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1. Date generale despre judeţul Constanţa 
 

 Judeţul Constanţa este situat în extremitatea 

SE a României. La Nord este despărţit 

de judeţul Tulcea printr-o linie convenţională, ce 

şerpuieşte între Dunăre şi Marea Neagră 

străbătând Podişul Casimcea şi Complexul lagunar 

Razim (lacurile Zmeica şi Sinoe). 

 La Sud este mărginit de frontiera de stat 

româno - bulgară ce traversează Podişul Dobrogei de 

Sud între Ostrov (la vest) şi Vama Veche (la est). 

 La Vest - fluviul Dunărea desparte judeţul 

Constanţa de judeţele Călăraşi, Ialomiţa şi Brăila. 

 La Est – intre Gura Portiţa şi localitatea Vama Veche, podişul dobrogean este 

scăldat de apele Mării Negre. De la linia ţărmului spre larg, 12 mile marine (echivalent cu 

22 km), se întinde zona apelor teritoriale româneşti stabilite conform convenţiilor 

internaţionale. 

 Judeţul Constanţa are o suprafaţa de 7.071 kmp, ocupa locul 8 intre judeţele tării şi 

deţine 2,97% din suprafaţa României. 

 O trăsătură distinctivă a judeţului este prezenta lacurilor naturale şi de luncă şi a 

lagunelor (Oltina,Sinoe,Taşaul, Techirghiol, Mangalia). Reţeaua hidrografică include şi 

canale navigabile. Din punct de vedere al resurselor, un interes special îl prezintă lacurile 

sărate Techirghiol şi Nuntaşi cu importantele lor rezerve de nămol sapropelic cu valoroase 

calităţi terapeutice. 

 Judeţul Constanţa cuprinde unele dintre cele mai reprezentative baze turistice din 

România. Prin localizarea geografică, climă, relief,vestigii arheologice, rezervaţii naturale, 

baza de cazare, agrement şi tratament, posibilităţi de efectuare a unor excursii şi 

croaziere, teritoriul judeţului oferă o gamă largă de activităţi turistice. 

 Litoralul românesc al Mării Negre reprezintă una dintre zonele turistice cele mai 

importante ale României în raport cu alte zone turistice ale tării. 

 Porturile principale sunt: 

    - La Marea Neagra: Constanţa – cel mai mare port romanesc şi de asemenea, cel mai 

mare port la Marea Neagra cu un trafic de peste 80milioane de tone pe an. Alte porturi la 

Marea Neagra sunt Mangalia şi Midia Năvodari.  

     - La Dunăre: Cernavoda ( de aici porneşte, spre Est, Canalul Dunăre – Marea Neagra, 

pe o distanta de 64,2 km) şi Hârşova 

     - Pe Canalul Dunăre – Marea Neagra: Cernavoda, Medgidia, Băneasa, Agigea – Constanţa 

Sud 

  Pe teritoriul Judeţului transportul aerian se realizează prin doua aeroporturi: 

Aeroportul Internaţional Mihail Kogalniceanu, singurul aeroport al regiunii 2 Sud Est şi un 

aeroport utilitar la Tuzla. 

Tot în judeţul Constanţa este singurul loc din regiune unde se produce energie nucleară. 
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 1.1.Aşezare, relief, clima 

 

 Judeţul Constanţa este situat în partea de S-E a României, învecinându-se în nord 

cu judeţul Tulcea, la est cu Marea Neagra, la sud cu Bulgaria şi la vest cu fluviul Dunărea. 

Poziţia geografica a principalelor localităţi: 

Localitati Latitudine Longitudine 

Constanta 440 11’ N 280 39’ E 

Mangalia 43o 48’ N 280 35’ E 

Eforie 44o 4’  N 280 38’ E 

Costinesti 47o 48’ N 280 38’ E 

Navodari 44o 19’ N 280 36’ E 

Medgidia 44o 16’ N 280 3’  E 

Harsova 44o 41’ N 280 57’ E 

Cernavoda 44o 19’ N 280 01’ E 

 

 Municipiul Constanţa este situat la ţărmul Marii Negre, având coordonatele: 44o11’ – 

latitudine nordica,  28039’ – longitudine estica.  Suprafaţa teritoriului administrativ este de 

1121,66km2. La limita de nord a oraşului se afla staţiunea Mamaia. Populaţia municipiului 

Constanţa depăşeşte 300 000 persoane. Municipiul Constanţa este principalul centru 

politic,administrativ, economic, financiar, bancar, educaţional şi cultural-ştiinţific din 

judeţul Constanţa. 

 Evoluţia îndelungată paleogeografică şi acţiunea diferenţiata a factorilor subterani 

modelatori au dus la formarea unor unităţi de relief caracterizate prin structura de podiş 

cu altitudine redusă; în cea mai mare parte a teritoriului predomina valorile sub 200 m, 

diferenţele altitudinale intre părţile componente fiind reduse. Ca principale unităţi 

naturale se disting: 

    - Podişul – care cuprinde aproape întreg teritoriul, este constituit din calcare mezozoice 

aşezate pe marne şi calcare terţiare acoperite cu o manta de loess ( Pod. Casimcei. 

Dobrogei de sud, Medgidiei, Cobadin, Negru Vodă); 

   - Câmpia – din punct de vedere geografic, înalta, vălurită, cu aspect de poduri pe care se 

practica culturile de câmp – în special cele cerealiere, se evidenţiază în zona centrala; 

   - Partea sudica – corespunzătoare Podişului Litoralului – este delimitată spre vest de 

altitudini cuprinse intre 85-100 m, unde se face trecerea spre Podişul Dobrogei de Sud ( 

Medgidiei şi Topraisarului). Lăţimea acestui sector este cuprinsa intre 10 şi 12 km. 

 

Altitudinile principalelor localităţi:                                                            

Localitatile Altitudine  
Zona litorala este marcata de mai multe trepte: 

- 5-15 m, de-a lungul ţărmului; 
- 20-30 m, cu o mare continuitate, pătrunzând mult 

în interior, formând o treapta distincta în jurul 

limanelor şi lagunelor; 

- 35-45 m, cu o mare continuitate, constituind o 

treapta mai lata decât celelalte, înconjurând 

limanele şi lagunele maritime; 

Constanta 15-35 m 

Mangalia 6 m 

Eforie 6-20 m 

Costinesti 2-10 m 

Navodari 6-8 m 

Medgidia 37-70 m 

Harsova 20 m 
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Cernavoda 50 m - 50-65 m, cea mai dezvoltata treapta, cu lăţimi 

cuprinse intre 500 m şi 4-5 km; 

- 70-85 m, cea mai înalta treapta situata la contactul 
cu podişurile interioare  

 Cea mai importanta unitate hidrografica a judeţului Constanţa este Marea Neagra, 

situata în partea estica a judeţului. Reţeaua Hidrografica este formata din cursuri de apa   

(Dunărea pe o lungime de 137 km), Valea Carasu, Valea Baciu şi Casimcea cu râul 

Casimcea, Râul Agi Cabul, pârâul Nuntaşi, pârâul Corbu. O trăsătura distinctiva a judeţului 

este prezenta lacurilor naturale şi de lunca, lagune (Oltina, Istria, Sinoe, Corbu, 

Techirghiol, Tasaul, Nuntaşi, Siutghiol, Tatlageac, Mangalia), limane marine. 

 Reţeaua hidrografica s-a îmbogăţit prin darea în exploatare a Canalului Dunăre – 

Marea Neagra pe o distanta de 64,2 km, Canalului Poarta Alba – Midia pe o distanta de 27,5 

km şi a canalelor de irigaţie din Valea Carasu. Pe suprafaţa judeţului relieful de platforma 

este fragmentat de numeroase vai cu orientări diferite. Dintre cele mai importante 

amintim: Casimcea, Saraturi, Nuntaşi, Topolog – Saraiu, Chichirgeaua. 

 Clima judeţului Constanţa evoluează pe fondul general al climatului temperat 

continental, prezentând anumite particularităţi legate de poziţia geografica şi de 

componentele fizico-geografice ale teritoriului. Existenta Marii Negre şi a fluviului 

Dunărea, cu o permanenta evaporare a apei, asigura umiditatea aerului şi totodată 

provoacă reglarea încălzirii acestuia. Circulaţia maselor de aer este influenţata iarna de 

anticiclonul siberian care determina reducerea cantităţilor de precipitaţii, iar vara 

anticiclonul Azorelor provoacă temperaturi ridicate şi secete. Influenţele marii Negre se 

resimt prin toamne lungi şi călduroase, ca şi prin primăveri târzii şi răcoroase. Vântul 

predominant este cel care bate în direcţia N-NE, caracterizându-se printr-o umiditate 

redusa vara, în timp ce iarna aduce viscole şi geruri. 

 Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei pe tara – 11,20 C 

la Mangalia şi 11,20 la Murfatlar, iar în jumătatea central-nordica a teritoriului valorile nu 

scad sub 100 C. 

 

 1.2 Resurse naturale 

 Resursele naturale reprezintă o componentă esenţială a patrimoniului judeţului 

Constanţa. 

 Dintre cele care interesează în mod direct activităţile umane sunt: 

• Resurse naturale inepuizabile – energie solara, eoliana, geotermala şi a vanturilor; 

• Resurse naturale epuizabile dintre care unele sunt resurse: neregenerabile – minerale 

şi combustibili fosili; regenerabile – apa, aer, sol, flora, fauna sălbatica. 

 Lupta pentru identificarea unor noi surse şi resurse naturale se manifesta pe toate 

planurile şi în toate direcţiile. 

 

       1.2.1 Resurse naturale neregenerabile 

 Resursele naturale utile, ce fac parte din categoria resurselor neregenerabile, sunt 

variate în judeţul Constanţa. În subsol sunt importante resurse minerale printre care se 

număra minerale feroase, materiale de construcţii, rocile comune şi cele fosfatice. 

Suprafaţa podişului este în mare parte acoperita de o pătura de calcar şi loess, podişul 

Casimcea având chiar o structura aparte: un amestec de şisturi verzi acoperite de calcare 

jurasice şi straturi de loess. O categorie aparte a bogăţiilor de subsol o constituie izvoarele 
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de apa minerale, cu valenţe pentru tratamente medicale şi lucrările sărate cu importante 

depozite de sapropel. 

 Platforma continentala a Marii Negre are importante resurse de hidrocarburi şi 

minerale puse în valoare pe măsura darii în folosinţa a unor instalaţii de foraj marin. 

 

       1.2.2 Resurse naturale regenerabile 

 Resursele naturale regenerabile ale judeţului Constanţa sunt diversificate, dar la 

rândul lor limitate. Dintre acestea cele mai importante sunt: resursele de apa, sol, fauna, 

flora şi păduri. 

 Resursa de apa reprezintă potenţialul hidrologic format din apele de suprafaţa şi 

subterane, în regim natural şi amenajat. 

 Dunărea şi Marea Neagra constituie ecosisteme distincte care, pe teritoriul 

aparţinând României au o importanta economica şi ecologica aparte. Dunărea este sursa de 

apa pentru diverse folosinţe şi sursa de hrana (fauna piscicola). În acelaşi timp, datorita 

unor caracteristici naturale excepţionale (volumul de apa al fluviului ) are influenta şi 

asupra celorlalte elemente naturale,precum şi asupra navigaţiei. Astfel, o buna parte din 

exporturile şi importurile tarilor central europene, fora acces la mare sau cu acces la alte 

mari, folosesc în prezent calea navigabila a Dunării şi a Marii Negre. Navigaţia fluviala se 

practică în cea mai mare parte pe Dunăre. Construirea canalului Dunăre-Maria Neagra 

(1975-1984), leagă Dunărea (la sud de oraşul Cernavoda) cu Marea Neagra (la Agigea, la sud 

de Constanţa) şi scurtează drumul spre Constanţa cu aproape 400 km. Marea Neagra are o 

importanta majora pentru Europa, împreuna cu Dunărea, constituind o cale de transport 

internaţională pentru zece tari europene, dintre care cinci – Austria, Slovacia, Ungaria, 

Serbia, Moldova, (fără ieşire la mare) – au pe ruta Dunăre – Marea Neagra, acces la Oceanul 

Planetar. 

 Lacurile sunt reprezentate prin lacuri naturale şi lacuri antropice, construite pentru 

alimentarea cu apa, irigaţii, piscicultura şi agrement. Cel mai important lac provenit din 

fostele lagune de pe malul Marii Negre situat pe teritoriul administrativ al judeţului 

Constanţa este lacul Sinoe cu o suprafaţa de 171 km2 şi următorul lac, în ordinea 

suprafeţelor este Oltina, cu 22 km2 , lac format de-a lungul marilor Dunării. Judeţul 

Constanţa este un reprezentant de frunte pentru destinaţii de turism balnear, prin 

staţiunile Mangalia, Eforie Nord şi Techirghiol. Un interes special îl reprezintă izvoarele 

mezotermale, lacurile sărate Techirghiol şi Nuntaşi cu importantele lor rezerve de nămol 

sapropelit cu valoroase calitatea terapeutice. 

 

Nume Volum (mil.m3) Suprafata (ha/tip) 

Oltina 60,0  2509,0 Liman fluviatile 

Hazarlac 0,8 168,0 Liman fluviatil 

Tasaul 57,0 2335,0 Liman fluviuo-maritim 

Techirghiol 41,8 1161,0 Liman fluviuo-maritim  

Mangalia 15,7 261,0 Liman fluviuo-maritim 

Talageac 14,0 178,0 Liman fluviuo-maritim 

 

 Resursa de sol a judeţului Constanţa este tot atât de importanta ca şi resursa de 

apă. 
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 Din suprafaţa totala de 707129 ha, 79,75 % reprezintă suprafaţa agricola (68,76% 

arabil), 5,68 % reprezintă pădurile şi alte terenuri cu vegetaţie forestiera şi 6, 44% ape şi 

bălţi. 

 Vegetaţia este condiţionata de relief şi de elementele pedo-climatice. În funcţie de 

condiţiile fizico-geografice pe teritoriul judeţului Constanţa se găsesc concentrate un 

număr mare de ecosisteme, de o mare varietate, începând cu ecosistemele terestre de 

stepa, silvostepa şi pădure sfârşind cu ecosistemele acvatice, marine şi lacustre, din lungul 

litoralului şi Dunării. 

 1.3 Date demografice şi organizarea administrativ teritorială 

 

 Populaţia judeţului Constanţa este de 724276 locuitori.  

 Densitatea este de 102,4 de locuitori pe km2. Municipiul Constanţa este reşedinţa 

judeţului. 

 Zona Metropolitană Constanţa este prima structura administrativa de acest tip din 

România şi se încadrează în modul administrativ al UE. Zona Metropolitană Constanţa 

aduna localităţile aflate la cel mult 30 km de oraşul Constanţa intr-o entitate 

administrativa, pentru dezvoltarea uniforma socio-economica a localităţilor componente. 

Zona Metropolitană Constanţa este formata din 14 localităţi din care 6 oraşe(Constanţa, 

Năvodari, Ovidiu, Basarabi, Techirghiol şi Eforie) şi 8 comune(Agigea, Cumpăna, Valul lui 

Traian, Poarta Alba, Lumina, Corbu, Mihail Kogalniceanu şi Tuzla) incluzând şi satele 

aferente. 

 Creşterea demografica, progresele civilizaţiei, alături de dezvoltarea industriei, a 

transporturilor şi exploatarea neraţionala a resurselor naturale, pun în pericol starea de 

sănătate a populaţiei şi conduc la epuizarea resurselor. Problema cheie a dezvoltării 

durabile o constituie reconcilierea intre doua aspiraţii umane: necesitatea continuării 

dezvoltării economice şi sociale, dar şi protecţia şi îmbunătăţirea stării mediului, ca 

singura cale pentru bunăstarea atât a generaţiilor prezente, cât şi a celor viitoare. 

 Cauze generale de probleme: 

 - Dezechilibre majore intre „boom-ul” economic post 1999 şi capacitatea societatii de 

reconversie; 

 - Lipsa unei strategii de dezvoltare durabila urbana pe termen mediu şi lung; 

 - Dezinteresul fata de conservarea ecosistemelor şi mediului în general. 

 Soluţia viitorului este dezvoltarea economico-sociala durabila şi acţiunea pentru 

creşterea calităţii vieţii. Din păcate, resursele financiare limitate nu au permis progrese 

importante pe linia dezvoltării serviciilor publice şi modernizării infrastructurii urbane. 

 

2. Situatia factorilor de mediu in aer 

 
    2.1 Emisii de poluanţi atmosferici 

 
2.1.1 Emisii de gaze cu efect acidifiant 

 

 Acidifierea este procesul de modificare a caracterului chimic natural al unui 

component al mediului, ca urmare a prezentei unor compuşi alogeni care determină o serie 
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de reacţii chimice î n atmosferă, conducând la modificarea pH-ului aerului, precipitaţiilor 

şi solului. 

 Procesul de formare a depunerilor acide sau bazice începe prin antrenarea a trei 

poluanţi în atmosferă (S02, N0x, NH3) care, în contact cu lumina solară şi vaporii de apă 

formează compuşi acizi sau bazici (NH3). În timpul precipitaţiilor, compuşii acizi se depun 

pe sol sau în apă. Alteori gazele pot antrena praf sau alte particule care ajung pe sol în 

forma uscată sau în apa de suprafaţă şi chiar în cea subterană. Depunerile acide afectează 

apa de suprafaţă, freatică şi solul, prejudicii importante suferind lacurile şi fauna 

piscicolă, pădurile, agricultura şi animalele. 

 Dioxidul de sulf este un gaz incolor, cu miros înăbuşitor şi pătrunzător. Acesta este 

transportat la distanţe mari datorită faptului că se fixează uşor pe particulele de praf. În 

atmosferă, în reacţie cu vaporii de apă formează acid sulfuric sau sulfuros, care conferă 

caracterul acid al ploilor. Prezenţa dioxidului de sulf în atmosferă peste anumite limite are 

efecte negative asupra plantelor, animalelor şi omului. La plante, dioxidul de sulf induce 

în sistemul foliar, leziuni locale, care reduc fotosinteza. La om şi animale, în concentraţii 

reduse produce iritarea aparatului respirator, iar î n concentraţii mai mari provoacă spasm 

bronşic. De asemenea, dioxidul de sulf produce tulburări ale metabolismului glucidelor şi a 

proceselor enzimatice. Efectul toxic al dioxidului de sulf este accentuat de prezenţa 

pulberilor. 

 Oxizii de sulf (dioxidul şi trioxidul de sulf) rezultă în principal din surse staţionare şi 

mobile, prin arderea combustibililor fosili. O serie de ramuri industriale, cum ar fi, 

industria metalurgică, în special cea neferoasă, cocseriile, industria alimentară, poluează 

şi ele atmosfera cu oxizi de sulf. O sursă importantă în poluarea atmosferei oraşelor o 

constituie şi instalaţiile mici de ardere din zonele rezidenţiale, care folosesc combustibili 

fosili. 

 Oxizii de azot rezultă din procesele de ardere a combustibililor în surse staţionare şi 

mobile, sau din procese biologice. În mediul urban prezenţa oxizilor de azot este datorată 

în special traficului rutier. Dintre oxizii azotului rezultă în cantităţi mai mari monoxidul de 

azot - gaz incolor, rezultat din combinarea directa a azotului cu oxigenul la temperaturi 

înalte şi dioxidul de azot — gaz de culoare brună, rezultat din oxidarea monoxidului de 

azot cu aerul. În atmosferă, în reacţie cu vaporii de apă se formează acid azotic sau 

azotos, care conferă ploilor caracterul acid. 

