 90811900 147600195 138214295 31173573 60000 9325900 0  

             

 

* Program de 
conformare 
renegociat                      
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Investi�ii cu efecte majore  

SC OIL TERMINAL SA Constan�a, prin planul de investi�ii pentru 2005 a avut 
de identificat �i implementat solu�ii tehnologice pentru conformarea cerin�elor de 
mediu . Pentru aceasta a gândit si realizat un sistem unitar de masuri, totalizând 
3670000 RON  , din care enumer�m o mica parte  
- Monitorizarea calit��ii apei din pânza freatic� în zona Depozitului Nord I. 
-Monitorizarea evacu�rii de ape uzate de la separator în re�eaua de canalizare 
R.A.J.A.  
-Eliminarea �i neutraliza-rea produsului petrolier din rezervoarele metalice din 
Depozit Nord II, prin firme specializate. 
-Reabilitare c�mine vane, claviaturi vane din Dep. Nord II. 

-Gestionarea de�eurilor (�lam) din batal : 
- eliminare; 
- refacere ecologic� a zonelor infestate cu produs petrolier 
-Reabilitare Rampa Veche – motorin� – Platform� NORD  
-Monitorizare �i extrac�ie produs petrolier de pe pânza freatic� – Platform� PORT 
-Implementarea cerin�elor HG 568/2001  pentru limitarea emisiilor de compu�i -
organici volatili rezulta�i din depozitarea, înc�rcarea, desc�rcarea  �i distribu�ia 
benzinei: 
- Monitorizare fascicol conducte intre depozite 
- Pozare suprateran� fascicul conducte între claviatura Port �i zona Pod MIM 
-Leg�tur� fibr� optic� între depozite (pe fascicul conducte) pentru depistare pierderi 
de produse petroliere 
-Central� termic� – Platform� NORD 
-Canale tehnologice la Ramp� Le�ie/Urean – Platform� PORT 
-Montaj rezervor 5000 mc – Platform� PORT 
-Reabilitare sp�l�torie chimic� – Platform� NORD 
-Repara�ii pe fascicul conducte SUD – PORT (compensatori, chituci �i supor�i 
sus�inere conducte, etc) 
- Repara�ii rezervoare – Platform� NORD  
-Montat pompe pt. evacuare ape uzate �i pluviale la r�d�cina danelor – Platform� 
PORT 
-Pozat suprateran conducte în Parc 	i�ei – Platform� NORD 
-Repara�ii rezervoare – Platform� SUD 
-Reparat, decolmatat canaliz�ri �i cuve betonate – Platform� PORT 
-Reparat, decolmatat canaliz�ri �i cuve betonate – Platform� SUD 
-Reparat instala�ii PSI – Platform� SUD 
-Reparat conducte tehnologice – Platform� PORT 
-Reparat conducte tehnologice – Platform� NORD 
-Reparat conducte tehnologice – Platform� SUD 
-Reparat instala�ii PSI – Platform� NORD 
-Repara�ii la Instala�ie Contorizare – Platform� PORT 
-Repara�ii la Sta�ia de neutralizare ape le�ioase – Platform� PORT 
-Înlocuit, reparat, montat pompe 
 

11.3. Fondul de Mediu 
 
Suma total� pl�tit� de agen�ii economici pentru Fondul de Mediu în anul 2005 

este prezentat� în tabelul nr. 1: 
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         Tabelul nr. 1 

SURSE DE VENIT VALOARE – RON 
De�euri  371,952,924 
Ambalaje 3,128,045 
Lemn 41,995,155 
Emisii poluan�i 115,684,838 
Substan�e chimice  2,265,193 
Pesticide 0,000 
Anvelope 0,000 
Terenuri 0,000 
Tutun 262,940 
Nedefalcate  2,618,686,524 

TOTAL 3,153,975,618 
  

11.4. Fondurile Uniunii Europene de preaderare 
 

11.4.1.  Programul PHARE în jude�ul Constan�a 
 
În ceea ce prive�te Programul PHARE datele de�inute referitor la proiectele 

finan�ate pe acest program în cursul anului 2005 nu se adreseaz� unor proiecte de 
mediu.   