 Oxizii de azot provoacă oamenilor, animalelor şi plantelor, diverse afecţiuni î n 

funcţie de concentraţie. În concentraţii mari, la plante, oxizii de azot produc la nivel 

celular o umflare a tilacoidelor din cloroplaste, diminuând fotosinteza. La om şi animale, 

în concentraţii mici provoacă iritarea severă a aparatului respirator, cu arsuri şi sufocări, 

tuse violentă însoţită de expectoraţie de culoare galbenă. La concentraţii mari apar 

simptome severe de asfixiere, convulsii şi blocarea respiraţiei. 

 Totodată împreună cu modoxidul de carbon şi cu compuşii organici volatili formează 

ozonul troposferic sub incidenţa energiei solare. 

 Sursa principală de amoniac în atmosferă este agricultura, iar din cadrul acesteia se 

detaşează ramura zootehnică de tip intensiv, datorită dejecţiilor animaliere şi instalaţiilor 

de producere a amoniacului (extragerea din apele amoniacale sau sinteza catalitică), a 

acidului azotic, azotatului de amoniu şi ureei. 

 Amoniacul este un gaz incolor, cu miros caracteristic, mai uşor decât aerul şi foarte 

solubil în apă. Are efect paralizant asupra receptorilor olfactivi, emisiile de amoniac având 
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acţiune locală şi/sau generală. Acţiunea locală se manifestă la nivelul mucoaselor 

respiratorii şi oculare prin lăcrimări intense, conjunctivite, cheratite, traheobronşite, 

bronhopneumonii şi reducerea schimbului gazos pulmonar. Acţiunea generală se manifestă 

prin interferarea sintezei hemoglobinei şi reducerea reacţiilor de oxido-reducere la nivel 

pulmonar. 

 

 

2.1.2 Emisiile de compuşi organici volatili nemetanici (NMVOC) 

 

 Termenul „NMVCC” este o prescurtare provenita de la terminologia utilizată în 

engleza pentru o grupă de substanţe ce include compuşii organici volatili, cu excepţia 

metanului. Termenul „CCV” este o prescurtare utilizată pentru grupa de substanţe ce 

include toţi compuşii organici volatili, inclusiv metanul. 

 Principalele surse de emisii pentru compuşii organici volatili (CCV) sunt: 

    • instalaţiile care intră sub incidenţa Directivei 1999/13/CE (CCV), transpusă prin 

Hotărârea de Guvern nr. 699/2003, privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea 

emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite 

activităţi şi instalaţii, completată şi modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 1902/2004; 

Hotărârea de Guvern nr. 735/2006 şi Hotărârea de Guvern nr. 1339/2006. 

   • instalaţiile care intră sub incidenţa Directivei 94/63/CE (CCV din benzină) transpusă 

prin Hotărârea de Guvern nr. 568/2001, privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru 

limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, 

descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, modificată şi 

completată prin Hotărârea de Guvern nr.893/2005; 

   • alte surse industriale: fabricarea de băuturi alcoolice distilate, arderea combustibililor 

fosili şi deşeurilor lemnoase pentru producerea energiei electrice şi termice, fabricarea 

celulozei şi hârtiei, fabricarea berii, fabricarea pâinii; 

  • emisiile foliare ale pădurilor, agricultura, inclusiv din păşuni / fâneţe ; 

  • sursele mobile (motoarele cu ardere internă a autovehiculelor) sunt o altă categorie 

importantă de surse de emisie a CCV, dar acestea nu au putut fi estimate cantitativ şi 

incluse în inventar din lipsă de date complete referitoare la parcul naţional auto. 

 

2.2 Calitatea aerului ambiental 

 
 În aglomerarea Constanţa, calitatea aerului este monitorizată prin măsurători 

continue în 7 staţii automate amplasate în zone reprezentative. Poluanţii monitorizaţi sunt 

cei prevăzuţi în legislaţia română, transpusă din cea europeană, valorile limită impuse prin 

OM 592/2002 având scopul de a evita, preveni şi reduce efectele nocive asupra sănătăţii 

umane şi a mediului. Stabilirea aglomerării Constanţa, care include: municipiul Constanţa, 

inclusiv Mamaia şi Palazu Mare, oraşele Năvodari (şi Mamaia - Sat), Eforie (Eforie Nord şi 

Eforie Sud); comunele Tuzla, Costineşti şi satul Schitu; municipiul Mangalia (inclusiv 

staţiunile Neptun-Olimp, Jupiter-Cap Aurora, Venus şi Saturn), s-a făcut prin Ordinul MAPM 

745/2002, în baza criteriilor de clasificare, aglomerarea reprezentând o zonă cu o 

populaţie al cărei număr depăşeşte 250000 locuitori sau densitatea populaţiei pe km2 

justifică necesitatea evaluării şi gestionării calităţii aerului înconjurător. 
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 Staţiile au fost amplasate conform „Criteria for EUROAIRNET, 1999”, astfel: 

 1. Staţia CT1 — Staţie de trafic, amplasată în municipiul Constanţa — zona Casa 

de Cultură Acest tip de staţie: 

   - evaluează influenţa emisiilor provenite din trafic 

   - monitorizează poluanţii: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de 

carbon (CO), benzen, pulberi în suspensie (PM10) 

 

  2. Staţia CT 2 - Staţie de fond urban, amplasată în municipiul Constanţa — zona 

parc Primărie. 

Acest tip de staţie: 

- monitorizează nivelele medii de poluare î n interiorul unei zone urbane ample, 

datorate unor fenomene produse în interiorul oraşului, cu posibile contribuţii semnificative 

datorate unor fenomene de transport care provin din exteriorul oraşului 

- raza ariei de reprezentativitate este de 100m -1 km 

- monitorizează poluanţii: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx /NO/NO2), 

monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii 

meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate 

relativă, 

 

 3. Staţia CT 3 - staţie de fond suburban este amplasată în oraşul Năvodari —Tabăra 

Victoria 

    Acest tip de staţie: 

- monitorizează nivelele medii de poluare în interiorul unei zone suburbane, datorate unor 

fenomene de transport care provin din exteriorul oraşului şi a unor fenomene produse în 

interiorul oraşului 

- raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km 

- monitorizează poluanţii:dioxid de sulf (S02), oxizi de azot (N0x/N0/N02), monoxid de 

carbon (C0), ozon (03), benzen, pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi 

viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii); 

 

 4. Staţia CT 4 - Staţie de trafic, amplasată în municipiul Mangalia — zona parc 

arheologic 

    Acest tip de staţie: 

- evaluează influenţa emisiilor provenite din trafic 

- monitorizează poluanţii: dioxid de sulf (S02), oxizi de azot (N0x/N0/N02), monoxid de 

carbon (C0), benzen, pulberi în suspensie (PM10) 

 

 5. Staţia CT 5 — Staţie de tip industrial, amplasată în municipiul Constanţa — str. 

Prelungirea Liliacului nr. 6 

     Acest tip de staţie: 

- evaluează influenţa surselor industriale asupra calităţii aerului 

- raza ariei de reprezentativitate este de 10 — 100 m 

- monitorizează poluanţii:dioxid de sulf (S02), oxizi de azot (N0x/N0/N02), monoxid de 

carbon (C0), ozon (03), pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza 

vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii) 
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 6. Staţia CT 6 — Staţie de tip industrial, amplasată în oraşul Năvodari — Liceu L. 

Edeleanu 

      Acest tip de staţie: 

- evaluează influenţa surselor industriale asupra calităţii aerului 

- raza ariei de reprezentativitate este de 10 — 100 m 

- monitorizează poluanţii:dioxid de sulf (S02), oxizi de azot (N0x/N0/N02), monoxid de 

carbon (C0), ozon (03), pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza 

vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii) 

  

 7. Staţia CT 7 — Staţie de tip industrial, amplasată în municipiul Medgidia — 

Primărie 

    Acest tip de staţie: 

- evaluează influenţa surselor industriale asupra calităţii aerului 

- raza ariei de reprezentativitate este de 10 — 100 m 

- monitorizează poluanţii:dioxid de sulf (S02), oxizi de azot (N0x/N0/N02), 

monoxid de carbon (C0), ozon (03), pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo 

(direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, 

precipitaţii) 

 
  

TABEL SINTEZA 

STATIE POLUANT MEDIE LUNARA 
CAPTURA LUNARA DE 

DATE (%) 

CT-1 

CO - - 

SO2 - - 

NO2 - - 

PM10 19,47 (μg/m3) 96,7 

Benzen - - 

CT7 

CT6 

CT3 
CT1 

CT2 
CT5 

CT6 
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CT-2 

CO - - 

SO2 - - 

NO2 - - 

PM10 - - 

Benzen - - 

CT-3 

CO 6,97 (μg/m3) 95,6 

SO2 - - 

NO2 58,73 (μg/m3) 83,8 

PM10 21,34 (μg/m3) 90 

Benzen - - 

CT-4 

CO 0,2 (mg/m3) 7,9 

SO2 5,18 (μg/m3) 94,8 

NO2 17,36 (μg/m3) 89,7 

PM10 22,49 (μg/m3) 81,3 

Benzen - - 

CT-5 

CO 0,34 (mg/m3) 11,2 

SO2 - - 

NO2 26,91 (μg/m3) 59,4 

O3 41,12 (μg/m3) 94,4 

PM10 32,83 (μg/m3) 96,7 

CT-6 

CO - - 

SO2 - - 

NO2 - - 

O3 41,61 (μg/m3) 77,1 

PM10 27,38 (μg/m3) 49,7 

Benzen - - 

CT-7 

CO 0,06 (mg/m3) 84,9 

SO2 - - 

NO2 18,29 (μg/m3) 6,4 

O3 38,22 (μg/m3) 81,4 

PM10  - - 

 

 

 

 Dioxidul de azot 

 Concentraţiile medii anuale de dioxid de azot În aerul ambiental arată depăşirea 

valorilor limită (VL) anuale În Constanţa, la staţia CT1 care monitorizează poluanţii 

proveniţi din trafic. VL N02 anual + marja de toleranţă pentru sănătatea umană fiind 46,7 

pg/m3. 

 

 Dioxidul de sulf 

 Concentraţiile medii anuale de dioxid de sulf în aerul ambiental arată că VL pentru 

ecosisteme (20 µg/m3) nu a fost depăşită. De asemenea, nu a fost depăşită VL zilnică 

pentru sănătate (125 µg/m3). 

 

 Pulberi în suspensie 
  

 Pulberile în suspensie se clasifică după diametru astfel: 
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• > 10 pm, au stabilitate şi putere de difuzie mică în aer; 

• 10 pm — 0,1 pm se caracterizează printr-o stabilitate şi putere de difuzie mai mare în 

aer; 

• < 0,1 pm, stabilitatea şi capacitatea de difuzie în atmosferă este foarte mare. 

 Poluarea cu pulberi a atmosferei poate avea surse naturale, ca de exemplu 

antrenarea particulelor de la suprafaţa solului de către vânt, sau antropice: procesele de 

producţie (industria metalurgică, industria chimică etc), arderile din sectorul energetic, 

şantierele de construcţii şi transportul rutier, haldele şi depozitele de deşeuri industriale şi 

municipale, sisteme de încălzire individuale, îndeosebi cele care utilizează combustibili 

solizi etc. 

 Natura acestor pulberi este extrem de diversă. Astfel, ele pot conţine particule de 

carbon (funingine), metale grele (plumb, cadmiu, crom, mangan etc.), oxizi de fier, 

sulfaţi, dar şi alte noxe toxice, unele dintre acestea având efecte cancerigene (cum este 

cazul poluanţilor organici persistenţi PAH, şi PCB, adsorbite pe suprafaţa particulelor de 

aerosoli solizi). 

 În general pulberile au o acţiune iritantă a căilor respiratorii, iar acţiunea specifică 

este legată de compoziţia lor chimică. Pulberile au stabilitate mică şi se depun uşor. 

Puterea de difuzie este redusă, nu pătrund în alveolele pulmonare, deci nu sunt 

periculoase pentru om. Au acţiune însă asupra florei, influenţând negativ fotosinteza la 

plante, obturează ostiolele, dereglând respiraţia. Plantele nu se dezvoltă suficient, iar 

masa biologică scade. 

  

 

 Monoxidul de carbon 

 Nu s-au înregistrate depăşiri ale VL pentru sănătatea umană (10 mg/m3, calculată 

ca maximă zilnică a mediilor pe opt ore). 

 

 Benzenul 

 Concentraţia medie anuală a benzenului nu a depăşit VL anuală pentru sănătatea 

umană (7,5 pg/m3). 

 

 Amoniac 

 În staţiile de monitorizare nu există analizoare pentru amoniac. 

 

 Ozon 

 Ozonul este forma alotropică a oxigenului, având molecula formată din trei atomi. 

Acesta este un puternic oxidant cu miros caracteristic, de culoare albăstruie şi foarte 

toxic. În atmosferă, se poate forma pe cale naturală în urma descărcărilor electrice şi sub 

acţiunea razelor solare, iar artificial ca urmare a reacţiilor unor substanţe nocive, 

provenite din sursele de poluare terestră. 

 Ozonul format în partea inferioară a troposferei este principalul poluant în oraşele 

industrializate. Ozonul troposferic se formează din oxizii de azot (în special dioxidul de 

azot), compuşii organici volatili — COV, monoxidul de carbon în prezenţa razelor solare, ca 

sursă de energie a reacţiilor chimice. 

 În perioada dintre sfârşitul iernii şi începutul primăverii ozonul stratosferic poate 
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ajunge la nivelul troposferic, ceea ce duce la înregistrarea unor concentraţii crescute la 

nivelul solului. 

 Ozonul stă la baza formării smogului (pe cale fotochimică) şi are implicaţii grave 

asupra stării de sănătate a oamenilor, fiind apreciat ca unul din cei mai agresivi poluanţi — 

afectează sistemul respirator (dificultate respiratorie, reducerea funcţiilor plămânilor şi 

astm), irită ochii, provoacă congestii nazale, reduce rezistenţa la infecţii. De asemenea 

are efecte negative asupra sănătăţii şi productivităţii plantelor, prin afectarea 

mecanismului de fotosinteză, de formare a frunzelor şi de dezvoltare a plantelor. 

 Nu s-au înregistrat depăşiri ale pragului de alertă. 

 

2.3 Reţeaua de supraveghere a zgomotului urban 

  

 În cursul lunii august 2014 s-au efectuat măsuratori ale nivelului de zgomot urban, 

în 10 puncte de supraveghere stabilite conform “Reţelei de supraveghere fonică“ în 

judeţul Constanţa,  

  

 

 Rezutatele măsurătorilor efectuate sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos: 

 

PUNCT DE MASURARE 
NIVEL DE ZGOMOT (Db) 

Echivalent Maxim admisibil 

Delfinariu 74,6 

80 

Intersectia Capitol 76,2 

Intersecţia Ferdinand – Lăpuşneanu 73,6 

Intersecţia Traian - Tomis 73,6 

Intersecţia Autogară Sud 78,5 

Intersecţia Casa de Cultură 76,4 

Intersecţia Tomis - Ferdinand (Miga) 71,6 

Intersecţia Eliberarii -   I,C, 
Bratianu 

77,6 

Intersecţia Autogara Nord 76,6 

CET Palas 79,2 

 

 

Nu s-au constatat depasiri ale limitei maxime admisibile pentru zgomot. 

2.4 Probleme de mediu induse de factorul antropic  
 

 Transportul joacă un rol important în dezvoltarea economică, dar totodată el este 

unul dintre cei mai importanţi poluatori ai mediului înconjurător. 

 Transportul a devenit o sursă semnificativă de poluare a aerului, iar perspectivele 

nu sunt deloc liniştitoare, deoarece traficul rutier este intr-o continua creştere. 

 Impactul transportului asupra mediului include: ploi acide, efectele asupra sănătăţii 

umane, încălzirea globală şi poluarea fonică. 

 Traficul feroviar reprezintă o forma eficientă de transport dar cu presiuni 

accentuate asupra populaţiei din zonele locuite. În cazul producerii unor evenimente, 

respectiv accidente de cale ferata în care sunt antrenate locomotive şi vagoane aparţinând 
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CFR Marfa sunt luate masuri de evitare a poluării mediului cu materii, materiale şi mărfuri 

transportate, în cazul unui accident. 

 Situarea gărilor în oraşe afectează zonele locuite, provocând disconfort în rândul 

populaţiei. 

 În ceea ce priveşte traficul aerian aeroportul internaţional Mihail Kogălniceanu nu 

este situat în imediata vecinătate a unei aglomerări urbane. Nu s-au înregistrat sesizări 

pentru activitatea aeroportului, nici pentru zgomot nici pentru calitatea aerului. 

 Traficul rutier se desfăşoară pe cai de comunicaţii de tip străzi, drumuri judeţene şi 

drum naţional, suprapunându-se circulaţia de tranzit cu cea locală, ceea ce determină 

aglomerarea principalelor magistrale din reţelele stradale. 

 Pe parcursul anului 2008, la nivelul judeţului Constanţa din activitatea de transport 

s-au emis în atmosferă 30.000 tone bioxid de carbon, 616 tone oxid de carbon, 505 tone 

oxizi de azot, 220 tone hidrocarburi volatile, 20 tone pulberi respirabile, 2 tone plumb. 

 

3.Situatia factorilor de mediu in apa 
  

 Resursele de apă ale judeţului Constanţa sunt constituite din apele de suprafaţa  - 

râuri, lacuri, fluviul Dunărea şi ape subterane. 

 

 3.1 Resursele de apă teoretice şi tehnic utilizabile 

 Instalaţiile în funcţiune din cadrul S.C. RAJA S.A. Constanţa, au următoarele 

caracteristici: 

     - 103 surse de adâncime, totalizând un număr de 400 puţuri şi foraje cu adâncimi 

cuprinse între 20 m şi 500 m. Capacitatea totala instalata este de 8.530 l/s; 

     - trei surse de suprafaţă: 

                    o Galeșu, cu o capacitate totală instalată de 4,60 mc/s; 

                    o Dealu Vifor, cu o capacitate totală instalată de 0,80 mc/s; 

                    o Predeal, cu o capacitate totală instalată de 0,06 mc/s; 

      - două complexe de tratare a apei brute : 

                    o stația de tratare Palas 

                    o stația de tratare Dealu Vifor; 

                    o stația de tratare Predeal; 

      - conducte de alimentare cu apă: peste 3500,0 km; 

      - 159 rezervoare de apă cu un volum total înmagazinat de 301.197 mc; 

      - 72 staţii de pompare apă potabilă cu o capacitate totală de 29,73 mc/s; 

 Reţea de canalizare L= 1430,0 km total din care: 

               1224,0 km; 

               

                 

               

 

Judet Constanta 
Resursa de suprafata Resursa din subteran 

Teoretica Utilizabila Teoretica Utilizabila 

R. Interioare 2117 1974 
1515 252 

Fl. Dunare 85000 20000 
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 *Resursele din tabel reprezintă totalul pentru judeţul Constanţa şi judeţul Tulcea 

(sursa DADL). 

Teoretic — în regim natural, fără lucrări hidrotehnice (regularizări) 

Utilizabil — cuprinde şi lucrările hidrotehnice (lacurile) 

 

 Prelevări de apă 

 În cazul surselor din subteran, o parte din puţuri sunt expuse la poluarea organica 

cauzata de depozitele de deşeuri şi dejecţii animaliere depuse în zonele neautorizate şi în 

apropierea surselor (ex. Sursele Dulceşti, Biruinţa, Pecineaga, Albeşti), sau la poluarea 

chimica, în special la nitraţi (N03), care provin din îngrăşămintele chimice şi deşeuri (ex. 

Sursele Techirghiol, Mihail Kogălniceanu, Biruinţa, Pecineaga, Hârşova). 

 Pentru încadrarea în limitele de potabilitate, apa este dezinfectata cu clor gazos 

(astfel valorile indicatorilor bacteriologici se încadrează în limitele de potabilitate, iar 

puţurile cu nitraţi, fie au fost scoase din funcţiune, fie apa acestora a fost amestecata în 

rezervor cu cea din puţurile fără nitraţi, astfel încât apa distribuita populaţiei sa se 

încadreze în limitele de potabilitate (N03 50 mg/l), conform Directivei CE 98/83/CE. 

 

3.1.1 Ape de suprafaţă 

  

 În 2013 s-a monitorizat apa potabilă din 93 localităţi (cu surse exploatate de către 

SC RAJA SA CONSTANŢA) şi 59 localităţi (cu surse aflate în administrarea primăriilor locale) 

în baza contractelor încheiate în 2012, cat şi a altor contracte încheiate în 2013 ce se vor 

finaliza în 2014. Acest lucru se datorează faptului că valabilitatea unui contract de prestări 

servicii apă potabilă este de 1 an calendaristic, timp în care există obligativitatea păstrării 

zonei de aprovizionare în conformitate cu HG 974/2004. Menţionăm că pentru 28 din 

localităţile primăriilor care au în administrare apa potabilă s-a realizat monitorizarea 

calităţii apei potabile în conformitate cu legislaţia naţională şi cu contractele de prestări 

servicii încheiate: Topalu, Capidava, Fântânele, Ghindăreşti, Garliciu,  Siminoc, 

Dorobanţu, Pantelimonu de Sus, Pantelimonu de Jos, Peştera, Izvoru Mare, Ivrinezu Mare, 

Ivrinezu Mic, Cogealac, Culmea, Horia, Tichilesti, Saraiu, Dulgheru, Oltina, , Răzoare, Satu 

Nou, Vulturu, Negresti, Cuza Voda, Seimenii Mari, Seimenii Mici, Dunarea. 

 Supravegherea calităţii apei potabile se face prin realizarea monitorizării de audit 

la sursele administrate de către SC RAJA SA CONSTANŢA asigurată de recoltele de probe 

lunare din judeţ, parcurgând cele 9 trasee de recoltă conform planificării, iar în 

municipiile judeţului prin recoltarea săptămânală a probelor din rezervoare şi reţele. 

 Monitorizarea de control este efectuată de societatea producătoare/distribuitoare 

de apă SC RAJA SA prin laboratorul propriu acreditat RENAR. 

 RECOLTE APĂ POTABILĂ 

 -rezervoare Constanţa - 317 probe bacteriologice cu 708 analize din care 

necorespunzătoare 1 pentru coliformi totali; 

                                     -  27 probe chimice cu 81 analize corespunzătoare; 

 -rezervoare Mangalia - 112 probe bacteriologice cu 239 analize din care 

necorespunzătoare 3 pentru coliformi totali, 2 pentru E. coli şi 9 pentru enterococi;                 

                                     - 6  probe chimice cu 18 analize corespunzătoare ; 

 -rezervoare Medgidia -192 probe bacteriologice cu 417 analize corespunzătoare; 

                                    - 11 probe chimice cu 33 analize corespunzătoare; 
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 -rezervoare Cernavodă - 147 probe bacteriologice cu 322 analize din care 

necorespunzătoare 2 pentru enterococi; 

                                        -7 probe chimice cu 21 analize corespunzătoare ; 

 

 -reţea Constanţa - 747 probe bacteriologice cu 1540 analize din care 

necorespunzătoare 2 pentru coliformi totali, 2 pentru enterococi;  

                              - 42 probe chimice cu 216 analize corespunzătoare; 

 -reţea Mangalia  - 95 probe bacteriologice cu 190 analize corespunzătoare ; 

                           - 14 probe chimice cu  72  analize din care necorespunzătoare 2 pentru 

nitraţi   

 -reţea Medgidia - 129 probe bacteriologice cu 274 analize din care 

necorespunzătoare 2 pentru NTG la 37°C,  

                                     - 14 probe chimice cu 122 analize corespunzătoare   

 -reţea Cernavodă - 53 probe bacteriologice cu 106 analize corespunzătoare ;  

                                  - 8 probe chimice cu 83 analize corespunzătoare ; 

 -reţea RAJA CONSTANŢA - 1524 probe bacteriologice cu 3438 analize din care 

necorespunzătoare: 12 pentru NTG 22°C,  21 pentru NTG 37°C, 21 pentru coliformi totali, 

14 pentru E. coli şi 69 pentru enterococi; 

                                            - 755 probe chimice cu 2322 analize din care 

necorespunzătoare 431 pentru nitraţi, 36 pentru crom total şi 1 pentru fier; 

 

 -reţea PRIMĂRII - 297 probe bacteriologice cu 1054 analize din care 

necorespunzătoare : 34 pentru NTG 22°C,  37 pentru NTG 37°C, 27 pentru E. coli, 114 

pentru coliformi totali şi 114 pentru enterococi; 

                                       - 218 probe chimice cu 1938 analize din care 

necorespunzătoare : 85 pentru nitraţi, 13 pentru sulfaţi şi 27 pentru cloruri. 

 

 Platforma CNE Cernavodă - 296 probe bacteriologice cu 1771 analize  

                                             - 2 probe chimice cu 14 analize corespunzătoare ; 

 Industrie alimentară - 79 probe bacteriologice cu 383 analize din care 

necorespunzătoare : 3 pentru NTG 22°C,  2 pentru NTG 37°C şi 21 pentru coliformi totali; 

                                         - 67 probe chimice cu 533 analize corespunzătoare  

 

 La Farge Medgidia  - 24 probe bacteriologice cu 120 analize din care 

necorespunzătoare 2 pentru NTG 22°C,  2 pentru NTG 37°C, 6 pentru coliformi totali; 

                                           - 24 probe chimice cu 216 analize corespunzătoare ; 

 

 Aeroportul Mihail Kogălniceanu - 16 probe bacteriologice cu 80 analize din care 

necorespunzătoare 6 pentru NTG 22°C,  7 pentru NTG 37°C şi 2 pentru coliformi totali; 

                                                         - 16 probe chimice cu 142 analize corespunzătoare ;  

 

 Penitenciar Poarta Albă  - 14 probe bacteriologice cu 55 analize din care 

necorespunzătoare 1 pentru NTG 37°C;  

                                               - 14 probe chimice cu 108 analize corespunzătoare ; 
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 O particularitate a pânzei freatice din judeţul Constanţa o reprezintă prezenţa 

încărcăturii crescute de nitraţi. 

 În urma monitorizării se constată că apa în oraşul Constanţa, precum şi apa din 

oraşele mari este în general corespunzătoare spre deosebire de localităţile din mediul rural 

unde se întâlnesc atât neconformităţi microbiologice, cât şi chimice. 

 In ultimii ani, analizele de laborator arata existenta nitratilor in apa potabila in tot 

mai multe localitati rurale din judetul Constanţa atat in apa din fantani cat si in apa 

distribuita in sistem centralizat. 

 Prezenta în sol a nitraţilor se datorează fie poluării organice a solului şi a pânzei 

freatice în special datorită existenţei foselor septice, depozitelor neorganizate de deşeuri 

menajere şi gunoi de grajd, cât şi datorită acumulării în sol a nitratilor proveniţi din 

utilizarea necontrolată a îngrăşămintelor (naturale sau artificiale) în agricultură. 

Prezenţa nitraţilor în apa potabilă peste limita prevăzută de legislaţia sanitară poate 

determina apariţia intoxicaţiei cu nitraţi la copii 0-3 ani. 

 Neconformităţile din punct de vedere microbiologic constatate mai ales în mediul 

rural s-au datorat în special stării tehnice a conductelor, întreruperilor în furnizarea apei, 

neclorinării corespunzătoare sau lipsei clorinării precum şi neigienizării ritmice a 

rezervoarelor şi perimetrelor de protecţie sanitară. 

 Neconformităţile bacteriologice constituie risc de apariţie a epidemiilor hidrice, 

epidemii caracterizate prin număr mare de persoane afectate în acelaşi timp şi prin 

simptomatologie zgomotoasă (greţuri, vărsături, diaree, alterarea stării generale, cefalee, 

febră, etc) 

 De asemenea, existenţa germenilor în apa potabilă pot determina diverse boli 

infecţioase sau parazitare, etc: hepatita acută, diareea acută, febra tifoidă, dizenteria, 

giardioza, etc. 

 

3.1.2 Subsistemul ape tranzitorii 
3.1.2.1 Ape tranzitorii lacustre 

 Lacul Mangalia 

 Este situat în apropierea Marii Negre şi are origine fluvio-marină. Este alimentat cu 

izvoare sulfuroase şi mezotermale. Prelevarea probelor s-a făcut în luna mai din trei 

secţiuni: zona Albeşti, Centru lac şi P.H. Mangalia. 

 Fiind un lac tranzitoriu lacustru nu se poate caracteriza conform Ordinului 

161/2006. 

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

Nr. Crt Indicator de calitate Valoare medie 2008 (mg/l) 

1 Reziduu filt.(105ºC) 1610,4 

2 Cloruri 587,7 

3 Oxigen dizolvat 8,32 

4 CBO5 3,08 

5 CCOMn 9,19 

6 N total 2,54 

7 P total 0,03 

 Lacul Sinoe 

 Lacul Sinoe a fost monitorizat în secţiunile Edighiol şi Periboina, în luna septembrie. 

Fiind un lac tranzitoriu lacustru nu se poate caracteriza conform Ordinului 161/2006. 
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 Valorile medii pe ansamblu lac la indicatorii chimici mai semnificativi au fost: 

Nr. Crt Indicator de calitate Valoare medie 2008 (mg/l) 

1 Reziduu filt.(105ºC) 5819,3 

2 Cloruri 1992,6 

3 Oxigen dizolvat 8,23 

4 CBO5 3,81 

5 CCOMn 10,85 

6 N total 2,129 

7 P total 0,042 

 

 Starea fluviului Dunărea 

 Valorile medii la nivelul anului 2008 ale indicatorilor de calitate a apei Dunării, 

indicatori fizico-chimici şi biologici, se încadrează în conformitate cu Ordinul 161/2006. 

 

 3.1.2.2 Mediul marin şi costier 

 

 Degradarea progresivă a ecosistemului Mării Negre începută în anii ‘60 a cunoscut 

nivele neîntâlnite nici în alte zone în special în perioada anilor 1980-1995. 

Mările şi oceanele lumii sunt supuse în continuare unei puternice presiuni antropice 

amplificate în ultima perioadă de efectul schimbărilor climatice cu consecinţe geopolitice 

imense în special pe termen lung, perpetuarea acestei situaţii ar conduce la o iminentă 

catastrofă ecologică. 

 În contextul unor importante restructurări şi reaşezări după 1990 ale sistemului 

economic şi social din ţările bazinului de recepţie a Mării Negre au fost înregistrate 

schimbări dinamice în componentele ecosistemului marin caracterizat prin uşoare dar 

continue îmbunătăţiri ale parametrilor fizici şi chimici. 

 Pe acest fundal, se remarcă o creştere pronunţată a frecvenţei şi amplitudinii 

fenomenelor extreme cauzate de schimbările climatice a căror efect în multe cazuri este 

amplificat de impactul intervenţiilor umane în mediul marin şi costier. 

 

 3.1.2.2.1 Starea ecosistemului marin. Indicatori generali 

 

 Transparenţa (N=19 în luna mai şi N=34 în luna iulie) a oscilat între 0,5 – 10,8m 

(mediana 3,5m, dev.std.2,7m). Ambele extreme aparţin lunii iulie astfel: minima, la Sulina 

10m, în ape tranzitorii aflate sub directa influenţă a aportului fluvial şi maxima, în staţia 

Est Constanţa 3, ape marine. În toate tipurile de ape, valorile minime se situează sub 2m, 

valoarea admisă atât pentru starea ecologică cât şi pentru zona de impact a activităţii 

antropice din Ordinul 161/2006 - „Normativul privind clasificarea calităţii apelor de 

suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă”. 

 Distribuţia medianelor şi deviaţiilor standard ale transparenţei evidenţiază 

domeniul de variabilitate crescut al apelor marine, care în zona nordică se află încă sub 

influenţa aportului fluvial. 

 Temperatura  
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 În perioada mai-iulie 2011, de-a lungul întregului litoral românesc, temperatura 

apei a înregistrat valori cuprinse intre 5,4oC şi 25,0oC (media 15,2oC, mediana 14,90oC şi 

deviaţia standard 5,2oC). Valorile minime aparţin adâncimilor de peste 10 m din coloana de 

apă. 

 In apele marine se observă termoclina foarte bine conturată în luna iulie, fenomen 

ce contribuie la stratificarea maselor de apă şi care reprezintă o barieră naturală a 

resuspensiei sedimentare a nutrienţilor. 

 La Constanţa, minima absolută a fost de -1,0oC pe 4 februarie. Aceasta a fost 

singura temperatură negativă înregistrată fără însă ca marea să îngheţe. Maxima absolută, 

27,2oC, s-a măsurat în data de 19 iulie. Mediile lunare ale anului 2011 diferă nesemnificativ 

de mediile lunare multianuale din 1959-2010. 

 Mediile anuale (1959-2010) ale temperaturii apei mării la Constanţa oscilează între 

10,0oC (1985) şi 14,3oC (2002). Media anului 2011, 12,5oC (dev.std.8,1oC) întrerupe seria 

creşterii temperaturii apei din ultimii ani. 

 Salinitatea apelor tranzitorii, marine şi costiere din zona litoralului românesc a 

înregistrat valori cuprinse între 1,72 – 18,91 PSU (media 15,68 PSU, mediana 16,83 PSU şi 

deviaţia standard 2,99 PSU). Minimele s-au determinat în apele de suprafaţă ca urmare a 

aportului fluvial sau antropic de apă dulce. Valoarea maximă se regăseşte în apele costiere 

cât şi în cele marine din zona sudică în care influenţa aportului fluvial este mult 

diminuată. 

 Distribuţia spaţială a salinităţii apei de-a lungul litoralului românesc 

evidenţiază gradientul crescător dinspre zona gurilor Dunării spre zona sudică şi 

spre larg indiferent de perioada de prelevare cu deosebirea că aria de influenţă 

este mai extinsă în luna mai 2011. 

 Studiul distribuţiilor valorilor salinităţii evidenţiază ca extreme în apele 

marine, valorile 8,19 PSU şi 10,67 PSU, înregistrate la suprafaţă, în luna mai în 

staţiile Mila 9 30m, respectiv Portiţa 30m datorită aportului fluvial şi regimului 

curenţilor şi vânturilor. 

 Pe termen lung, mediile lunare din 2011 diferă nesemnificativ de cele din 

perioada 1959-2010 (testul t, interval de încredere 95%, p=0.0830, t=1,816, df=22, 

Dev.St. a diferenţei =0.415). În anul 2011, minima absolută a salinităţii la 

Constanţa a fost 7,57 PSU (20 ianuarie) iar maxima absolută 17,87 PSU (28 

octombrie). 

 Media anuală a salinităţii în 2011 (14,3PSU) se regăseşte printre valorile cele 

mai scăzute ale intervalului 1959-2011. 

 Oxigenul dizolvat La litoralul românesc, concentraţiile oxigenului dizolvat au 

oscilat între 152,3 µM (3,41 cm3/l) şi 495,1 µM (11,09 cm3/l), cu media 306,2 µM (6,86 cm3 

/l), mediana 304,6 µM (6,82 cm3/l) şi deviaţia standard 22,3 µM (0,50 cm3/l). 

 Spaţial, apele de suprafaţă au fost bine oxigenate atât sub influenţa schimburilor cu 

atmosfera cât şi a intensităţii producţiei fotosintetice din primăvară. Excepţie face 

valoarea minimă, 152,3 µM, din apele costiere măsurată în aria de influenţă a staţiei de 

epurare Constanţa Sud în luna mai, ca urmare a consumului de oxigen în procesul 

descompunerii oxidative a materiei organice. 

 Totuşi, atât în luna mai cât şi în iulie s-au determinat şi alte valori sub limita 

admisă (80%), atât pentru starea ecologică cât şi pentru zona de impact a activităţii 
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antropice din Ordinul 161/2006-„Normativul privind clasificarea calităţii apelor de 

suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă”. Acestea se regăsesc în 

coloana de apă, ca urmare a stratificării maselor de apă şi a consumului oxigenului în 

procesele de descompunere oxidativă a materiei organice. 

 Pe termen lung, deşi în sezonul cald se observă tendinţa de scădere a mediilor 

lunare faţă de domeniul caracteristic zonei, mediile lunare multianuale din anii 1959-2010 

şi cele din 2011 diferă nesemnificativ (testul t, interval de încredere 95%, p=0,2539, 

t=1,1716, df=22, Dev.St. a diferenţei=22,14), permiţând astfel atribuirea valorilor mai 

scăzute variabilităţii naturale ale zonei costiere Constanţa şi corelării negative foarte bune 

cu temperatura (r = -0,86) (Fig. 1.1.1.1.11a). Astfel minima absolută, 105,0 µM, s-a regăsit 

în 15 iulie, în intervalul cu temperaturile cele mai ridicate ale apei. 

  

Indicatori de eutrofizare 

 

 Concentraţiile azotaţilor, (NO3) - au înregistrat în perioada de studiu valori 

cuprinse în intervalul 1,08–70,97µM (media 8,69µM, mediana 5,68µM şi deviaţia standard 

9,88µM). 

 Valorile minime ale concentraţiilor azotaţilor s-au determinat în luna iulie, în 

coloana de apă. Concentraţia maximă s-a înregistrat în luna iulie în apele tranzitorii şi cele 

marine din nordul litoralului ca urmare a aportului fluvial, şi în luna mai în apele costiere 

în zonele de influenţă ale staţiilor de epurare Constanţa Sud şi Mangalia. Astfel, spre 

deosebire de fosfaţi, principala sursă de azotaţi pare să fie aportul fluvial, unde valoarea 

50,33µM se încadrează în domeniul specific zonei. 

 Concentraţiile medii lunare(mai şi iulie) multianuale ale azotaţilor reprezintă încă 

valori comparabile cu cele din perioada de intensă eutrofizare. Efectele acestui aport de 

nutrienţi sunt însă de mai mică intensitate ca urmare a reducerii concentraţiilor fosfaţilor, 

factori limitativi ai proliferării fitoplanctonice 

 La Constanţa, mediile lunare multianuale 1976-2010 şi mediile lunare din 2011 

diferă nesemnificativ (testul t, interval de încredere 95%, p=0,6349, t=0,4815, df=22, 

Dev.St. a diferenţei=2,565). Se remarcă însă valorile ridicate din lunile aprilie şi mai care 

au contribuit la susţinerea nutritivă a fenomenelor de înflorire. 

 Pe termen lung, se observă variaţia între 4,21µM (2010) - 22,55µM (1976) (mediana 

6,89µM, dev.std. 3,66µM) precum şi creşterea mediei anuale din 2011 până la valoarea de 

10,47µM. 

 Concentraţiile fosfaţilor, (PO4)
3-, au înregistrat în lunile mai şi iulie 2011, valori 

cuprinse în intervalul „nedetectabil” – 7,30 µM (media 0,22µM, mediana 0,10µM şi deviaţia 

standard 0,7µM). Valorile minime ale tuturor tipologiilor s-au înregistrat în luna mai, ca 

urmare a consumului de către fitoplancton, fenomen specific acestei perioade a anului. 