 

11.4.2. Programul ISPA în jude�ul Constan�a 
 
În cadrul proiectului demarat de RAJA Constan�a �i Consiliul Jude�ean 

Constan�a exist� 4 contracte, astfel: 
Contract A – Sta�ie de epurare Constan�a N, termen decembrie 2006, valoare 

28 milioane Euro; 
Contract B – Conducte de desc�rcare ape epurate în mare pentru sta�iile de 

epurare Constan�a Nord �i Eforie Sud, termen noiembrie 2007, 15,2 mil Euro; 
Contract C – Reabilitare sta�ii pompare de pe cordonul litoral Mamaia – 

Mangalia , termen aprilie 2006, valoare 17,5 milioane Euro; 
Contract D – Reabilitare sta�ie de epurare Eforie Sud - termen aprilie 2008, 

valoare 10,8 milioane Euro. 
 

Stadiul de realizare a investi�iilor ISPA 
 

Nr. 
Crt. 

Lucr�ri de investi�ii 
In exec. 
In prom. 

Stadiu 
realiz�rii fizice a 

lucr�rilor 
1. Retehnologizarea si m�rirea capacita�ii 

de epurare S.E. C-TA Nord 
Realizat 
54,34 % 
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2. Reabilitare sta�ii de pompare, re�ele de 
canalizare si conducte de desc�rcare in 
mare de la S.E. C-ta Sud 

90 % 
 

 
3 Retehnologizarea si m�rirea capacita�ii 

de epurare S.E. Eforie Sud 
3,53% 

 
4 Conducte de desc�rcare in mare 

aferente S.E.C-ta Nord si Eforie Sud 
16,33 % 

 
Accesarea altor fonduri  - Administra�ia Fondului pentru Mediu  

In cele doua sesiuni de depunere a propunerilor de proiecte, Agen�ia pentru Protec�ia 
Mediului Constan�a a eliberat un num�r de 14 referate . 
 

APLICARE FOND DE MEDIU SESIUNE 1-15 IUNIE 2005 
Nr 
crt 

BENEFICIAR/ DATE 
CONTACT TITLU PROIECT 

1 ECO FIRE SISTEMS SRL           SISTEM DE INCINERARE ECOLOGICA, 
PREVAZUT CU INSTALATIE DE RACIRE SI 
TRATARE A GAZELOR 

2 SC ECOPLAST INDUSTRIES 
GROUP SRL 
 

INVESTITII IN DOMENIUL GESTIONARII, 
RECICLARII DESEURILOR PROVENITE DIN 
AMBALAJE PLASTICE 

3 SC MAINTENANCE 
SERVICES  SRL 

REGENERAREA ULEIURILOR UZATE DIN 
REGIUNEA DE  S.E. A ROMANIEI 

4 SC ECO GOLD INVEST S.A INSTALATIE SORTARE DESEURI URBANE 
5 STATIUNEA DE 

CERCETARE-DEZVOLTARE 
PENTRU POMICULTURA 
CONSTANTA &  
ACN  

PERDEA DE PROTECTIE IMPOTRIVA 
VANTURILOR DE N-E CU ROL DE 
PROTEJATRE A ECOSISTEMULUI NATURAL 
IN PRINCIPAL SI A SIGURANTEI NAVIGATIEI 
PE CANAL 

6 ONG MARE NOSTRUM 
 

IMPLICAREA TINERILOR IN 
CONSTIENTIZAREA COMUNITATII LOCALE 
PRIVIND NECESITATEA COLECTARII 
SELECTIVE A DESEURILOR 

7 ASOCIATIA  SOCIETATEA 
ECOLOGICA NATURA             

ECOLOGIZAREA TERENURILOR 
DEGRADATE SI/SAU POLUATE, CONTROLUL 
DESERTIFICARII SOLURILOR CU AJUTORUL 
UNOR SPECII DE CATINA 