50% din valorile măsurate în luna mai (N = 53) au fost sub limita de detecţie a metodei 

(0,01 µM) inclusiv în apele tranzitorii aflate în zona de directă influenţă a aportului fluvial. 

 Valoarea maximă, 7,30 µM, a fosfaţilor din apele de la litoralul românesc al Mării 

Negre s-a determinat în apele costiere în apropierea staţiei de epurare Constanţa Sud, în 

luna mai şi reprezintă o extremă. În apele marine, concentraţia maximă a fosfaţilor s-a 

regăsit în luna iulie, în sudul litoralului, staţia Costineşti 30m, în coloana de apă, datorită 

regenerării stocului de fosfaţi prin descompunerea materiei organice. 

 Pe termen lung, mediile lunare ale anului 2011 diferă semnificativ (testul t, interval 
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de încredere 95%, p<0.0001, t=7,7741, df=22, Dev.St. a diferenţei=0,114) de cele 

multianuale, 1960-2010, datorită valorilor scăzute înregistrate în 2011. 

 Silicaţii au avut concentraţii cuprinse în intervalul 0,3-24,2 µM (media 4,8µM, 

mediana 3,1µM şi deviaţia standard 5,0µM) cu valori mai ridicate vara, în coloana de apă. 

 Având în vedere faptul că siliciul din diatomee nu este solubil cât sunt vii, 

concentraţiile mărite din luna iulie, în coloana de apă pot reprezinta o consecinţă a 

dizolvării siliciului biogen provenit din diatomeele descompuse . 

 Întrucât principala sursă de silicaţi din apele de la litoralul românesc al Mării Negre 

o reprezintă aportul fluvial, debitele scăzute ale Dunării din anul 2011 au determinat 

scăderea concentraţiilor silicaţilor din apele de la litoralul românesc al Mării Negre până la 

valori medii de 2-3 ori mai mici decât cele din perioada de referinţă, respectiv anii ’60. 

 Concentraţiile medii anuale ale silicaţilor din apa mării la Constanţa se încadrează 

în intervalul 6,7µM (1993) - 66,3µM (1972) (mediana 16,3µM, dev.std.16,8µM) şi au 

înregistrat în anul 2011 valoarea medie 16,1µM. 

 Clorofila a este unul dintre parametrii biochimici cei mai frecvent determinaţi, 

fiind un indicator al biomasei vegetale şi al productivităţii primare. Datorită importanţei 

sale în ecosistemul marin şi a faptului că se măsoară mai uşor decât biomasa 

fitoplanctonică, clorofila a a fost inclusă pe lista indicatorilor pentru domeniul 

“Eutrofizare” din “Directiva-Cadru Ape” a U.E., reprezentând unul dintre parametrii de 

impact care trebuie monitorizaţi. 

  Conţinutul de clorofilă a determinat în apele ţărmurale ale Constanţei a variat între 

0,23 şi 33,9 µg/l. Distribuţia sezonieră a clorofilei a prezentat un prim maxim în perioada 

de iarnă (18,03 µg/l în ianuarie), corespunzător dezvoltării diatomeei Thalassiosira parva, 

specie caracteristică sezonului rece. Un al doilea vârf s-a înregistrat în martie, odată cu 

dezvoltarea diatomeei Skeletonema costatum. După perioada de sfârşit de primăvară, 

caracterizată în general prin concentraţii reduse ale clorofilei a, s-a înregistrat maximul de 

vară (33,9 µg/l în iulie), datorat de această dată speciei de talie mare Cerataulina 

pelagica.  

 În sezonul de vară, variabilitatea spaţială a clorofilei a a fost mai redusă, valorile 

acestui parametru nedepăşind 10 µg/l, exceptând zona Constanţa, unde s-au înregistrat 

maximele (EC2 la suprafaţă – 16,73 µg/l şi la orizontul de 5m – 20,17 µg/l). În rest, valorile 

s-au situat în limite normale, fiind mai mari de 5 µg/l în zona nordică a litoralului 

românesc, ca urmare a aportului ridicat de nutrienţi şi materie organică a Dunării. 

 În anul 2011, conţinutul mediu anual al clorofilei a, în apele de ţărm, a înregistrat o 

valoare de aproape două ori mai scăzută faţă de anul 2010 (4,91 µg/l faţă de 9,51µg/l), 

dar sub media anuală determinată pentru perioada 2001-2010 (6,27 µg/l), confirmând 

tendinţa de refacere a stării ecologice a ecosistemului costier din apele româneşti ale 

Mării Negre înregistrată în ultimii ani. 

 Fitoplancton 

 Identificarea structurii calitative şi cantitative a componenţei fitoplanctonice, ca 

indicator de stare a eutrofizării, s-a realizat în urma analizei probelor colectate în lunile 

aprilie şi iulie, pe profilele Sulina, Mila 9, Sf. Gheorghe, Portiţa, Gura Buhaz, Cazino, 

Constanţa, Eforie Sud, Costineşti, Mangalia şi Vama Veche, pe izobatele de 5, 20 şi 30m. In 

noiembrie, colectarea s-a efectuat doar pe profilul Est-Constanţa, până la izobata de 30m; 

de asemenea s-au colectat probe bisăptămânale din staţia Cazino-Mamaia, în scopul 

surprinderii fenomenelor de înflorire. 
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 În componenţa fitoplanctonului, au fost identificate 173 de specii, cu varietăţi şi 

forme, aparţinând la 7 grupe taxonomice (Bacillariophyta, Dinoflagellata, Chlorophyta, 

Cyanobacteria, Chrysophyta, Euglenophyta şi Cryptophyta). Numărul cel mai mare de 

specii (112 specii) a fost identificat în apele tranziţionale, unde speciilor marine li s-au 

alăturat specii de orgine dulcicolă şi dulcicol-salmastricole. 

 În luna aprilie, în apele costiere şi marine au dominat diatomeele (38-43%), urmate 

de dinoflagelate (28%). In apele tranzitionale, numărul speciilor aparţinând 

cianobacteriilor a fost de aproape două ori mai mare decât al dinoflagelatelor. 

 În luna iulie, dominanţa a revenit dinoflagelatelor în întreaga zonă de studiu, 

proporţia lor variind între 31 şi 42, numărul maxim de specii (42) înregistrându-se în apele 

costiere. In apele tranzitionale, s-a remarcat prezenţa unui număr important de clorofite şi 

cianobacterii, apropiat de cel al diatomeelor, a căror dominanţă ca grup secundar a fost 

stabilit doar pentru apele costiere şi marine. 

 În luna noiembrie, s-a observat o diversitate în specii mai mare în apele costiere (63 

specii) comparativ cu apele marine de larg (41 specii), datorită diatomeelor (36%), 

dinoflagelatelor (30%) şi cianobacteriilor (24%), pentru ca înspre larg dinoflagelatele şi 

diatomeele să participe cu procente aproape egale (44 respectiv 42), lipsind însă complet 

cianobacteriile. Ultimele trei grupe (Chrysophyta, Euglenophyta şi Cryptophyta) au fost 

slab reprezentate în comunitatea fitoplanctonică, atât în apele costiere cât şi cele de larg, 

proporţia lor variind între 1 şi 10.  

 

 Înfloririle algale, ca indicator de impact al eutrofizării asupra mediului marin, au 

înregistrat o tendinţă de scădere, atât ca număr de fenomene cât şi ca număr de specii 

înfloritoare. Astfel, în cursul anului 2011, doar trei specii au dat dezvoltări mai mari de un 

milion de celule la litru. Dintre acestea, specia Skeletonema costatum a produs un 

fenomen ceva mai amplu în luna aprilie, în apele de nord, din dreptul Portiţei (15,2 106 

 cell-1), şi unul, ceva mai mic, în apele de mică adâncime de la Mamaia, unde densitatea 

maximă, de 10,9 106 cell-1, s-a înregistrat tot în luna aprilie. Dezvoltarea speciei a început 

încă din luna februarie, parcurgând mai multe cicluri vegetative, cu maxime de densitate 

atinse în martie şi aprilie, pentru ca apoi, populaţiile sale să se diminueze treptat până în 

luna mai. 

 Alte două diatomee, Thallassiosira parva şi Cerataulina pelagica, au atins densităţi 

de peste un milion de celule la litru, prima în ianuarie (1,6 106 cell-1) în apele de mică 

adâncime de la Mamaia, iar cea de a doua în luna iulie (2,15 106 cell-1) în apele de nord ale 

litoralului românesc. 

 Zooplancton 

 In anul 2011, zooplanctonul este caracterizat în baza a două seturi de probe 

colectate în lunile mai şi iulie. Zooplanctonul a fost dominat de componenta trofică în 

luna mai şi de cea netrofică în luna iulie.  

 Zooplanctonul netrofic, a înregistrat valorile mai scăzute faţă de anul precedent, 

maximul de dezvoltare în acest an fiind înregistrat în luna iulie în staţia Portiţa 4 (22.153 

ind.m-3 şi 1.384,5 mg.m-3). 

 Componenta trofică a înregistrat valorile maxime de dezvoltare în zona de mal din 

partea de sud a litoralului pe profilul Costineşti în luna mai, unde abundenţa a înregistrat o 

valoare de 38.442 ind.m-3. Pe tot parcursul anului, copepodele au dominat componenta 

trofică atât din punct de vedere a biomaselor cât şi a densităţilor. 
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 În structura calitativă a zooplanctonului au fost identificaţi 27 de taxoni, aparţinând 

la 12 grupe taxonomice. 

 

 Macrofitobentos 

 Analiza calitativă şi cantitativă a probelor fitobentale s-a realizat în urma colectării 

unui număr de 45 de probe pe durata sezonului de vara 2011, atunci când se consideră că 

există o mai mare diversitate specifică şi o mare bogăţie cantitativă. 

 Probele au fost prelevate de la staţii cosiderate reprezentative în ceea ce priveşte 

flora algală: Năvodari, Eforie Sud, Costineşti, Mangalia, 2 Mai şi Vama Veche. Au fost 

identificaţi 25 de taxoni, repartizaţi pe filumuri astfel: 10 specii aparţinând filumului 

Chlorophyta, 4 specii – filum Phaeophyta (Cystoseira barbata şi Punctaria latifolia - epifită, 

la începutul verii la o adâncime de 3 m), 9 specii ce aparţin filumului Rhodophyta şi 2 

fanerogame (Zostera noltii şi Potamogeton pectinatus). 

 Ca şi în anii precedenţi, pe toată durata sezonului estival s-au format depozite 

macroalgale pe ţărm care au creat un disconfort turiştilor şi nu numai. Speciile dominante 

în depozite au fost cele ale genului Cladophora, Bryopsis plumosa, specii de Ulva (cu 

precădere Ulva prolifera, Ulva intestinalis, Ulva compressa), iar dintre algele roşii, cele de 

Ceramium (în special Ceramium rubrum). Datorită valurilor, curenţilor formaţi, furtunilor 

existente pe perioada verii specii de macrofite s-au desprins de substrat, plutind în masa 

apei sau formând un brâu de alge pe plajă. 

 Zoobentosul, indicator de stare a eutrofizãrii prezintă în continuare o evoluţie 

constantã în ceea ce priveşte diversitatea speciilor. Evaluarea calitativã efectuată pe 

ansamblul zonelor monitorizate a condus la înregistrarea a 53 specii macrozoobentale, 

tabloul faunistic pãstrându-şi caracteristicile anilor precedenţi. Din evoluţia multianuală a 

numărului de specii prezente în apele sectorului românesc al Mării Negre s-a observat o 

uşoară dar continuă tendinţă de echilibrare calitativã dacã raportãm aceastã stare la 

situaţia anilor ’90 când fauna bentalã a fost reprezentatã printr-un numãr maxim de 28 

specii. 

 În sudul litoralului (Eforie Sud – Vama Veche) valorile abundenţei numerice obţinuţe 

au fost mai mici de 2,6 ori (2.508 ex/m2) comparativ cu evaluarea din 2010 (6.551 ex/m2) 

dar cu valori de biomasã comparabile în cei doi ani analizaţi respectiv, 84 g/m2. In 2011, 

contribuţia ponderalã a moluştelor la creşterea valorilor de biomasã a fost mult redusă, de 

aproximativ 4 ori faţă de evaluarea efectuată în 2009 când indicatorul de biomasã a 

înregistrat per ansamblu, o valoare medie de 327 g/m2. 

 În apele marine, pe profilul Est-Constanţa, indicatorul cantitativ de densitate a 

înregistrat o creştere de 5 ori mai mare, evidentã doar pe izobata de 47 m. 

  

Indicatori de contaminare 

 Metale grele 

 Monitoringul metalelor grele în anul 2011 s-a efectuat prin analiza eşantioanelor de 

apã marinã (orizont suprafaţa), sedimente superficiale şi biota, prelevate in decursul a 

doua expeditii (mai si iulie) din zonele tranzitorii (Sulina – Portiţa, 5 - 20 m), costiere 

(Gura Buhaz – Vama Veche, 0 – 20 m) şi marine (adâncimi peste 20 m) (în total, 44 de statii 

de monitorizare, 13 profile) 

 Concentraţiile metalelor grele determinate de-a lungul anului 2011 în staţiile de 
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monitoring s-au încadrat în următoarele domenii de variaţie: 0.24 - 68.70 µg/L cupru; 0.02 

- 1.35 µg/L cadmiu; 0.01 - 51.97 µg/L plumb; 0.01 - 30.59 µg/L nichel; 0.01 - 22.94 µg/L 

crom. În raport cu standardele de calitate a mediului în domeniul apei recomandate de 

legislaţia naţională (Ord. 161/2006), concentraţiile de cadmiu, nichel si crom s-au incadrat 

in limitele admise, in timp ce pentru cupru si plumb un procent de cca 25% dintre 

eşantioane au inregistrat depãşiri ale acestora (30 µg/L Cu, respectiv 10 µg/L Pb). 

 Hidrocarburile totale au fost identificate în toate eşantioanele de apă şi sedimente 

superficiale colectate în 2008 din zona cuprinsă între Sulina — Vama Veche. Domeniile de 

variaţie ale concentraţiilor au oscilat între limitele 15 - 3592 µg/L în apă marină şi 19,4 — 

2312µg/g.s.u în sedimente superficiale. 

 Frecvenţa în proporţie de 49,3 % a concentraţiilor de hidrocarburi mai mari de 100 

µg/L în apă marină şi de 91,6 % a încărcăturii superioare valorii de 100 µg/ g.s.u în 

sedimentele superficiale indică presiunea generată de acest tip de contaminanţi prin 

instalarea unui proces de poluare cronică. 

 Concentraţia medie de 525µg/L în apă marină şi 254µg/g s.u. în sedimentele 

superficiale indică intensitatea moderată a acestui proces. 

 Monitoringul hidrocarburilor aromatice polinucleare (HAP), efectuat în perioada 

mai-iulie 2011 prin analiza probelor de apă şi sedimente, indică prezenţa celor 16 

contaminanţi organici prioritar periculoşi (naftalină, acenaftilen, acenaften, fluoren, 

fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo[a]antracen, crisen, benzo[b]fluoranten, 

benzo[k]fluoranten,benzo[a]piren,benzo(g,h,i)perilen,dibenzo(a,h)antracen,indeno(1,2,3 -

c,d) piren în 90% din totalul probelor prelevate din zona cuprinsă între Sulina – Vama 

Veche. 

 Astfel, rezultă că în anul 2011 monitoringul hidrocarburilor aromatice polinucleare 

în apă şi sedimente prezintă valorile medii situate în limitele caracteristice perioadei 

2006-2010. Excepţie face antracenul care prezintă valori ridicate în toate componentele de 

mediu investigate. 

 Încărcătura microbiologică , indicator de stare a contaminanţilor din mediul marin, 

a fost, în anul 2011, bună în zona de îmbăiere, concentraţiile enterobacteriilor înregistrate 

(coliformi totali / CT, coliformi fecali / CF, streptococci fecali / SF) fluctuând, în general, 

sub limitele prevăzute de Normativele Naţionale şi Directivele Comunităţii Europene şi 

valori care reflectă gradul de poluare fecală a apelor marine de îmbăiere. 

 Frecventa depăşirii concentraţiilor admisibile sau recomandate a fost, în câteva 

zone de îmbăiere, de 6% pentru CT şi SF, valori inferioare anului 2010 şi s-a datorat în 

principal utilizării frecvente, fără respectarea normelor igienico-sanitare de către turişti, 

în condiţiile hidro-meteorologice specifice anului 2011 (vreme caniculară în cursul verii, cu 

temperaturi ridicate, de peste 27°C, ale apelor marine litorale). 

 Situaţia identificată în perioada sezonului estival 2011 reflectă o evoluţie a calităţii 

apelor marine de îmbăiere direct dependentã de condiţiile hidro-meteorologice deosebite 

din ultimii patru ani (2008-2011), caracterizate prin vreme caniculară în cursul verii, cu 

temperaturi deosebit de ridicate ale apelor marine de mică adâncime. 

 Valorile maxime ale indicatorilor bacterieni analizaţi (>16.000 germeni / 100 ml) au 

fost identificate, ca şi în anii anteriori, în zonele aflate sub influenţa deversorilor de ape 

uzate, cu posibil impact negativ asupra mediului marin şi asupra sănătăţii umane. 

 Indicatori de biodiversitate 

 Biodiversitatea marină de la litoralul românesc a fost caracterizată prin valorile 
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indicatorilor specifici. 

 Starea biodiversităţii a fost definită prin numărul total de specii identificate la 

litoralul românesc şi numărul de specii ameninţate (CR, EN si VU). În ultimii 15 ani în apele 

marine româneşti s-au identificat peste 700 de specii din principalele grupe marine 

(fitoplancton, zooplancton, macrofitobentos, zoobentos, peşti şi mamifere marine). Pentru 

a avea o imagine mai corectă asupra acestui indicator, s-a utilizat numărul de specii 

identificat în fiecare an din principalele componente biotice marine. 

 Valorile obţinute sunt destul de subiective, variind de la an la an, fiind condiţionate 

de numărul de probe prelevat şi mai ales de gradul de implicare al specialiştilor în 

identificarea speciilor. În perioada 1996 – 2010 s-au identificat în medie, 200 - 300 de 

specii anual. În 2011 au fost identificate peste 325 de specii din grupele menţionate 

anterior. 

 Presiunea asupra biodiversităţii s-a exprimat prin existenţa a 29 de specii exotice 

(dintre care 18 sunt cuprinse în lista celor mai invazive specii din Europa, întocmită în 

2006), 8 specii care se exploatează în scop comercial (6 de peşti şi 2 de moluşte) şi 12 

tipuri de activităţi antropice cu impact asupra stării de conservare a biodiversităţii. 

 Impactul asupra biodiversităţii a fost apreciat prin raportul dintre numărul speciilor 

periclitate/numărul total de specii identificate în 2011, adică 26/325 şi prin numărul 

speciilor dispărute/numărul total de specii, adică 7/750; singura specie autoaclimatizată a 

fost Mugil soiuyi. Numărul speciilor periclitate (48) cuprinde speciile încadrate în lista roşie 

în categoriile CR, EN şi VU ale IUCN, considerate categorii de periclitare propriu-zisă. 

  

 3.1.2.2.2 Probleme de mediu induse de factorul antropic  

  

 Principalele presiuni antropice identificate în zona costieră românească provin din 

dezvoltarea accentuată a diferitelor activităţi socio-economice în spaţiul natural al zonei 

costiere: porturi şi navigaţie, extindere modernizare porturi turistice existenţe: activităţi 

de dragaj, construcţii/cartiere de case de vacanţă în zone turistice, turism şi recreere, 

construcţii de nave, industria petrochimică, rafinării, agricultură şi industria alimentară, 

pescuit marin, industria energetică nucleară prin Canalul Dunăre-Marea Neagră, activităţi 

siderurgice locale, industria extractivă de minereu, extracţii ilegale de nisip din arii 

costiere de mică adâncime cu impact în zona costieră, industria manufacturieră, aeroport 

şi transport aerian, activităţi militare şi de apărare: trageri spre mare. 

 Problemele de mediu identificate În zona costieră românească induse de factorul 

antropic sunt următoarele: 

    * Eroziunea costieră/Dinamica sedimentelor la gurile Dunării 

    * Poluarea apei/aerului 

    * Creşterea populaţiei 

    * Dezvoltarea necontrolată a activităţilor de turism şi recreere peste capacitatea de 

suportabilitate a mediului 

    * Transportul maritime şi rutier În spaţii de coastă 

    * Extracţia resurselor naturale/nisip de plaja: zona Eforie Nord 

    * Exploatarea excesivă a stocurilor de peşti 

    * Pierderea habitatelor/specii periclitate 

    * Expansiunea urbană: zona Mamaia, faleze în regim natural şi construit 
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Alte activităţi cu impact asupra ecosistemului marin şi costier: dezvoltarea urbană, 

construcţiile portuare şi subacvatice, platformele petroliere si instalaţiile eoliene. 

 

 

 

3.2 Zone critice sub aspectul poluării apei de suprafaţa şi subterane 

 

 Principalele surse potenţial poluatoare de pe teritoriul judeţului Constanţa atât 

pentru apele de suprafaţa cât şi pentru apele subterane, sunt: 

S.C. PETROTRANS SA PLOIESTI — Atelier 3 Constanţa 

S.C. CONPET SA PLOIESTI — Regionala Constanţa 

S.C. PETROM S.A. SUC. PETROMAR Constanţa 

S.C. ROMPETROL RAFINARE COMPLEX PETROMIDIA S.A. Năvodari 

S.C. ECOMASTER Servicii Ecologice S.A. Năvodari 

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa 

R.A.J.A. CONSTANŢA - S.E. Constanţa Nord 

- S.E. Constanţa Nord 

- S.E. Eforie Sud 

- S.E. Mangalia 

- S.E. Limanu 

- S.E. N. Vodă 

- S.E. P. Alba 

- S.E. Ovidiu 

- S.E. M. Kogălniceanu 

S.C. EDILMED S.A. Medgidia 

S.C. DETACAN S.A. Cernavoda 

S.C. LAFARGE ROMCIM S.A. Medgidia 

S.C. SURSAL S.A. Saligny 

S.C. CRINSUIN S.A. Pecineaga 

S.C. MARIA TRADING S.R.L. Nuntaşi 

S.C. BABY BEEF S.A. Tortomanu 

S.C. CEZOTOR S.A. Tortomanu 

S.C. PETRORECYCLING S.R.L. Constanţa S.C. 

BELSUINTEST S.R.L. Movila Verde S.C. DEGARO 

S.A. Fântânele 

S.C. TABCO CAMPOFRIO S.A. Sibioara 

S.C. S.N.C. Constanţa 

S.N. D.M.H.I. Mangalia 

S.C. 2 x 1 HOLDING S.A. Constanţa 

S.C. C.I.Ch S.A. NĂVODARI 

 Un risc crescut îl reprezintă poluările accidentale provocate de poluatori 

necunoscuţi, în special cu produse petroliere, atât la Marea Neagră cu implicaţii asupra 

plajelor turistice, cât şi a apei fluviului Dunărea, respectiv de la navele comerciale aflate 

în tranzit prin porturile menţionate mai sus, care poluează calitatea apei Marii Negre cât şi 

a Dunării, fie prin deversări ilegale de ape de santina, fie prin deversarea accidentala a 

unor produse de la bordul lor sau foarte rare de eşuare sau chiar scufundare a unor nave. 
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 Având în vedere necesitatea protecţiei calităţii apelor de suprafaţa, toate unităţile 

care evacuează ape uzate epurate sau nu, în ape de suprafaţa, au fost sau sunt în curs de 

reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor, în conformitate cu legislaţia şi 

normativele în vigoare. 

 Toate unităţile posibil potenţial poluatoare au întocmit şi prezentat la Direcţia 

Apelor Dobrogea — Litoral Planurile de prevenire a poluărilor şi de intervenţie în caz de 

poluări accidentale . 

 În cazul producerii unei poluări accidentale, unităţile implicate au obligaţia de a 

anunţa Direclia Apelor Dobrogea — Litoral Constanţa asupra fenomenului de poluare produs 

şi totodată de a interveni cu mijloace necesare pentru înlăturarea efectelor poluării. 

 

4. Situatia factorilor de mediu prin utilizarea terenurilor 

 
4.1  Starea pădurilor 

 4.1.1 Fondul forestier 

  

 Fondul forestier reprezintă totalitatea suprafeţelor pădurilor, terenurilor destinate 

împăduririi şi a suprafeţelor care servesc nevoilor de cultură, producţie şi administraţie 

silvică. 

 Conform datelor transmise de Directia Silvică Constanţa, fondul forestier actual al 

judeţului Constanţa ocupă o suprafaţă totală de 38116 ha proprietate publica a statului, 

aflat in intregime in judetul Constanta. 

 Suprafata de padure este de 33019 ha, din care 1731 ha paduri de rasinoase si 

31288 ha paduri de foioase. 

 Odata cu preluarea de terenuri din sectorul agricol, s-au preluat si terenuri 

neproductive. Suprafata ocupata de astfel de terenuri fiind 3892 ha. 

 Padurile de rasinoase sunt formate in mare majoritate de pin, iar cele de foioase de 

cvercinee – 14%, diverse specii tari – 68% si diverse specii moi – 18%. 

 Din total fond forestier, 2849 ha sunt in ostroave si lunca inundabila a Dunarii. 

Pe etaje de vegetatie, padurile sunt astfel situate: 

-         silvostepa – 47%; 

-         silvostepa externa si extrazonal in stepa – 18%; 

-         silvostepa de lunca de zavoaie de plop si salcie – 10%; 

-         stepa – 25%. 

 Pentru pastrarea echilibrului ecologic si realizarea rolului protector, padurile au 

fost incadrate dupa cum urmeaza: 

-         grupa I functionala – 26229 ha        - 84%; 

-         grupa II functionala – 5059 ha        - 16%. 

 Fondul forestier este neuniform amplasat in teritoriu. 

 Cea mai mare suprafata se afla in sud – vestul judetului: 51%; in restul judetului 

sunt trupuri mai mici. 

 Toate padurile adapostesc specii rare. Spre exemplu Padurea Hagieni gazduieste 

vioreaua, brebenelul, brandusa aurie, zambilele, ruscuta de primavara, stanjenelul, 

bujorul, coada soricelului, colilia, stejarul pufos, iasomia, paliurul, stanjenelul, sipica, 
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etc., iar fauna este reprezentata de broasca testoasa de uscat dobrogeana, coluberul, 

vipera de padure si diverse specii de paianjen. 

 Rezervatia Fantanita-Murfatlar este ocrotita de lege si are specii rare cum ar fi: 

usturoiul, inul dobrogean, colilia, spinul de Murfatlar, zambila, precum si specii cu areal 

exclusiv dobrogean: cimbrul, pesma, migdalul pitic, bujorul de stepa, ricinul, etc. 

 Alte paduri importante: Padurea Hagieni, Padurea Negru Voda, Padurea 

Dumbraveni, Rezervatia canaraua Fetei, Padurea Esechioi. 

 

 4.1.2 Starea de sănătate a pădurilor 

 Prin programul de cercetare, aprobat şi finanţat de Regia Naţională a Pădurilor — 

Romsilva şi în baza Legii nr. 444/2002, în pădurile proprietate a statului din judeţul nostru 

există reţeaua de sondaje permanente (4 km x 4 km) în vederea monitorizării stării de 

sănătate a pădurilor. 

 Principalii parametrii evaluati pentru supravegherea stării de sănătate a pădurilor 

sunt: defolierea, decolorarea frunzelor coroanelor arborilor şi vătămările fizice, pe specii 

şi grupe de specii. 

 Pentru anul 2008, starea de sănătate a pădurilor din judeţul Constanţa se prezintă 

astfel: 

 Răşinoasele, reprezentate prin pinul negru şi ienupăr, arborete obţinute prin 

plantare, au procentul arborilor sănătoşi de 70%, iar al celor afectaţi de decolorare şi 

defoliere — de 30%. Înrăutăţirea stării de sănătate s-a agravat fată de anii precedenţi 

datorită regimului hidric defavorabil din anul 2008, cauzat de secetă excesivă. 

 Foioasele, reprezentate prin speciile: stejari xerofili, cerul, salcâmul şi alte diverse 

tari şi moi, au înregistrat în anul 2008 o stare de sănătate bună, procentul arborilor 

sănătoşi fiind de 71,5%, iar al celor afectaţi, de 18,5%. 

 În ansamblu, în anul 2008 starea de sănătate a pădurilor a fost mai bună faţă de 

anii precedenţi, datorită precipitaţiilor căzute în timpul iernii şi primăverii 2008. Având în 

vedere cele prezentate, în anul 2008 pădurile judeţului au fost  considerate slab afectate, 

cu o stare de sănătate bună.  

 

 Zone cu deficit de vegetaţie forestieră şi disponibilităţi de împădurire 

 Tot judeţul Constanţa este deficitar în vegetaţie forestieră. Cele mai deficitare 

sunt zonele cuprinse între localităţile: Rasova, Deleni, Cobadin, Ciocârlia, Murfatlar, 

Cernavodă, Limana, Cerchezu, Viroaga, Independenţa, Deleni, Cobadin, Murfatlar, 

Constanţa, Ovidiu, Medgidia, Siliştea, Horia, Saraiu, Nistoreşti, Târguşor, Nicolae 

Bălceascu, M. Kogălniceanu, Constanţa, Năvodari, Gura Dobrogei, Nistoreşti, Histria. 

 

 4.1.3 Impactul silviculturii asupra naturii şi mediului 

 

 Protecţia mediului şi a populaţiei: menţinerea echilibrului biologic, protecţia 

împotriva inundaţiilor catastrofale, protecţia solurilor şi a terenurilor împotriva eroziunii, 

protecţia drumurilor, căilor ferate, obiectivelor industriale şi localităţilor împotriva 

vânturilor, înzăpezirilor, avalanşelor, alunecărilor de teren, torenţilor etc., conservarea 

vieţii sălbatice şi a florei naturale, spaţiu pentru obiective de apărare naţională. 
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 Sănătate: furnizarea de apă limpede şi curată, sursă de substanţe medicinale din 

plante, spaţiu de odihnă şi recreare a populaţiei, scut protector împotriva zgomotelor, 

emisiilor poluante, prafului, vânătoare şi pescuit sportiv, aer curat, proaspăt, ionizat 

pentru populaţie. 

 Agricultură: protejarea bazinelor de detenţie, reducerea sedimentarii în canalele 

de irigaţii, protejarea culturilor agricole contra vânturilor şi zăpezilor, redarea circuitului 

productiv a terenurilor degradate, inapte altor folosinţe, habitat pentru prădători naturali 

ai dăunătorilor culturilor agricole şi pentru polenizatori, sursă pentru noi specii valoroase, 

hrană suplimentară pentru animale, moderarea factorilor climatici şi sporirea producţiei 

agricole. 

 Industrie: alimentarea lacurilor de acumulare cu apă, reducerea fluctuaţiilor 

periodice ale debitelor de apă şi prelungirea perioadei de folosire pentru producerea de 

energie electrică, materie primă pentru industria mobilei, farmaceutică, celuloză, hârtie, 

aprovizionarea cu combustibil lemnos, resursă alimentară: carne de vânat, ciuperci, miere 

şi produse din miere, fructe şi sucuri din fructe de pădure, esenţe aromatice din plante. 

 Sursă naţională de venituri: prelucrarea lemnului în mobilă şi alte produse din 

lemn, export de mobilier, carne de vânat, fructe de pădure, ciuperci, împletituri din 

răchită, produse ornamentale, pomi de iarnă, seminţe forestiere etc., organizare de 

vânători cu străini. 

 

 4.2 SOLUL 

  

 Solul este definit că stratul de la suprafaţa scoarţei terestre. Este format din 

particule minerale, materii organice, apă, aer şi organisme vii. Este un sistem foarte 

dinamic care îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru activităţile umane şi pentru 

supravieţuirea ecosistemelor. Că interfaţa dintre pământ, aer şi apă, solul este o resursă 

neregenerabilă care îndeplineşte mai multe funcţii vitale: producerea de hrană / biomasă; 

depozitarea, filtrarea şi transformarea multor substanţe, sursa de biodiversitate, habitate, 

specii şi gene, serveşte drept platformă / mediu fizic pentru oameni şi activităţile umane, 

sursa de materii prime, bazin carbonifer, patrimoniu geologic şi arheologic. 

 Principalele procese de degradare ale solului cu care se confruntă Uniunea 

Europeană sunt: eroziunea, degradarea materiei organice, contaminarea, salinizarea, 

compactizarea, pierderea biodiversităţii solului, scoaterea din circuitul agricol, alunecările 

de teren şi inundaţiile. 

 Solul este supus acţiunii poluărilor din aer şi apă, fiind locul de întâlnire al 

diferiţilor poluanţi: pulberile din aer şi gazele toxice dizolvate de ploaie în atmosferă se 

întorc pe sol; apele de infiltraţie impregnează solul cu poluanţi antrenându-l spre 

adâncime; râurile poluate infectează suprafeţele inundate sau irigate. Aproape toate 

reziduurile solide sunt depozitate prin aglomerare sau aruncate la întâmplare pe sol. 

Poluarea solului este formă de poluare cea mai dificil de măsurat şi de controlat. Solul este 

mai dificil de curăţat decât aerul sau apa. 

 

 4.2.1 Presiuni ale unor factori asupra stării de calitate a solurilor 

 

Îngrăşăminte 
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 Îngrăşămintele chimice sunt substanţe ce conţin unul sau mai multe elemente 

nutritive care, încorporate în sol, completează rezerva de substanţe nutritive, în forme 

uşor asimilabile în scopul sporirii fertilităţii solului şi creşterii producţiei vegetale. 

 Principalele îngrăşăminte chimice folosite în România se pot împărţi în următoarele 

grupe mari: îngrăşăminte cu azot, îngrăşăminte cu fosfor, îngrăşăminte cu potasiu, 

îngrăşăminte complexe, îngrăşăminte cu microelemente. 

 Aplicarea îngrăşămintelor este un factor important, care determină creşterea 

productivităţii plantelor şi a fertilităţii solului, dar cu riscul de a creşte nivelul de 

impurificare a mediului ambiant, provocând dereglarea echilibrului ecologic (mai cu seama 

prin acumularea nitraţilor), în cazul în care sunt folosite fără a se lua în considerare natura 

solurilor, necesităţile plantelor şi condiţiile meteorologice locale. 

 Pentru protecţia plantelor sunt folosite produse chimice (pesticide) şi produse 

biologice (biopreparate). Pesticidele sunt clasificate, în funcţie de organismul ţintă 

combătut, ca erbicide, insecticide, fungicide, acaricide, nematociste, moluscocide, 

raticide şi cu acţiune mixtă. 

 Produsele fitosanitare pot fi: de contact şi sistemice, pot acţiona selectiv şi 

constituie cea mai periculoasă sursă de impurificare a mediului prin vastitatea suprafeţelor 

pe care se folosesc şi prin toxicitatea lor ridicată. Solul acţionează ca un receptor şi 

rezervor pentru pesticide, unde acesta se degradează. 

 Majoritatea erbicidelor, insecticidelor şi fungicidelor se acumulează în stratul 

superficial de la suprafaţa solului şi multe dintre ele au o remanentă îndelungată, existând 

pericolul poluării solului. Pesticidele sunt treptat dispersate în mediu sau translocate în 

plante, unele putând totuşi persista în sol mulţi ani de la aplicare. De asemenea, o 

problemă grav o constituie contaminarea alimentelor şi acumularea continuă în plante şi 

animale a anumitor pesticide, precum şi impactul asociat asupra sănătăţii şi capacităţii lor 

de reproducere. 

 În realizarea de compuşi noi, care să satisfacă şi necesitatea reducerii impactului 

asupra mediului înconjurător, orientarea în domeniul insecticidelor se îndreaptă către 

produse pe bază de fipronil, acetamiprid, bensultap, imidacloprid, deşi piretroizii rămân 

încă pe primul loc în ceea ce priveşte preferinţa utilizatorului. În domeniul fungicidelor, 

orientarea se îndreaptă spre produse din grupa triazolilor şi imidazolilor, iar în domeniul 

erbicidelor se vor dezvolta şi perfecţiona substanţele active din grupa sulfonilureice. 

 

 4.2.2 Calitatea solurilor 

 Solurile din judeţul Constanţa prezinta o mare diversitate de conditii genetice şi de 

mediu. În general, în conditii naturale fertilitatea şi potenţialul de producţie al acestor 

soluri permit diversificarea structurii culturilor. În ultima perioadă, datorită atât 

modificărilor climatice cât şi factorului uman starea fertilităţii solurilor a scăzut, crescând 

suprafeţele cu terenuri degradate. Din punct de vedere genetic majoritatea solurilor au ca 

material parental loessul care contribuie la degradarea mai rapidă a solurilor. 

 În județul Constanța majoritatea suprafețelor agricole au pH slab alcalin, însuşire 

specifică solurilor din zonă, conform raportului de mediu județean aferent anului 2012. 

Apariția şi dezvoltarea fenomenelor de alcalinitate moderată şi puternică, reducerea 

aprovizionării cu fosfor şi reducerea procentului de humus. Pământul arabil din zona 

Bănesa poate fi considerat de calitate bună în procent de circa 15% şi foarte bună în 

procent de circa 35%.  
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 4.2.3 Zone critice sub aspectul degradării solurilor- Inventarul terenurilor 

afectate de diferite procese 

 

 Fenomenul de degradare a fost definit ca un proces de deşertificare care conform 

Convenţiei privind Combaterea Deşertificării, adoptată la Paris în 1994, reprezintă , 

degradarea terenurilor în zone aride, semiaride şi sub mediu uscate, degradare datorată 

mai multor factori, printre care schimbările climatice şi activităţile umane”. Terenurile 

aride, semiaride sunt acelea în care raportul dintre precipitaţii şi evapotranspiraţia 

potenţială este mai mic de 0,65. 

 În acord cu definiţia de mai sus întreaga suprafaţă a Dobrogei este inclusă în zona 

supusă deşertificării. Întreg teritoriul se remarcă prin vulnerabilitate climatică la 

deşertificare impunând măsuri speciale în exploatarea terenurilor agricole şi protecţia 

mediului înconjurător. 

 În ceea ce priveşte executarea studiilor pedologice şi agrochimice şi a studiilor 

pentru vegetaţia forestieră se face pentru toate terenurile agricole şi forestiere, indiferent 

de formă de exploatare sau de proprietate. 

 Studiile pedologice necesare sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru 

agricultură se actualizează cu o periodicitate de 10 ani, iar cele agrochimice, cu o 

periodicitate de 4 ani şi de 1-2 ani în cazul terenurilor poluate. 

 Evaluarea stării solurilor forestiere se realizează din 5 în 5 ani, iar a vegetaţiei 

forestiere, anual. Obiectivele sistemului naţional de monitoring al calităţii solurilor vizează 

contribuţia, cu datele necesare privind solurile, la realizarea Sistemului naţional de 

monitoring integrat al mediului înconjurător. 