8 ONG ECOM 
 

EDUCAREA ECOLOGICA A TINEREI 
GENERATII SI CONSTIENTIZAREA 
ADMINISTRATIEI FIRMELOR POLUANTE DIN 
ZONA DOBROGEA,ASUPRA PROBLEMELOR 
DE MEDIU SI METODE DE PROTECTIE 
CORESPUNZATOARE 
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APLICARE FOND DE MEDIU SESIUNE 15 august -  10 septembrie  2005 
 

Nr 
crt beneficiar Titlu proiect 

1 CONSILIUL LOCAL 
COSTINESTI 

PROTEJARE / CONSOLIDARE FALEZA 

2 S.C.AL STOM COMPANY 
S.R.L. 
 

ACHIZITIONARE VIDANJA RENAULT 
PREMIUM DISTRIBUTION PLUS CAMION 
RENAULT PREMIUM PENTRU LUCRARI DE 
ECOLOGIZARE,DEPOULARE 

3 ASOCIATIA CENTRUL 
REGIONAL DE DEZVOLTARE 
RESURSE UMANE SI 
MANAGEMENT SOCIAL 

EDUCAREA POPULATIEI DIN JUDETUL 
CONSTANTA CU PRIVIRE LA 
PROMOVAREA ACTIVITATILOR DE 
COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR 

4 ASOCIATIA DE PROTEJARE 
A OMULUI SI MEDIULUI 
PENTRU O DEZVOLTARE 
DURABILA IN LUME ( ECOM) 

INFORMAREA ,CONSTIENTIZAREA SI 
IMPLICAREA ACTIVA A CETATENILOR 
JUD.CONSTANTA ASUPRA NECESITATII 
PROTECTIEI MEDIULUI SI EDUCAREA 
ECOLOGICA A TINEREI GENERATII 

5 S.C.ELECTROCENTRALE 
BUCURESTI  
 

MODERNIZARE SISTEM DE ARDERE AL 
CAZANULUI DE APA FIERBINTE TIP 8A DE 
100 GCAL/OH NR.5 DIN CADRUL CET 
PALAS 

6 S.C.TEHNOSTONE  
 

ECOLOGIZAREA TEHNOLOGIILOR DE 
EXTRAC	IE �I PRELUCRARE A PIETREI 
PENTRU CONSTRUCTII  

 
 

11.5. Planul Na�ional de Ac�iune pentru Protec�ia Mediului - PNAM 
 
 Planul Local de Ac�iune pentru Protec�ia Mediului 
 
La nivelul jude�ului Constan�a, Agen�ia pentru Protec�ia Mediului a elaborat 

Planul Local de Ac�iune pentru Protec�ia Mediului, f�r� sprijin financiar, in anul 2005, 
lansarea oficial� având loc în luna aprilie .   

 