 

 4.2.4 Eroziunea solului 

 Unul din procesele de degradare a solurilor, în teritoriul dobrogean, cu implicaţii 

directe în vulnerabilitatea la fenomenul deşertificării, îl reprezintă eroziunea.  

 Eroziunea puternică şi foarte puternică se înscrie pe latura dunăreană a teritoriului, 

ca şi în lungul văilor cu versanţi abrupţi. Se suprapune cu fragmentarea cea mai 

accentuată din arealele despădurite şi din păşunile degradate antropic, caracterizându-se 

prin intensificarea acţiunii torenţiale, prin înlăturarea orizonturilor superioare ale solurilor 

etc. 

 Aşa cum reiese din sinteza studiilor pedologice şi agrochimice efectuate până în 

prezent de Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Constanţa, suprafaţa afectată 

de eroziune este de 259.288 hectare teren agricol, din care: 

- slab erodate: 171.173 hectare 

- moderat erodate: 78678 hectare 

- puternic erodate: 9.437 hectare 

 

 4.2.5 Deprecierea stării fertilităţii solurilor 

 

 În Dobrogea, datorită condiţiilor variate de mediu se întâlnesc mai multe tipuri de 

soluri, din care pondere au cernisolurile (cernoziomurile şi kastanoziomuri) caracterizate 

ca fiind în conditii naturale soluri cu însuşiri fizice, chimice şi biologice favorabile tuturor 

culturilor. 
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 Rezultatele cartărilor agrochimice efectuate de Oficiul pentru Studii Pedologice şi 

Agrochimice Constanţa demonstrează scăderea evidentă a conţinutului în humus. În ceea 

ce priveşte conţinutul solurilor în N, P, K acesta este cu mult mai mic, faţă de 

caracteristica solurilor. 80-90 % din suprafeţele cartate au o asigurare mijlocie şi slabă cu 

azot şi fosfor, şi o asigurare dominant bună cu potasiu.  

  

 4.2.6 Inventarul siturilor contaminate 

 

 Degradarea solului are un impact direct asupra calităţii apei şi aerului, 

biodiversităţii şi schimbării climatice. De asemenea, poate să deterioreze sănătatea 

cetăţenilor şi constituie o ameninţare pentru alimente şi securitatea alimentaţiei. 

 În conformitate cu H.G. nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi 

evaluare a poluării solului şi subsolului, APM Constanţa a realizat identificarea preliminară 

a siturilor potenţial contaminate pe baza chestionarelor din anexa 1 şi 2. Au fost 

inventariaţi 52 operatori economici şi 70 administraţii publice locale pe amplasamentul 

cărora este posibilă prezenţa unor situri contaminate/potenţial contaminate. 

 Începând cu luna octombrie 2008, pe pagina www.anpm.ro, este funcţională baza 

de date “on-line” privind Inventarul Naţional al Siturilor Contaminate. Aceasta bază de 

date conţine informatii despre evaluatorul sitului şi despre sit, tipul de proprietar sau 

operator al sitului, actele de reglementare ale sitului, sunt prezentate tipurile de activităţi 

desfăşurate la sit şi caracteristicile principale ale sitului ce contribuie la migrarea 

contaminanţilor şi la expunerea receptorilor la contaminanţi, studiile de mediu ce au fost 

efectuate la sit precum şi evaluarea de risc pentru mediu. 

 

 Modalităţi de investigare 

 Investigarea solurilor din judeţul Constanţa se face prin: 

- sistemul judeţean şi naţional de monitorizare sol-teren, finanţat de la bugetul 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- cartări agrochimice la solicitarea fermierilor; 

 - observaţii şi studii pedologice pentru identificarea terenurilor degradate la solicitarea 

primăriilor. 

 

 4.3 Managementul deşeurilor  

 

 “Politicile UE din domeniul managementului deşeurilor evidentiază importanţa unei 

abordări integrate în gestionarea deşeurilor, care include construcţia facilităţilor de 

eliminare a deşeurilor împreună cu măsuri de prevenire a producerii deşeurilor şi reciclare, 

conforme cu ierarhia principiilor: prevenirea producţiei de deşeuri şi a impactului negativ 

al acesteia; recuperarea deşeurilor prin reciclare, refolosire şi depozitarea finală sigură a 

deşeurilor acolo unde nu există posibilitatea recuperării.” 

 Pe raza municipiului Constanța nu există depozite de deşeuri menajere. Deşeurile 

menajere şi asimilabile acestora sunt transportate în vederea depozitării la rampa 

ecologică amplasată pe raza administrativă a oraşului Ovidiu. Depozitarea deşeurilor inerte 

se face în incinta Portului Constanța, la Poarta 9, în apropierea danei 103, pe un teren 

special amenajat. În anul 2012, au fost colectate 352108,4 tone de deşeuri de la populație, 

agenți economici, cât şi din serviciile publice. Populația deservită de serviciile de 
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salubrizare a reprezentat 95% din totalul populației județului Constanța. Raportul de mediu 

județean arată că indicele de generare deşeuri menajere de la populație în mediul urban a 

fost calculat la 0.9 kg/locuitor/zi, iar în mediul rural de 0.4 kg/locuitor/zi - se estimează 

cantitatea de deşeuri menajere necolectate, în anul 2012, la cca. 5322,138 tone. Deşeurile 

generate şi necolectate sunt reprezentate în cea mai mare parte de deşeurile menajere 

din zonele rurale în care populația nu este deservită de servicii de salubrizare. Oraşul 

Băneasa are două gropi de gunoi cu capacități de circa 1.500 m3 şi respectiv 600 m3, şi o 

rampă de gunoi. Satul Făurei beneficiază de o groapă de gunoi de circa 1.000 m3, de 

asemenea, şi satul Negureni are o rampă de gunoi. Toate acestea sunt situate la marginea 

localităților. De colectarea, transportul şi depozitarea gunoiului în oraşul Băneasa se ocupă 

Direcția de gospodărire comunală din cadrul primăriei, iar în cazul satelor componente, de 

transportul deşeurilor sunt responsabili cetățenii. 

 Oraşul Cernavodă este marcat, din punct de vedere al calității mediului, de 

activitățile economice ale unei serii de companii monitorizate de Agenția pentru Protecția 

Mediului Constanța – Centrala Nuclear Electrică, Portul Fluvial Cernavodă, Șantierul Naval 

Argos, Administratia Canalelor Navigabile. De asemenea, zona fluvială şi aria naturală 

protejată a zonei fosilifere care se găseşte pe teritoriul administrativ al oraşului reprezintă 

elemente de responsabilitate de mediu. Supravegherea şi controlul radiologic al mediului 

în jurul Centralei NuclearElectrica presupune măsurarea debitului dozei gamma în aer, 

măsurarea beta globală a probelor de mediu, precum şi măsurarea concentrațiilor 

radionuclizilor artificiali prezenți în mediu. Această activitate este derulată de Stația de 

Radioactivitate (RA) Cernavodă, localizată la 1,5 km de centrală, pe direcția vest-nord-

vest. 

 

4.4 Probleme de mediu induse de factorul antropic  

  

 Activităţile industriale poluează solul în primul rând prin depozitarea inadecvată a 

deşeurilor solide rezultate din procesele productive specifice industriei, şi în al doilea rând 

indirect, prin depunerea pe sol a poluanţilor emişi în atmosfera ( inclusiv depuneri ). 

 Un alt impact este cel cauzat de lucrările de exploatare a resurselor de materii 

prime necesare industriei. Activităţile din sectorul minier determină în cazul exploatărilor 

de suprafaţă ocuparea unor terenuri cu material steril, precum şi alterarea ireversibilă a 

subsolului prin exploatarea propriu-zisă. 

 Carierele reprezintă o sursă potenţială de poluare primară, sezonieră, anorganică, 

care poate acţiona asupra mediului biotic terestru prin emisia de pulberi rezultate în 

fazele procesului tehnologic (decopertare, derocare, prelucrare, încărcare, transport) şi 

prin produsele rezultate din arderea carburanţilor. 

 Coordonarea activităţilor miniere în judeţul Constanţa se realizează astfel încât 

impactul lucrărilor asupra mediului ambiant să fie minim, în limitele admise de 

normativele în vigoare. Lucrările miniere trebuie corelate cu lucrări de protecţie şi 

refacere a mediului. 

 Lucrările miniere de deschidere, de pregătire, de exploatare propriu - zisă şi de 

prelucrare a zăcămintelor ( concasare ) trebuie să se desfăşoare în corelare cu lucrările de 

refacere a mediului, astfel că impactul să fie minim.  
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Pe lângă aceste procese majore de degradare, s-au extins fără însă a atinge încă proporţii 

prea mari, suprafeţele afectate de exces de umiditate sau salinizare, suprafeţele care sunt 

propuse pentru perimetre de ameliorare la solicitarea primăriilor din zonă. 

 Un alt fenomen vizibil, sub aspect fizic, în ceea ce priveşte efectul antropic asupra 

stării solurilor, îl reprezintă compactarea, cu repercusiuni asupra structurii iniţiale al 

solurilor. 

 O consecinţă directă a compactorii orizonturilor superioare o reprezintă formarea 

crustei, fenomen care pe măsura intensificării lui impune o anumită intensitate a 

proceselor fizico-chimice şi un anumit grad de cimentare a particulelor solului. 

 Un alt fenomen care s-a extins mai ales în zonele limitrofe Mării Negre este cel de 

salinizare a solurilor cauzat atât de influenţa Mării Negre cât şi de agricultură practicată în 

zonă (structura culturilor şi irigarea neraţională). 

 

5. Conservarea naturii şi a biodiversităţii 
 

 Conservarea biodiversităţii reprezintă în perioada actuală una din problemele 

importante la nivel internaţional. Însă, în ultimul timp, problema conservării biodiversităţii 

la nivel de ecosisteme, specii, populării şi chiar la nivel de gene devine din ce în ce mai 

acută din cauza intensificării impactului uman asupra biosferei. În acest context, 

menţinerea biodiversităţii este necesară nu numai pentru asigurarea vieţii în prezent, dar 

şi pentru generaţiile viitoare, deoarece ea păstrează echilibrul ecologic regional şi global, 

garantează regenerarea resurselor biologice şi menţinerea unei calităţi a mediului 

necesare societăţii. 

 

 5.1 Habitatele naturale. Flora şi fauna sălbatică 

 

5.1.1 Habitatele naturale 

 Teritoriul judeţului Constanţa se caracterizează printr-un număr important de 

habitate naturale şi seminaturale cu o vastă diversitate: habitate acvatice (habitate 

acvatice dulcicole, salmastre, marine şi costiere), habitate terestre (habitate de pădure, 

de pajişti stepice şi tufărişuri, habitate de silvostepă, habitate de mlaştini şi turbării) şi 

habitate subterane (habitate cavernicole sau de peşteră). 

 Habitatele identificate pană în prezent se clasifică în şapte clase (comunităţi 

litorale şi halofile, ape continentale, tufărişuri şi pajişti, păduri, mlaştini şi terenuri 

înmlăştinate, grohotişuri, stâncării şi nisipuri continentale şi terenuri agricole şi peisaje 

artificiale) , care cuprind 58 tipuri de habitate naturale şi comunităţi ruderale (terenuri 

agricole şi peisaje artificiale), conform clasificării prezentate în lucrarea „Habitatele 

din România”, 2005, N. Donilă et. al. şi anexei 2 a Q.U.G. nr.57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi 

anexei nr. I a Directivei Habitate (92/43/CEE). 

 Dintre cele 54 de tipuri de habitate naturale prezente sau posibil prezente 6 sunt 

habitate naturale prioritare la nivel european şi 25 necesită măsuri speciale de conservare 

la nivel naţional, fiind caracterizate printr-o valoare conservativă mare şi foarte mare. 

 

5.1.2.Fauna sălbatică 



                                                      

Asociaţia de Protejare a Omului şi Mediului 

pentru o Dezvoltare Durabilă în Lume - ECOM 

 

37 
 

 Fauna judeţului Constanţa se caracterizează printr-o deosebită bogăţie, consecinţă 

a varietăţii habitatelor fiind reprezentată de un număr de peste 345 taxoni de vertebrate  

(45 specii de mamifere, 243 specii de păsări, 19 specii de reptile, 10 specii de amfibieni şi 

28 specii de peşti ) şi un număr considerabil de nevertebrate. 

 Din punct de vedere sociologic, din cele 28 specii de peşti din fauna judeţului          

(reprezentând 27% din speciile de ihtiofaună din României ) 4 specii sunt vulnerabile, 6 

sunt periclitate, 1 specie este rară, iar una este endemică. 

 Grupul amfibienilor cuprinde un număr de 10 taxoni pentru care este necesară 

aplicarea unor măsuri de conservare şi reprezintă 52,6% din speciile de amfibieni din fauna 

României. În funcţie de gradul de vulnerabilitate, 3 specii sunt vulnerabile, două sunt 

periclitate şi una endemică. 

 Herpetofauna este reprezentată prin 19 taxoni cu diferite grade de periclitare: 6 

specii vulnerabile, 4 specie rară, 3 specii periclitate, 1 critic periclitată şi 2 specii 

endemice. 

 Speciile de reptile de interes naţional, cu o pondere de 21% din totalul 

herpetofaunei judeţului Constanţa, sunt reprezentate printr-un număr de 4 taxoni care 

necesită o protecţie strictă, conform Anexei 4B la O.U.G. 57/2007. 

 Păsările sunt dominante ca număr şi importanţa conservativă, reprezentând din 

punct de vedere al compoziţiei specifice 60,8 % din avifauna României, dintre acestea 33 

specii sunt vulnerabile, iar 17 sunt periclitate şi critic periclitate 13 taxoni. 

 Speciile de păsări de interes naţional, cu o pondere de 13,5% din totalul acvifaunei 

judeţului Constanţa sunt reprezentate printr-un număr de 33 specii care necesită o 

protecţie strictă, conform Anexei 4B la O.U.G. 57/2007. 

 Un număr considerabil de specii de mamifere sunt vulnerabile (15 specii), 6 taxoni 

sunt periclitaţi, 5 sunt endemici şi unul este rar. Foarte bine reprezentaţi numeric sunt 

liliecii din familia Rhinolophidae şi familia Vespertilionidae, în marea lor majoritate specii 

vulnerabile sau periclitate. 

 Speciile de interes comunitar se distribuie astfel: 

-15 specii a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare, 33,3% din 

totalul de specii de mamifere; 

- 27 specii care necesită protecţie strictă, 60% din totalul de specii de mamifere; 

- 3 specii de interes comunitar pentru care prelevarea din natură şi exploatarea fac 

obiectul măsurilor de management, reprezentând 6,6% din totalul de specii de mamifere. 

 

 Starea de conservare a faunei de vertebrate este prezentată mai jos în tabelul: 

Grupe de 
specii 

Nr. total 
Specii în 

judeţ 

Nr. specii 
vulnerabile 

Nr. specii 
rare 

Nr. specii 
periclitate 

Nr. specii 
endemice 

Nr. specii 
neafectate 

Peşti 28 4 1 6 1 16 

Amfibieni 10 3 - 2 1 4 

Reptile 19 6 4 4 2 3 

Păsări 243 33 - 30 - 177 

Mamifere 45 15 1 6 5 18 

Total 343 61 6 48 9 216 

 

  

 5.2 Starea ariilor naturale protejate 
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5.2.1 Arii de interes naţional 

 În judeţul Constanţa există un număr de 38 de arii naturale protejate, cu o 

suprafaţă totală de 19 617,1 ha, ceea ce reprezintă 2,77% din suprafaţa judeţului şi 0,082% 

din suprafaţa mării. Din totalul de 38 de arii naturale protejate, 21 sunt rezervaţii 

naturale, 12 sunt monumente ale naturii, iar 5 sunt rezervaţii ştiinţifice. 36 de arii 

protejate sunt declarate la nivel naţional, iar 2 sunt declarate la nivel judeţean, prin 

hotărâri locale. Din totalul de 38 de arii protejate pentru un număr de 11 rezervaţii 

naturale s-a acordat custodia, iar pentru cele 4 arii strict protejate din perimetrul R.B.D.D 

responsabilitatea administrării revine Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. 

 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
Categoria ariei 

protejate 
Suprafata ha Custode 

1 
Acvatoriul litoral -marin 

VAMA VECHE 2 MAI 

Rezervaţie 
ştiinţifică - mixtă: 

zoologică şi 
botanică 

5000 Nu are custode 

2 
Pereţii calcaroşi de la 

PETROŞANI 
Monument al 

naturii– geologic 
8,07 

RNP Directia 
Silvica 

Constanta 

3 Locul fosilifer  ALIMAN 
Monument al naturii 

–mixt: geologic şi 
paleontologic 

11,13 
RNP Directia 

Silvica 
Constanta 

4 
Reciful neojurasic de la 

TOPALU 
Monument al naturii 

– paleontologic 
20,74 

RNP Directia 
Silvica 

Constanta 

5 Locul fosilifer CREDINŢA 

Monument al 
naturii– 

paleontologic 
 

9,64 
RNP Directia 

Silvica 
Constanta 

6 
Locul fosilifer 
CERNAVODĂ 

Monument al 
naturii- geologic şi 

paleontologic 
3 

RNP Directia 
Silvica 

Constanta 

7 
Locul fosilifer  MOVILA 

BANULUI 

Monument al naturii 
– mixt: geologic şi 

paleontologic 

0,50 ha în Legea 
5/2000;  9,90 ha 

în Amenaj. 
Silvic al O.S. 
Cernavodă 

RNP Directia 
Silvica 

Constanta 

8 
Canaralele de la 

HÂRŞOVA 
Monument al naturii 

- morfogeologic 
3,53 

RNP Directia 
Silvica 

Constanta 

9 Dealul ALLAH-BAIR 

Rezervaţie naturală 
– mixtă: geologică, 

botanică, 
paleontologică 

10 
RNP Directia 

Silvica 
Constanta 

10 Valu lui TRAIAN 
Rezervaţie naturală 

arheologică – 
botanică 

5 Nu are custode 

11 
Dunele MARINE DE LA 

AGIGEA 
Rezervaţie naturală 

botanică 
8 

Universitatea 
"A.I.Cuza" Iaşi 

12 OBANUL MARE si Rezervaţie naturală 12 Grupul de 
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PEŞTERA "LA MOVILE" –mixtă: speologică 
şi morfogeologică 

Explorari 
Subacvatice şi 

Speologice 
Bucureşti (GESS) 

13 PEŞTERA "LA ADAM" 
Monument al 

naturii–speologic 
5 

RNP Directia 
Silvica 

Constanta 

14 
PEŞTERA "GURA 

DOBROGEI" 
Monument al 

naturii– speologic 
5 

RNP Directia 
Silvica 

Constanta 

15 PEŞTERA "LIMANU" 
Monument al 

naturii– speologic 
1 

Grupul de 
Explorari 

Subacvatice şi 
Speologice 

Bucureşti (GESS) 

16 PĂDUREA HAGIENI 

Rezervaţie 
naturală- mixtă 

botanică şi 
zoologică 

431,63total 
(206,10 zona 
ştiinţifică) 

RNP Directia 
Silvica 

Constanta 

17 
PĂDUREA FÂNTÂNIŢA-

MURFATLAR 

Rezervaţie 
naturală–mixtă: 

botanică şi 
zoologică 

82,74 total 
(66,40 zona 
ştiinţifică) 

RNP Directia 
Silvica 

Constanta 

18 PĂDUREA DUMBRĂVENI 

Rezervaţie 
naturală- mixtă 

botanică şi 
zoologică 

315,5 
RNP Directia 

Silvica 
Constanta 

19 PĂDUREA ESECHIOI 

Rezervaţie 
naturală– mixtă: 

botanică şi 
zoologică 

 