11.7. Concluzii 
 

1. Jude�ul Constan�a este situat în partea de S-E a României, învecinându-se la nord 
cu jude�ul Tulcea, la est cu Marea Neagr�, la sud cu Bulgaria �i la vest cu fluviul 
Dun�rea 
Re�eaua hidrografic� a jude�ului este format� de urm�toarele cursuri de ap�: 
Dun�rea, pe o lungime de 137 km, Valea Carasu, Valea Baciu �i Casimcea cu Râul 
Casimcea, Râul Agi Cabul, pârâul Nunta�i, pârâul Corbu.  
O tr�s�tur� distinctiv� a jude�ului este prezen�a lacurilor naturale ( lacul Nunta�i, lacul 
Corbu, lacul Ta�aul, lacul Siutghiol, lacul T�b�c�rie, lacul Tatlageac, lacul  Bugeac) a 
lacurilor de lunca �i a lagunelor (Oltina, Sinoe, Ta�aul, Techirghiol, Mangalia). 
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Agricultura Jude�ului Constan�a ocup� o suprafa�� agricol� de 565.737 ha, pe care 
se cultiv�, în special, culturi cerealiere. 
Jude�ul Constan�a concentreaz� 43% din poten�ialul turistic al ��rii, reprezentând una 
dintre cele mai importante zone turistice ale Romaniei. 
2. Printre m�surile concrete întreprinse pentru reducerea gazelor cu efect de ser� se 
num�r� �i înlocuirea par�ial� a combustibilului lichid (p�cura) cu combustibil gazos 
(gaze naturale), la CET Palas �i Lafarge Romcim Medgidia. Aceasta m�sura este in 
curs de implementare in prezent la Edilmed Medgidia, si este inclusa in obiectivele 
strategice ale Prim�riei Eforie. 
Exist� un poten�ial însemnat de reducere în continuare a intensit��ii carbonului în 
economia României. Între op�iuni se num�r�, printre altele, modificarea în continuare 
a combustibililor �i îmbun�t��irea eficien�ei energetice în sectorul energiei, o cot� 
crescut� a produc�iei de electricitate din surse regenerabile �i îmbun�t��irea în 
continuare a eficien�ei energetice în sectoarele economice de utilizare final�. În 
sectoarele neenergetice, emisiile de metan din sectoarele agricultur� �i de�euri pot fi 
�i ele reduse în continuare, în timp ce în paralel poate creste capacitatea bazinelor 
de absorb�ie prin împ�duriri �i modific�ri de folosin�� a terenurilor. 
3. Activitatea de monitorizare a calit��ii aerului în jude�ul Constan�a s-a efectuat prin 
utilizarea mijloacelor clasice de prelevare pentru poluan�ii gazo�i �i pentru pulberile 
sedimentabile (utilizând metode standardizate). În ceea ce prive�te pulberile în 
suspensie, m�sur�torile s-au realizat în conformitate cu metoda de referin�� la nivel 
european. M�sur�torile pentru calitatea aerului în situa�ii de polu�ri accidentale, 
precum �i expertizele, s-au efectuat în conformitate cu metodele de referin�� valabile 
la nivel european.   
Pentru poluan�ii gazo�i nu s-au înregistrat dep��iri în perioada 2000-2005, datorit� 
pe de o parte condi�iilor meteo-climatice favorabile dispersiei. Pe de alt� parte, 
emisiile de NOx, sub influen�a radia�iei solare (cu valori extrem de mari în special în 
anotimpul cald), se transform� rapid, prin reac�ii fotochimice, în ozon. Pentru ozon, în 
perioada de var�, s-au înregistrat sistematic valori mari.  
Rezultatele m�sur�torilor efectuate prin metode clasice nu s-au dovedit a fi mult 
diferite de rezultatele m�sur�torilor efectuate cu analizoarele automate din 
autolaborator, �inând cont de faptul c� prelev�rile s-au realizat la în�l�imi diferite. 
Pentru pulberi sedimentabile se înregistreaz� dep��iri relativ frecvent, acestea fiind 
cauzate atât de poluarea produsa de trafic, activit��i industriale si operarea m�rfurilor 
vrac, precum si de tendin�ele de de�ertificare înregistrate in zona.  
Dup� intrarea in func�iune a re�elei formata din sta�ii automate fixe, care vor func�iona 
in mod continuu, calitatea aerului va putea fi apreciata intr-un mod mai concludent, si 
se vor putea lua masuri prin implementarea planului local de ac�iune pentru 
îmbun�t��irea calit��ii aerului dup� fiecare etapa de evaluare.  
4. În zona Port Constan�a, acvatoriul aferent SNC în mod uzual a fost considerat� o 
zon� critic� datorit� evacu�rilor de ape pluviale �i tehnologice impurificate, dar 
m�surile realizate în cadrul programului de conformare precum �i îmbun�t��irea 
managementului au dus la sc�derea presiunii antropice pe acest segment. 
Zona de evacuare în Marea Neagra a apelor epurate de sta�iile de epurare ce apar�in 
de RAJA Constan�a: S-a realizat modernizarea �i extinderea sta�iilor de epurare 
Constan�a Sud, Mangalia, prin atragerea de fonduri pe program ISPA. Este în curs 
de realizare pe aceste programe modernizarea sta�iei de epurare Constan�a Nord �i 
Eforie Sud dar pân� la finalizare r�mâne zon� critic� evacuarea sta�iei de epurare 
Eforie Sud. Constan�a Nord a func�ionat în anul 2004 doar ca sta�ie de pompare. 
Zona depozit nord OIL Terminal, unde pânza freatic� este poluat� cu produs 
petrolier, având ca urmare producerea de disconfort locuitorilor din zona Far, prin 
emisii de gaze volatile pe calea re�elelor de canalizare, în locuin�e. De asemenea, în 
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zona depozitului Port Constan�a, prin pierderi accidentale �i evacu�ri de ape 
insuficient epurate în cadrul celor dou� separatoare din dotare, se produce poluarea 
cu produs petrolier a acvatoriului portuar în zona danelor 69-70. 
Zone critice din punct de vedere al polu�rii cu nitra�i (peste 50 mg/l): M. 
Kog�lniceanu, Credin�a, Biruin�a-Topraisar, Hâr�ova, Techirghiol, Plopeni, Dulce�ti,  
Albe�ti, M. Viteazu.  
5. Conform datelor transmise de Oficiul de Studii Pedologice �i Agrochimice 
Constan�a, potrivit raportului statistic cu situa�ia fondului funciar la data de 
31.12.2004, suprafa�a jude�ului Constanta este urm�toarea: 707.129 ha din care : 

total suprafa�� agricol�: 564.523 ha 
p�duri:    38.820 ha 
ape :   45.817 ha 
drumuri �i c�i ferate: 13.138 ha 
cur�i �i construc�ii: 29.530 ha 
terenuri neproductive: 14.301 ha. 
S-au identificat pe teritoriul jude�ului Constan�a mai multe tipuri de sol cu 

ponderi diferite: soluri b�lane -13,29%, cernoziomuri carbonatice - 34,37%, 
cernoziomuri – 16,12%, cernoziomuri cambice – 2,12%, redzine �i litosoluri – 8,76%, 
erodisoluri – 14,99%, soluri aluviale �i aluviuni – 4,52%, solone�uri �i solonceacuri – 
0,84 %, lacovi�ti �i soluri gleice  - 3,39% 
Grupa de substan�e folosit� în cantitatea cea mai mare �i pe suprafe�ele cele mai 
mari de teren agricol din jude�ul Constan�a o constituie fungicidele (suprafe�e de 
peste 172000 ha �i cantitate de aproximativ 240 t), urmat� de erbicide (suprafe�e de 
peste 171000 ha �i cantitate de  peste 100 t) �i insecticide (suprafe�e de peste 
120000 ha �i o cantitate de 30 t). 
Suprafa�a amenajat� pentru iriga�ii în jude�ul Constan�a este de 422.481 ha.  
Sursele majore de ap� pentru iriga�ii în jude�ul Constan�a sunt: Dun�rea, lacul 
Golovi�a �i canalul Dun�re – Marea Neagr�, inclusiv ramifica�ia sa reprezentat� prin 
canalul Poarta Alb� – Midia – N�vodari, care corespund calitativ din punct de vedere 
al constituen�ilor chimici.  
	inând seama de indicatorii salini �i cei de alcalizare (CSR �i SAR), apa de iriga�ii 
preluat� din aceste surse se încadreaz� în limitele admisibile �i este utilizabil� la 
solurile �i plantele de cultur� din jude�ul Constan�a. 
Terenuri afectate, în special de eroziune atât de suprafa�a cât �i de adâncime, se 
întâlnesc pe întreg teritoriul jude�ului Constan�a urmând a fi identificate prin studii 
pedologice �i agrochimice aprofundate. 
Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice Constan�a, cu personalul �i aparatura 
de care dispune a monitorizat în perioada 2002-2005 pentru Sistemul Na�ional de 
Monitorizare sol-teren pentru agricultur�, suprafa�a de 106.000 ha. 
6. În jude�ul Constan�a exist� un num�r de 37 de arii naturale protejate, cu o 
suprafa�� total� de 19374,4 ha, ceea ce reprezint� 2,74% din suprafa�a jude�ului 
(suprafa�a de referin�� de 707129 ha) �i 0,08% din suprafa�a ��rii (suprafa�a de 
referin�� de 23839200 ha). Din totalul de 37 de arii naturale protejate, 20 sunt 
rezerva�ii naturale (categoria IV IUCN), 12 sunt monumente ale naturii (categoria III 
IUCN), iar 5 sunt rezerva�ii �tiin�ifice (categoria I IUCN). 
Înfiin�area de noi arii naturale protejate pe teritoriul jude�ului constituie o necesitate. 
Acestea reprezint� fundamentul protej�rii �i conserv�rii ecosistemelor naturale, 
seminaturale �i a diversit��ii biologice, asigurând genera�iilor viitoare o rezerv� a 
capitalului natural. În acest sens, s-au întreprins demersuri în vederea colect�rii de 
date �tiin�ifice �i din teren în vederea declar�rii de noi arii naturale în jude�ul 
Constan�a, cum ar fi de exemplu, Rezerva�ia Natural� „Gura Dobrogei”. Activitatea 
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de identificare de noi zone ca poten�iale arii naturale protejate este permanent� �i se 
constituie ca o prioritate.  
Cea mai nou� arie protejat� a jude�ului Constan�a, Rezerva�ia Natural� „Mla�tina 
Hergheliei”, cu o suprafa�a de 98 ha, se reg�se�te descris� în HG nr. 
1581/08.12.2005, privind instituirea regimului de arie natural� protejat� pentru noi 
zone. 
Habitatele naturale �i seminaturale, întâlnite la nivelul jude�ului Constan�a în toate 
mediile, acvatic, terestru �i subteran se grupeaz� în: 