27,7 
RNP Directia 

Silvica 
Constanta 

20 
PĂDUREA CANARAUA-

FETII 

Rezervaţie naturală 
–mixtă: botanică şi 

zoologică 
172,1 

RNP Directia 
Silvica 

Constanta 

21 
MASIVUL GEOLOGIC 

CHEIA 

Rezervaţie 
naturală– mixtă: 

geologică şi 
botanică 

387,95 
RNP Directia 

Silvica 
Constanta 

22 
REFUGIUL ORNITOLOGIC 

Corbu-Nuntaşi-Histria 

R.B.D.D./ 
Rezervaţie 
Ştiinţifică 

1610 ARBDD 

23 CETATEA HISTRIA 
R.B.D.D./Rezervaţie 

Ştiinţifică - sit 
arheologic 

350 ARBDD 

24 GRINDUL CHITUC 
R.B.D.D./ 
Rezervaţie 
Ştiinţifică 

2300 ARBDD 

25 GRINDUL LUPILOR 
R.B.D.D./ 
Rezervaţie 
Ştiinţifică 

2075 ARBDD 

26 LACUL AGIGEA Rezervaţie naturală 35 Nu are custode 
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- zoologică 

27 LACUL TECHIRGHIOL 

Rezervaţie naturală 
zoologică- Zonă 

umedă de 
importanţă 

internaţională 

1229,98 –arie 
protejată 

ADMINISTRATIA 
BAZINALA DE 

APA DOBROGEA 
LITORAL      SOR                                     

ORASUL 
TECHIRGHIOL                

ASOCIATIA 
DEMOS 

28 
PÂLCUL DE STEJAR 

BRUMĂRIII 
Monument al naturii 

- botanic 
1,2 

PRIMARIA 
MUNICIPIULUI 

MANGALIA 

29 
ARBORELE Corylus 

colurna (alunul turcesc) 
Monument al naturii 

- botanic 
 

PRIMARIA 
MUNICIPIULUI 
CONSTANTA 

30 LACUL OLTINA 
Rezervaţie naturală 

–mixtă 
2290 

RNP Directia 
Silvica 

Constanta 

31 LACUL DUNĂRENI 
Rezervaţie 

naturală– mixtă 
704 

RNP Directia 
Silvica 

Constanta 

32 LACUL VEDEROASA 
Rezervaţie 

naturală– mixtă 
517 

RNP Directia 
Silvica 

Constanta 

33 LACUL BUGEAC 
Rezervaţie 

naturală– mixtă 
1434 

RNP Directia 
Silvica 

Constanta 

34 
PĂDUREA CELEA MARE–

VALEA LUI ENE 
Rezervaţie 

naturală– mixtă 
54 

RNP Directia 
Silvica 

Constanta 

35 PĂDUREA CETATE 
Rezervaţie 

naturală– mixtă 
62 

RNP Directia 
Silvica 

Constanta 

36 PĂDUREA BRATCA 
Rezervaţie 

naturală– mixtă 
67 

RNP Directia 
Silvica 

Constanta 

37 MLAŞTINA HERGHELIEI 
Rezervaţie 

naturală– mixtă 
98 

RNP Directia 
Silvica 

Constanta 

38 GURA DOBROGEI 
Rezervaţie 

naturală– mixtă 
242,7 

RNP Directia 
Silvica 

Constanta 

 

 

5.2.2 Arii de interes internaţional 

 Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 

 Pe teritoriul judeţului se află o parte din aria naturală protejată din reţeaua 

naţională, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, remarcabilă prin suprafaţa şi biodiversitate. 

Aceasta este cea mai întinsă arie compactă de stufărişuri şi una din cele mai întinse zone 

umede din lume, habitat al păsărilor acvatice reprezentate prin mai mult de 300 de specii, 

printre care colonii unice de pelican comun (Pelecanus onocrotalus). 
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 Situri Ramsar 

 Lacul Techirghiol a devenit sit Ramsar în data de 23 martie 2006 şi a fost încadrat în 

categoria zonelor umede de importanţa internalizare prin H.G. 1586/2006. Situat lângă 

Litoralul Mării Negre, acest lac unic în ţară este împărţit în trei zone  prin două diguri 

construite în perioada anilor ‘80. Porţiunea estică a lacului a rămas puternic sărată, cea de 

mijloc este salmastră, iar cea vestică este cu apă dulce. În aceste condiţii atât de diverse, 

populaţiile de plante ca de exemplu Sueda maritimă, Puccinelia distins ca şi cele de faună, 

Triturus dobrogicus, Bombina bombina, câteva specii ameninţate de lilieci (ca de exemplu, 

Miniopterus schreibersii) s-au dezvoltat continuu, habitatele caracteristice de coastă şi 

cele de zonă umedă asigurând bune condiţii de dezvoltare pentru o mare varietate de 

specii. 

 Salinitatea caracteristică lacului Techirghiol reprezintă suportul pentru dezvoltarea 

micului crustaceu Artemia salina care produce nămolul sapropelic de natura biogenă, 

utilizat în activităţile medical-terapeutice. 

 

 5.3 Probleme de mediu induse de factorul antropic  

 Activităţile antropice care se desfăşoară pe teritoriul judeţului Constanţa sunt 

numeroase şi diverse, multe având un impact semnificativ asupra ecosistemelor şi 

biodiversităţii. 

 Turismul, ca activitate economică, poate cauza pagube mari ariilor protejate, în 

special dacă nu sunt administrate adecvat, dar poate aduce şi mari beneficii. 

 Presiunile asupra locurilor turistice mai cunoscute cresc, astfel încât ariile naturale 

frumoase devin din ce în ce mai mult locuri pentru turismul de lungă durată, vizite de o zi 

şi chiar sport. 

 Facilităţile turistice intră deseori în conflict cu legile de conservare şi strică 

peisajele naturale dar, dacă este planificat şi administrat pentru a fi realizat în mod 

durabil, turismul poate fi o forţă pozitivă, aducând beneficii atât ariilor protejate cât şi 

comunităţilor locale. Turismul poate ajuta la justificarea înfiinţării ariilor protejate şi 

poate contribui la un reviriment al comunităţilor locale din punct de vedere economic şi al 

culturilor tradiţionale. Astfel, dezvoltarea ecoturismului poate fi legată de industria 

manufacturieră şi de locurile de muncă alternative la ferme pentru a produce elementele 

pentru o economie rurală durabilă. 

 Turismul durabil în şi în afara ariilor protejate cere: 

- cooperare strânsă cu autorităţile ariilor protejate; 

- operatorii turistici şi ghizii care lucrează în ariile protejate să aibă înalte cunoştinţe 

ecologice; 

- contribuţii practice şi financiare ale operatorilor turistici pentru conservarea ariilor 

protejate; 

- reguli pentru promovarea şi marketingul vacanţelor bazate pe ariile protejate; 

- linii directoare pentru implicarea comunităţilor locale; 

- standarde pentru proiectarea şi operarea facilităţilor de turism durabil. 

 Transportul, în special cel rutier, are un impact crescând asupra ariilor protejate şi 

nu numai: prin poluarea aerului, congestie, zgomot, afectarea peisajului şi lucrurile de 

amenajare a căilor rutiere (şosele, autostrăzi etc.) cu impact direct asupra diversităţii 

biologice prin distrugerea habitatelor şi speciilor de floră şi faună sălbatică. 
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 Transportul naval fluvial şi maritim are un impact negativ prin acţiuni directe şi 

indirecte asupra calităţii mediului natural şi asupra populaţiilor de organisme vegetale şi 

animale. Intensificarea traficului marin şi lucrurile de îmbunătăţire a căilor navigabile au 

impact asupra ecosistemelor acvatice şi asupra populaţiilor de plante şi animale bentonice 

şi pelagice. 

 Păşunatul - Impactul păşunatului este diferenţiat în funcţie de gradul de 

accesibilitate al terenului, distanţa faţă de localităţile rurale şi speciile de animale cu care 

se realizează păşunatul. În cazul vegetaţiei de stâncării, de stepă şi silvostepă greu 

accesibile datorită reliefului accidentat impactul este mai redus. 

 Păşunatul nu poate fi interzis, fiind absolut necesară aplicarea celor mai bune 

practici agricole, cu stabilirea numărului optim de animale la hectar în corelaţie cu 

speciile de animale, în funcţie de tipul de habitat natural sau seminatural, astfel încât 

biodiversitatea să nu fie afectată în mod ireversibil. 

 Supraexploatarea resurselor naturale - Supraexploatarea ecosistemelor şi speciilor 

prin agricultură de tip intensiv şi suprapăşunatul diminuează resursele solului şi conduc la 

eroziune severă, deşertificare, salinizare şi degradarea ireversibilă a fertilităţii şi a 

diversităţii biologice la nivel specific şi de ecosistem. 

 Colectarea neautorizată şi comerţul ilegal cu specii rare şi ameninţate de plante 

bulbifere, plante medicinale şi ornamentale conduce la creşterea riscului de dispariţie a 

acestor specii. 

 Braconajul, deranjarea animalelor în perioada de înmulţire, capturarea sau 

uciderea unor specii de animale din fauna sălbatică constituie un risc suplimentar în 

declinul numeric al unor specii valoroase sau ocrotite. 

 Pescuitul selectiv, distrugerea locurilor de reproducere ale speciilor indigene şi 

introducerea în mediul acvatic a unor specii alohtone de peşti conduc la schimbarea 

componenţei specifice şi pe grupe de vârstă a populaţiilor de ihtiofaună cu o scădere în 

timp a productivităţii bazinelor acvatice. 

 

 

Concluzii 

 
 Caracterizarea stării actuale a mediului a fost realizată pe baza datelor şi 

informaţiilor referitoare la Judeţul Constanţa disponibile la momentul elaborării Raportului 

de mediu. Analiza stării actuale a mediului a fost realizată pentru fiecare aspect de mediu 

relevant. 

 Aspectele de mediu considerate relevante sunt următoarele: aer, apă, sol, 

biodiversitate, transport, turism. 

 Transportul joacă un rol important în dezvoltarea economică, dar totodată el este 

unul dintre cei mai importanţi poluatori ai mediului înconjurător. 

 Transportul a devenit o sursă semnificativă de poluare a aerului, iar perspectivele 

nu sunt deloc liniştitoare, deoarece traficul rutier este intr-o continua creştere. 

 Impactul transportului asupra mediului include: ploi acide, efectele asupra sănătăţii 

umane, încălzirea globală şi poluarea fonică. 

 Traficul feroviar reprezintă o forma eficientă de transport dar cu presiuni 

accentuate asupra populaţiei din zonele locuite. În cazul producerii unor evenimente, 
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respectiv accidente de cale ferata în care sunt antrenate locomotive şi vagoane aparţinând 

CFR Marfa sunt luate masuri de evitare a poluării mediului cu materii, materiale şi mărfuri 

transportate, în cazul unui accident. 

 Situarea gărilor în oraşe afectează zonele locuite, provocând disconfort în rândul 

populaţiei. 

 În ceea ce priveşte traficul aerian aeroportul internaţional Mihail Kogălniceanu nu 

este situat în imediata vecinătate a unei aglomerări urbane. Nu s-au înregistrat sesizări 

pentru activitatea aeroportului, nici pentru zgomot nici pentru calitatea aerului. 

 Traficul rutier se desfăşoară pe cai de comunicaţii de tip străzi, drumuri judeţene şi 

drum naţional, suprapunându-se circulaţia de tranzit cu cea locală, ceea ce determină 

aglomerarea principalelor magistrale din reţelele stradale. 

 Pe parcursul anului 2008, la nivelul judeţului Constanţa din activitatea de transport 

s-au emis în atmosferă 30.000 tone bioxid de carbon, 616 tone oxid de carbon, 505 tone 

oxizi de azot, 220 tone hidrocarburi volatile, 20 tone pulberi respirabile, 2 tone plumb. 

Principalele presiuni antropice identificate în zona costieră românească provin din 

dezvoltarea accentuată a diferitelor activităţi socio-economice în spaţiul natural al zonei 

costiere: porturi şi navigaţie, extindere modernizare porturi turistice existenţe: activităţi 

de dragaj, construcţii/cartiere de case de vacanţă în zone turistice, turism şi recreere, 

construcţii de nave, industria petrochimică, rafinării, agricultură şi industria alimentară, 

pescuit marin, industria energetică nucleară prin Canalul Dunăre-Marea Neagră, activităţi 

siderurgice locale, industria extractivă de minereu, extracţii ilegale de nisip din arii 

costiere de mică adâncime cu impact în zona costieră, industria manufacturieră, aeroport 

şi transport aerian, activităţi militare şi de apărare: trageri spre mare. 

 Problemele de mediu identificate În zona costieră românească induse de factorul 

antropic sunt următoarele: 

    * Eroziunea costieră/Dinamica sedimentelor la gurile Dunării 

    * Poluarea apei/aerului 

    * Creşterea populaţiei 

    * Dezvoltarea necontrolată a activităţilor de turism şi recreere peste capacitatea de 

suportabilitate a mediului 

    * Transportul maritime şi rutier În spaţii de coastă 

    * Extracţia resurselor naturale/nisip de plaja: zona Eforie Nord 

    * Exploatarea excesivă a stocurilor de peşti 

    * Pierderea habitatelor/specii periclitate 

    * Expansiunea urbană: zona Mamaia, faleze în regim natural şi construit 

 Alte activităţi cu impact asupra ecosistemului marin şi costier: dezvoltarea urbană, 

construcţiile portuare şi subacvatice, platformele petroliere si instalaţiile eoliene. 

 Activităţile industriale poluează solul în primul rând prin depozitarea inadecvată a 

deşeurilor solide rezultate din procesele productive specifice industriei, şi în al doilea rând 

indirect, prin depunerea pe sol a poluanţilor emişi în atmosfera ( inclusiv depuneri ). 

 Un alt impact este cel cauzat de lucrările de exploatare a resurselor de materii 

prime necesare industriei. Activităţile din sectorul minier determină în cazul exploatărilor 

de suprafaţă ocuparea unor terenuri cu material steril, precum şi alterarea ireversibilă a 

subsolului prin exploatarea propriu-zisă. 

 Carierele reprezintă o sursă potenţială de poluare primară, sezonieră, anorganică, 

care poate acţiona asupra mediului biotic terestru prin emisia de pulberi rezultate în 
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fazele procesului tehnologic (decopertare, derocare, prelucrare, încărcare, transport) şi 

prin produsele rezultate din arderea carburanţilor. 

 Coordonarea activităţilor miniere în judeţul Constanţa se realizează astfel încât 

impactul lucrărilor asupra mediului ambiant să fie minim, în limitele admise de 

normativele în vigoare. Lucrările miniere trebuie corelate cu lucrări de protecţie şi 

refacere a mediului. 

 Lucrările miniere de deschidere, de pregătire, de exploatare propriu - zisă şi de 

prelucrare a zăcămintelor ( concasare ) trebuie să se desfăşoare în corelare cu lucrările de 

refacere a mediului, astfel că impactul să fie minim.  

Pe lângă aceste procese majore de degradare, s-au extins fără însă a atinge încă proporţii 

prea mari, suprafeţele afectate de exces de umiditate sau salinizare, suprafeţele care sunt 

propuse pentru perimetre de ameliorare la solicitarea primăriilor din zonă. 

 Un alt fenomen vizibil, sub aspect fizic, în ceea ce priveşte efectul antropic asupra 

stării solurilor, îl reprezintă compactarea, cu repercusiuni asupra structurii iniţiale al 

solurilor. 

 O consecinţă directă a compactorii orizonturilor superioare o reprezintă formarea 

crustei, fenomen care pe măsura intensificării lui impune o anumită intensitate a 

proceselor fizico-chimice şi un anumit grad de cimentare a particulelor solului. 

 Un alt fenomen care s-a extins mai ales în zonele limitrofe Mării Negre este cel de 

salinizare a solurilor cauzat atât de influenţa Mării Negre cât şi de agricultură practicată în 

zonă (structura culturilor şi irigarea neraţională). 

 Activităţile antropice care se desfăşoară pe teritoriul judeţului Constanţa sunt 

numeroase şi diverse, multe având un impact semnificativ asupra ecosistemelor şi 

biodiversităţii. 

 Turismul, ca activitate economică, poate cauza pagube mari ariilor protejate, în 

special dacă nu sunt administrate adecvat, dar poate aduce şi mari beneficii. 

 Presiunile asupra locurilor turistice mai cunoscute cresc, astfel încât ariile naturale 

frumoase devin din ce în ce mai mult locuri pentru turismul de lungă durată, vizite de o zi 

şi chiar sport. 

 Facilităţile turistice intră deseori în conflict cu legile de conservare şi strică 

peisajele naturale dar, dacă este planificat şi administrat pentru a fi realizat în mod 

durabil, turismul poate fi o forţă pozitivă, aducând beneficii atât ariilor protejate cât şi 

comunităţilor locale. Turismul poate ajuta la justificarea înfiinţării ariilor protejate şi 

poate contribui la un reviriment al comunităţilor locale din punct de vedere economic şi al 

culturilor tradiţionale. Astfel, dezvoltarea ecoturismului poate fi legată de industria 

manufacturieră şi de locurile de muncă alternative la ferme pentru a produce elementele 

pentru o economie rurală durabilă. 

 Turismul durabil în şi în afara ariilor protejate cere: 

- cooperare strânsă cu autorităţile ariilor protejate; 

- operatorii turistici şi ghizii care lucrează în ariile protejate să aibă înalte cunoştinţe 

ecologice; 

- contribuţii practice şi financiare ale operatorilor turistici pentru conservarea ariilor 

protejate; 

- reguli pentru promovarea şi marketingul vacanţelor bazate pe ariile protejate; 

- linii directoare pentru implicarea comunităţilor locale; 

- standarde pentru proiectarea şi operarea facilităţilor de turism durabil. 
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 Transportul, în special cel rutier, are un impact crescând asupra ariilor protejate şi 

nu numai: prin poluarea aerului, congestie, zgomot, afectarea peisajului şi lucrurile de 

amenajare a căilor rutiere (şosele, autostrăzi etc.) cu impact direct asupra diversităţii 

biologice prin distrugerea habitatelor şi speciilor de floră şi faună sălbatică. 

 Transportul naval fluvial şi maritim are un impact negativ prin acţiuni directe şi 

indirecte asupra calităţii mediului natural şi asupra populaţiilor de organisme vegetale şi 

animale. Intensificarea traficului marin şi lucrurile de îmbunătăţire a căilor navigabile au 

impact asupra ecosistemelor acvatice şi asupra populaţiilor de plante şi animale bentonice 

şi pelagice. 

 Păşunatul- Impactul păşunatului este diferenţiat în funcţie de gradul de 

accesibilitate al terenului, distanţa faţă de localităţile rurale şi speciile de animale cu care 

se realizează păşunatul. În cazul vegetaţiei de stâncării, de stepă şi silvostepă greu 

accesibile datorită reliefului accidentat impactul este mai redus. 

 Păşunatul nu poate fi interzis, fiind absolut necesară aplicarea celor mai bune 

practici agricole, cu stabilirea numărului optim de animale la hectar în corelaţie cu 

speciile de animale, în funcţie de tipul de habitat natural sau seminatural, astfel încât 

biodiversitatea să nu fie afectată în mod ireversibil. 

 Supraexploatarea resurselor naturale - Supraexploatarea ecosistemelor şi speciilor 

prin agricultură de tip intensiv şi suprapăşunatul diminuează resursele solului şi conduc la 

eroziune severă, deşertificare, salinizare şi degradarea ireversibilă a fertilităţii şi a 

diversităţii biologice la nivel specific şi de ecosistem. 