- habitate acvatice 
 habitate acvatice dulcicole, salmastre, marine �i costiere; 
- habitate terestre 
 habitate de p�dure, de paji�ti stepice �i tuf�ri�uri (local 

denumite �ibleacuri), habitat de silvostep�, habitat de mla�tini �i turb�rii; 
- habitate subterane 
 habitate cavernicole sau de pe�ter�. 

Pot fi semnalate 6 tipuri principale de habitate la nivelul jude�ului (fig. 6.1.1.), 
cu 21 de tipuri de habitate conform Ord. 1198/25.11.2005 pentru actualizarea 
anexelor nr. 2, 3, 4 �i 5 la O.U.G. nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei �i faunei s�lbatice, aprobat� cu 
modific�ri �i complet�ri prin Legea nr. 462/2001. 
Dintre aceste 21 tipuri de habitate prezente sau posibil prezente 5 sunt habitate 
naturale prioritare la nivel european. 
Pe teritoriul jude�ului sunt prezente peste 700 specii de plante, din care pân� în 
prezent s-au identificat 7 specii de plante protejate, conform legisla�iei na�ionale în 
vigoare: Paeonia tenuifolia (specie rar�), Pulsatilla patens (specie vulnerabil�), 
Campanula romanica (specie endemic�), Potentilla emilii-popii (specie periclitat�), 
Ruscus aculeatus (specie vulnerabil�), Typha minima (specie vulnerabil�), 
majoritatea fiind specii caracteristice habitatelor stepice �i silvostepice. Peste 90 de 
specii de plante superioare se reg�sesc pe listele ro�ii ale plantelor vasculare, cu 
diferite grade de vulnerabilitate, iar 25 dintre aceste sunt în sta�iune unic�. 
Fauna jude�ului Constan�a se caracterizeaz� printr-o deosebit� bog��ie �i varietate, 
consecin�� a variet��ii habitatelor terestre, acvatice �i cavernicole �i este 
reprezentat� de un num�r de peste 310 taxoni de vertebrate (36 specii de mamifere, 
229 specii de p�s�ri, 13 specii de reptile, 10 specii de amfibieni �i 26 specii de pe�ti) 
�i un num�r considerabil de nevertebrate. 
Flora s�lbatic� care se valorific� este alc�tuit� din specii de plante medicinale �i 
fructe de p�dure iar fauna s�lbatic� este reprezentat� de specii de interes cinegetic, 
gasteropode (de exemplu, Helix sp.), etc.  
În anul 2005 au fost emise de c�tre APM Constan�a 7 autoriza�ii conform cu ordinul 
Ordinul M.A.P.P.M. nr. 647/2001, dintre care: 2 autoriza�ii pentru recoltarea melcilor 
(specia Helix lucorum), 1 autoriza�ie de recoltare a speciilor de plante din flor� 
s�lbatic� �i 4 autoriza�ii de vân�toare.  
Cotele de recoltare, capturare �i/sau  de achizi�ie a plantelor �i animalelor din flora �i 
fauna terestr� �i acvatic� sau a unor p�r�i �i produse din acestea pentru care s-au 
emis autoriza�iile de mediu, au fost stabilite prin studiile de evaluare �i impact ale 
st�rii resurselor naturale, expertizate tehnic de Comisia Monumentelor Naturii a 
Academiei Române. 
În anul 2005, conform datelor provenite de la Direc�ia pentru Agricultur� �i Dezvoltare 
Rural� Constan�a au cultivat soia modificat� genetic 13 agen�i economici, pe o 
suprafa�a total� de  927ha, având o produc�ie de 1574,34 tone. Din totalul suprafe�ei 
agricole a jude�ului de 564523 ha, cea cultivat� cu soia reprezint� 0,16%. 
S�mân�a pentru soia modificat� genetic se import� din SUA �i Canada (prin 
companiile Monsanto cu 11 soiuri �i Pioneer cu 3 soiuri), importul se face conform 
legisla�iei doar cu avizul autorit��ilor (MMGA). 
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Evaluarea riscurilor utiliz�rii plantelor modificate genetic trebuie s� identifice riscurile 
pentru care este necesar s� fie elaborate planuri pentru managementul acestora �i 
stabilirea planului optim ce trebuie aplicat. 

Biodiversitatea �i habitatele marine de la litoralul românesc au fost caracterizate prin 
valorile indicatorilor decizionali specifici, care nu au suferit modific�ri importante fa�� 
de anul 2004. 
7. Pentru de�eurile biodegradabile, HG 349/2005 privind depozitarea de�eurilor, care 
transpune Directiva 99/31/CE , privind depozitarea de�eurilor, stipuleaz� necesitatea 
sc�derea cantit��ii de de�euri biodegradabile depozitate, dup� cum urmeaz�: 

- reducerea cantit��ii de de�euri biodegradabile municipale depozitate la 75% 
din cantitatea totala, exprimata gravimetric, produsa in anul 1995, pana in anul 
2006 

- reducerea cantit��ii de de�euri biodegradabile municipale depozitate la 50% 
din cantitatea totala, exprimata gravimetric, produsa in anul 1995, pana in anul 
2009 

- reducerea cantit��ii de de�euri biodegradabile municipale depozitate la 35% 
din cantitatea totala, exprimata gravimetric, produsa in anul 1995, pana in anul 
2016 

Cantitatea de de�euri de produc�ie periculoase generate, în anul 2005, a fost de 
20860 tone din care aproximativ 75% au fost valorificate. Datele referitoare la aceste 
de�euri sunt prezentate în tabelul de mai jos. Pe ramuri de activitate ponderea o 
reprezint� de�eurile generate din activitatea de construc�ii navale si din industria 
chimica si petrochimica. 
Cantitatea de de�euri de produc�ie nepericuloase generate în anul 2005 a fost de 
131691.9 tone din care aproximativ 75% au fost valorificate. Datele referitoare la 
aceste de�euri sunt prezentate în tabelul de mai jos. Ponderea o reprezint� de�eurile 
feroase �i de�eurile de lemn. 
În anul 2005 a fost elaborat Planul local de gestionarea de�eurilor, având ca scop 
prezentarea fluxurilor de de�euri si a op�iunilor de gestionare a acestora. Detaliat, 
Planul de gestionare a de�eurilor prezint� cadrul de planificare pentru urm�toarele 
obiective: 
Conformarea cu politica de�eurilor �i atingerea obiectivelor propuse, planul local de 
gestiune a de�eurilor fiind un instrument important care contribuie la implementarea 
politicilor de gestionare a de�eurilor; 
Descrierea situa�iei de�eurilor �i a capacita�ii necesare de a gestiona de�eurile, 
planul descriind tipurile �i cantit��ile de de�euri care trebuie gestionate, contribuind 
astfel la asigurarea capacita�ii �i a  tipului sistemelor de colectare �i tratare necesare 
pentru gestionarea de�eurilor; 
Implementarea m�surilor adecvate pentru prevenirea gener�rii de�eurilor, 
recuperarea �i eliminarea acestora 
Prezentarea cerin�elor economice �i de investi�ii: planul de gestionare a de�eurilor 
constituie un punct de plecare pentru stabilirea cerin�elor  financiare pentru operarea 
schemelor de colectare, reciclare, tratare �i eliminare a de�eurilor. Pe aceast� baz� 
pot fi determinate necesit��ile pentru investi�iile in instala�ii de reciclare, tratare �i 
eliminare a de�eurilor. 
8. Programul de supraveghere a radioactivit��ii mediului pe teritoriul jude�ului 
Constanta are doua componente: supravegherea radioactivit��ii mediului la nivelul 
teritoriului ora�ului Constan�a �i supravegherea �i controlul de rutina în zona de 
influen�� a CNE Cernavod�. 
Supravegherea radioactivit��ii mediului presupune m�surarea debitului dozei gama 
în aer, m�surarea beta global� a probelor de mediu, precum �i a concentra�iilor 
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radionuclizilor artificiali prezen�i în mediu ca urmare a contribu�iei la scar� global� a 
unor surse poten�iale de poluare radioactiv� sau ca urmare a unor emisii accidentale 
de material radioactiv la scar� local�, regional� sau global�. 
Supravegherea �i controlul de rutin�  în jurul unui obiectiv nuclear presupune 
m�surarea debitului dozei gama în aer, m�surarea beta global� a probelor de mediu,  
precum �i m�surarea concentra�iilor radionuclizilor artificiali prezen�i emi�i de surs� 
în mediu. 
9 În ceea ce prive�te impactul direct asupra cet��eanului al calit��ii 
necorespunz�toare a aerului, este de remarcat disconfortul resim�it de pietoni în 
refugiile de la sta�iile de tramvai, în special acolo unde aceste refugii sunt situate în 
imediata vecin�tate a unei intersec�ii semaforizate (sta�ionarea la semafor cu motorul 
pornit duce la cre�terea emisiilor momentane). Pentru a atenua  acest impact, s-au 
impus m�suri de fluidizare a traficului, prin permiterea virajului la dreapta la galben 
intermitent, în majoritatea intersec�iilor semaforizate.    
Un alt tip de disconfort este resim�it în zonele urbane în care exist� centrale termice 
proprii la blocuri, vile sau case, în situa�iile în care distan�a dintre co�ul de evacuare 
al respectivelor centrale este amplasat foarte aproape de geamurile locuin�elor 
învecinate. Disconfortul men�ionat este produs de emisiile de funingine sau gaze 
insuficient arse, fiind variabil în func�ie de tipul de combustibil utilizat.   
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Surse Date 

 
 
� Administra�ia Na�ional� a Îmbun�t��irilor Funciare – Sucursala Teritorial� 

Dobrogea 
� Administra�ia Fondului pentru Mediu 
� Compania Na�ional� „Apele Romane”- Direc�ia Apelor Dobrogea Litoral 
� Direc�ia de S�n�tate Public� Constan�a  
� Direc�ia pentru Agricultur� �i Dezvoltare Rural� 
� Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Constanta 
� Institutul Na�ional de Cercetare Dezvoltare Marin� „Grigore Antipa” 
� Institutul Na�ional de Statistic� – Direc�ia Jude�ean� de Statistic� Constan�a  
� Oficiul de Studii Pedologice �i Agrochimice 
� Prim�ria Municipiului Constan�a 
� Prim�ria Municipiului Mangalia 
� Prim�ria Municipiului Medgidia 
� Prim�ria Ora�ului Basarabi 
� Prim�ria Ora�ului Cernavod� 
� Prim�ria Ora�ului Eforie 
� Prim�ria Ora�ului Hâr�ova 
� Prim�ria Ora�ului Negru-Vod� 
� Prim�ria Ora�ului Ovidiu 
� Regia Na�ional� a P�durilor – Direc�ia Silvic� Constan�a 
� Regia Autonom� Jude�ean� de Apa Constan�a 

 
 

 