 Colectarea neautorizată şi comerţul ilegal cu specii rare şi ameninţate de plante 

bulbifere, plante medicinale şi ornamentale conduce la creşterea riscului de dispariţie a 

acestor specii. 

 Braconajul, deranjarea animalelor în perioada de înmulţire, capturarea sau 

uciderea unor specii de animale din fauna sălbatică constituie un risc suplimentar în 

declinul numeric al unor specii valoroase sau ocrotite. 

 Pescuitul selectiv, distrugerea locurilor de reproducere ale speciilor indigene şi 

introducerea în mediul acvatic a unor specii alohtone de peşti conduc la schimbarea 

componenţei specifice şi pe grupe de vârstă a populaţiilor de ihtiofaună cu o scădere în 

timp a productivităţii bazinelor acvatice. 
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6. Date generale Districtul Vidin 

6.1 Situaţia geografică, scurt istoric şi climă 

Districtul Vidin este situat în partea nord-vestică a 
Bulgariei şi se întinde pe o suprafaţă de 3022 kilometri 
pătraţi(2.7% din teritoriul ţări). Este alcătuit din 141 de 
oraşe şi sate, repartizate în 11 municipalităţi. Secole de-a 
rândul, poziţia geografică a fost favorabilă dezvoltării sale 
ca centru de transport, de afaceri şi cultural. 

Districtul Vidin este poarta de intrare şi de ieşire a 
republici bulgare în Europa şi în lume. Două coridoare 
europene trec prin district: coridorul numărul 4 Budapesta-
Krayova - Sofia - Kulata - Solun (Thessaloniki) şi coridorul 
numărul 7 pe râul Dunărea. Este plănuită construirea celui 
de-al doilea pod peste Dunăre, între Vidin şi Kalafat, cu o 
lungime de aproximativ 2 km cu transport feroviar şi rutier. 
La Nord districtul Vidin face graniţă cu fluviul Dunărea care 
oferă condiţii extraordinare pentru conexiuni directe cu 
România şi alte ţări din bazinul Dunării. La Vest se 
învecinează cu Serbia şi Munte negru. Râurile Dunărea şi 
Timok sunt graniţele naturale cu aceste ţări. Districtul este 
conectat prin cale ferată, transport rutier şi feroviar cu 
toate oraşele şi satele din ţară,dar şi cu punctele de 
frontieră. 

Vidinul este cel mai limitrof oraş din nord-vestul Bulgariei. Se află la 44º şi 13” 
latitudine nordică  şi la 22º  şi 41” longitudine estică  Greenwich. Este situat pe cea mai 
mică terasă a zonei depresionare a Vidinului. Nivelul său deasupra mării este de 33-35 m. 
 Vidinul s-a ridicat în locul fostei fortăreţe romane Bononia. În timpul evului mediu 
era numit Budin, după începutul secolului al XI-lea, a fost numit Bdin. Forma actuală a 
numelui oraşului apare în sursele Otomane de la mijlocul secolului al XV-lea, dar şi în cele 
bizantine de la sfârşitul secolului al XIV-lea. Încă de la începutul secolului al IX-lea a fost 
centru militar-administrativ nu doar pentru o mare parte a nord-vestului Bulgariei, dar şi 
pentru teritorii care aparţin în prezent Serbiei şi României. De la mijlocul secolului al XIII-
lea devine principat, iar din a doua jumătate a secolului al XIV este un regat de sine 
stătător. În timpul ocupaţiei Otomane a fost centrul unui sanjack (regiune) şi din 1837 
până în 1864- a fost centrul unui vilayet (provincie). Pe durata unui întreg mileniu a fost 
centru administrativ, militar, comercial, spiritual şi cultural pentru aproape toată partea 
nord-vestică a Bulgariei. Oraşul a fost dominat de bizantini (1002-1187), unguri (1365-1369) 
şi Imperiul Otoman (1397-1878). 
 După eliberare a fost centrul unei provincii, unei regiuni, a unui district şi în 
prezent este din nou centrul unei regiuni. 
 Vidinul este cel mai vestic şi mai important port dunărean şi este situat pe una din 
secţiile sudice ale râului. Noul pod european, finalizat în 2013, leagă Vidinul de oraşul 
românesc Calafat de pe malul opus al Dunării. În prealabil, un ferry boat  aflat la 2 km de 
oraş era folosit pentru acest scop. 
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 Poziţia geografică determină climatul continental moderat cu ierni comparativ reci 

cu precipitaţii minime şi veri calde cu precipitaţii maxime. Relieful plan şi deschiderea 

zonelor depresionare ale Vidinului facilitează accesul umidităţii şi a aerului cald care vine 

din vest şi nord-vest primăvara, vara şi toamna şi invazia maselor de aer rece continental 

din est iarna. 

 Vidinul are un climat subtropical umed transformându-se într-un climat continental 

temperat. In lunile de iarnă, inversiunile sunt comune. Temperatura medie anuală este de 

12.2ºC (54.0º F). 

 

6.2 Populaţia - compoziţia etnică,lingvistică şi culturală     

 
Vidinul este al douăzecilea oraş ca populaţie în Bulgaria, dar a experimentat 

probleme demografice serioase în zonă în ultimele două decenii. Numărul rezidenţilor 
oraşului a atins apogeul între 1988 şi 1991 când populaţia depăşea 65.000. În februarie 
2011, oraşul avea o populaţie de 47.138 de locuitori. Rata natalităţii este de 9.1 per 1000 
pentru  municipalitate şi 7.5 per 1000 pentru regiunea Vidin. Rata mortalităţi este de 21.2 
per 1000, rata mortalităţii infantile este de 19.1 per 1.000 pentru copii nou născuţi. Rata 
creşterii naturale este negativă, -13.7 per 1000. 

Conform celor mai recente date de la recensământul din 2011, indivizii care şi-au 
declarat identitatea au fost distribuiţi după cum urmează: bulgari: 40050 (91.8%), ţigani: 
3.335 (7,5 %), turci: 60 (0,1%), alte etnii 199 (0,4%), nedefinite: 280 (0,6%), nedeclarate: 
3,647 (7,6%) total: 48,071 

 

7. Situaţia factorilor de mediu în apă 
               

La începutul secolului XXI  această problemă ecologică a devenit tot mai 
importantă. 
Poluanţii de bază din regiune în trecut erau după cum urmează: industria, descărcarea 
poluanţilor prin emisii de fum, descărcarea canalelor colectoare în râul Dunărea şi afluenţii 
săi. Totuşi, o parte a poluării rămâne sub forma deşeurilor solide industriale, cenuşă, 
plastic, ciment, etc. 
 Starea ecologică în municipalitatea Vidin este mai bună acum decât în trecut. 
Totuşi, poluarea rămâne. Principalul motiv îl reprezintă lipsa staţiilor de epurare şi apele 
municipale ale Vidinului. 
 În conformitate cu Legea apei şi Legea sănătăţii,autoritatea competentă din 
Republica Bulgaria în domeniul apei potabile, apei de îmbăiere şi apei minerale destinate 
consumului sau folosite în scopuri profilactice, terapeutice şi de igienă, inclusiv apa 
minerală îmbuteliată este Ministerul Sănătăţii şi structurile sale regionale – 28 inspecţii 
sanitare regionale (RHI). 
 Responsabile pentru implementarea cerinţelor legislaţiei pentru apa potabilă, 
inclusiv efectuarea monitorizării calităţii apei potabile în întregime,sunt organizaţiile de 
alimentare cu apă, în calitate de entităţi active în apa potabilă. 
Conform celor menţionate mai sus, dar şi altor reglementări, Ministerul Sănătăţii, respectiv 
inspecţiile sanitare regionale (RHI) realizează controlul stării de sănătate a apelor 
potabile, a apelor de îmbăiere, surselor de apă minerală, a resurselor de apă şi facilităţile, 
zonele sanitare, locurile de înot în zone deschise, etc. 
 Activităţile inspecţiilor sanitare regionale (RHI) asupra apei potabile şi apei de 
îmbăiere include următoarele zone: 

 Monitorizarea (prelevarea de probe şi analize de laborator) calităţii apei 
potabile – în toate localităţile din ţară în locurile de scurgere a consumului de 
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kranapri şi surselor de apă brută pentru apa potabilă, apa în diferite stadii de 
procesare şi distribuirea ei la consumatorul final, apa în sine, instalaţii pentru 
alimentare cu apă, apa din „surse publice locale”. Inspecţiile sanitare 
regionale au obligaţia să realizeze 50% din întreaga cercetare care trebuie 
realizată de către companiile de apă. Următoarele informaţii despre  
calitatea apei potabile în ţară sunt bazate pe date de la  inspecţiile sanitare 
regionale (RHI).     

 Controlul (inspecţia) condiţiilor sanitare a instalaţiilor pentru alimentarea cu 
apă potabilă – sursele de apă, structuri de alimentare cu apă, zonele de 
protecţie sanitară (SSZ), staţiile de epurare a apei potabile (WWTP), clorul şi 
alte instalaţii pentru dezinfectarea apei, tancuri, instalaţii de alimentare cu 
apă, „sursele de apă publice locale”, etc., şi îmbăiere; coordonarea 
documentaţiilor proiectului pentru protecţia zonelor sanitare a surselor de 
apă pătabilă – scopuri domestice şi documentaţia proiectului pentru 
instalaţiile de alimentare cu apă şi reţele, participarea în comitetele de 
primire pentru aceste obiecte.   

 Pregătirea de penalităţi administrative (acte prescriptive, decrete punitive, 
ordine de oprire, suspendarea activităţii etc.) şi alte măsuri când 
discrepanţele în calitatea apei potabile şi nerespectarea cerinţelor de igienă 
a surselor de apă, instalaţiile de alimentare cu apă potabilă, zonele sanitare, 
îmbăiere, etc.; 

 Studiul şi analiza problemelor cu apa potabilă şi apa de îmbăiere, 
participarea la pregătirea proiectelor şi programelor pentru rezolvarea lor. 

 Efectuarea de analize contracost a apei potabile la cererea oamenilor şi 
entităţilor legale. 

 
Municipiul Vidin are o reţea bine dezvoltată de alimentarea cu apă bine dezvoltată, 

pe lângă alimentarea tuturor regiunilor de la 35 de surse de apă, 15 staţii de pompare şi un 
volum de 1990l/sec. Lungimea reţelei de alimentare cu apă este de 433 km, din care 150 
km sunt externi şi 323km sunt interni. Această infrastructură este de peste 30 de ani şi 
necesită modernizare pentru a reduce pierderile considerabile. 
Apa potabilă  vine din surse subterane şi  nu are sisteme de purificare a apei. 
 Există 59 de km de reţea de canalizare care acoperă toate împrejurimile 
municipiului. Nu există sisteme de tratare a apelor uzate, care sunt descărcate direct în 
Dunăre. 

Calitatea apei potabile este monitorizată constant de către laboratoarele 
Inspectoratului Sanitar Vidin şi de către compania de apă şi canalizare. Conform ultimelor 
date, calitatea apei potabile respectă standardele. 

Liniile de canalizare din municipiu sunt descărcate în Dunăre şi în unele comunităţi 
mici, în afluenţi săi. Pentru monitorizarea constantă, este necesară o staţie de 
monitorizare la punctele de descărcare. Este de asemenea necesară construcţia de staţii 
de epurare. Totuşi, o staţie de epurare a apelor uzate este o investiţie considerabilă care 
cere ca populaţia din Vidin să depăşească 100.000 de locuitori pentru a acoperi 
cheltuielile. Altfel, serviciul ar fii prea scump. 

Poluarea apei în funcţie de poluanţi: 
A) Bacteriană-atunci când există prezenţa bacteriilor dăunătoare şi viruşilor; 
B) Chimică – substanţe chimice noi în apă. 
 Poluarea apei în funcţie de tipul de efect: 
A) Constantă 
B) Periodică 
C) Auto-poluare 
D) Poluare secundară 
 Surse de poluare: 
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- Ape industriale, deşeuri; 
- Descărcarea unor cantităţi mari de ape netratate din iazurile de sedimentare. 
 Sursele de apă din regiune sunt determinate din apele subterane şi de suprafaţă. 
Râurile Timok şi Dunărea sunt graniţe naturale între Bulgaria şi Serbia şi Bulgaria-România 
pe de altă parte. Râurile Topolovets, Archar, Vidbol, Lom, Chichilska, Komatitsa, 
Gramadska, Stakevska şi Skomli curg prin regiune. Nivelul mare al apelor primăvara şi 
toamna stabilă- cantităţile mici de apă iarna este tipic pentru aceste râuri. 
Resursele subterane de apă sunt de obicei de origine carstică. Cel mai mare bazin de apă îl 
are lacul Rabisha, situat în imediata vecinătate a peşterii Măgura. Lacul are o suprafaţă de 
3250 ha şi izvorăşte din izvoare subterane carstice dar şi din râurile Archar şi Vidbol. Apa 
subterană se formează în orizontul nisip-pietriş, care este în legătură directă cu apele 
râului Dunărea şi nivelul lor este influenţat de nivelul apelor Dunării. Pe durata primăverii 
apele Dunării sunt sursa lor principală în timp ce pe durata lunilor Septembrie - Octombrie 
le goleşte. 
  Un izvor mineral termal se găseşte în regiunea Vidin aproape de regiunea Vidin-
Slanotran - Koshava.  Nivelurile ridicate de componente minerale brom, iod, etc. sunt un 
fapt dovedit pentru aceea parte a râului şi este o resursă naturală foarte recunoscută. 
 Calitatea  apei Dunării este estimată la categoria a treia ce înseamnă că este foarte 
poluată şi poate fii folosită în scopuri agricole. Văile râurilor Topoloveţ, Voynishka, Vidbol, 
Archar, Skomlya, Lom sunt categoria întâi până la prima localitate şi categoria a doua la 
vărsarea lor în Dunăre, ceea ce înseamnă că sunt poluate într-o măsură moderată. 
 Principala problemă o reprezintă lipsa staţiilor de epurare în zonele aglomeraţiilor 
urbane şi faptul că sistemul de canalizare nu acoperă întreg teritoriul regiuni. 
Captarea apei conform statisticii regiuni (NUTS2) 
                                                                                                                                  (Mil m3/an)                                                                                                    

Regiunea statistică   2009 2010 2011 2012 2013 

Severozapaden 

Raportul captării apei dulci 
brute 

2725,51 2686,97 2779,20 2537,58 2371,44 

Apa de suprafaţă proaspătă – 
captarea totală brută 

2656,24 2625,17 2720,55 2477,77 2316,33 

Din care: alimentarea publică cu 
apă  

40,27 40,52 40,43 40,93 42,84 

  Auto şi alte surse de 
alimentare 

2615,97 2584,66 2680,12 2436,84 2273,50 

Apa proaspătă subterană, 
captarea totală brută   

69,27 61,80 58,65 59,80 55,11 

Din care: alimentarea publică cu 
apă 

57,08 51,89 49,59 50,75 49,94 

             Auto şi alte surse de 
captare 

12,18 9,91 9,06 9,06 5,17 

            Surse de apă  sărată - - - - - 

Pierderi de apă 60,22 56,10 54,22 56,59 64,68 

   

  Distribuirea apei prin reţeaua publică de alimentare după statistica regiuni 

                                                                                                                                  (Mil m3/an) 

Regiunea statistică   2009 2010 2011 2012 2013 

Severozapaden 

Sistem de intrare al apei, total 97,41 92,39 90,08 91,75 92,84 

Consumul de apă, total 
(facturat şi nefacturat) 

39,08 37,81 37,22 37,99 38,63 

Din care: gospodării 29,21 28,57 28,57 29,51 27,85 

               Servicii 5,91 5,62 4,45 3,72 4,06 

               Agricultură, 
silvicultură şi pescuit 

0,24 0,23 0,19 0,19 0,17 

               Industrie 3,72 3,39 4,01 4,57 3,51 
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Pierderi de apă, total 58,32 54,59 52,86 53,76 54,21 

 

 

Utilizarea apei în gospodării din reţeaua de alimentare, suma pe cap de locuitor (statistici 

regionale şi judeţene) 

                                                                                                                              (l/ zi /pe cap.) 

Zone statistice, 
regiuni statistice şi 
judeţe statistice 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Severozapaden 82 87 89 90 89 88 93 98 94 

Vidin 74 79 83 82 81 81 88 92 87 

Vratsa 80 87 87 90 88 89 91 97 95 

Lovech 78 84 87 89 88 84 93 97 92 

Montana 76 81 85 87 86 85 90 94 91 

Pleven 90 96 95 94 94 94 99 103 98 

 

Generarea şi descărcarea apelor uzate după statistica regiuni (fără apa de răcire) 

                                                                                                                                  (Mil m3/an) 

Regiuni 
statistice 

  
2009 2010 2011 2012 2013 

Severozapaden 

Total apă reziduală generată 
(surse punctuale) 

53,77 51,77 49,85 44,14 42,57 

Agricultură, silvicultură, pescuit  3,64 3,11 3,12 4,08 3,12 

industrie 20,42 19,30 17,10 11,85 11,95 

Din care: Industria extractivă 0,48 0,53 0,44 0,34 0,33 

Industria prelucrătoare 5,89 5,47 4,57 4,66 3,84 

Servicii 3,43 3,03 3,22 2,01 2,76 

Gospodării  26,28 26,34 26,41 26,20 24,75 

Totalul apelor uzate 
descărcate în apă 

78,83 91,96 89,28 86,02 83,07 

  Din care: ape uzate descărcate 
fără a fi tratate în prealabil  

32,25 27,88 26,37 21,08 18,22 

                 Descărcarea apelor 
uzate din staţiile de tratare 
(urbane sau alte)   

34,15 51,60 51,15 53,29 54,25 

                      Din care: cel 
puţin tratament secundar  

31,61 49,15 50,75 51,50 52,76 

 

Exploatarea staţiilor de tratare a apelor uzate urbane (UWWTP) după statistica regiuni 

Regiuni 
statistice 

  
2010 2011 2012 2013 

Severozapaden 

Numărul total de staţii de tratare 
a apelor uzate urbane  

5 5 5 6 

   Capacitate de proiectare BOD5  
(tone О2/zi) 

54,94 54,94 52,85 53,90 

 Tratament primar (număr) 1 0 0 0 
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   Capacitatea de proiectare BOD5  
(tone О2/zi) 

4,32 0,00 0,00 0,00 

Tratament secundar (număr) 4 4 4 4 

   Capacitatea de proiectare BOD5  
(tone О2/zi) 

50,62 50,62 48,53 48,53 

Tratament terţiar (număr) 0 1 1 2 

   Capacitatea de proiectare BOD5  
(tone О2/zi) 

0,00 4,32 4,32 5,37 

 

Populaţia şi serviciile de apă după statisticile regionale şi de judeţ 

                                                                                                                                       (Per cent) 

Zone statistice, 
regiuni şi judeţe 
statistice 

2013 

Populaţia 
conectată la 

reţeaua 
publică de 
alimentare 

cu apă  

Populaţia cu 
regim de 

alimentare 
cu apă 

Staţii de tratare a 

apelor uzate 
Populaţia 

conectată la 
sistemul de 
colectare a 

apelor uzate 
fără 

tratament 

Populaţia 
conectată la 

sistemul 
urban de 

colectare, 
total 

Total 

Din care: cel 
puţin 

tratament 
secundar 

Severozapaden 99,5 10,2 33,1 33,1 24,8 58,0 

Vidin 99,5 0,0 0,0 0,0 56,6 56,6 

Vratsa 99,6 2,1 32,4 32,4 23,2 55,6 

Lovech 99,7 51,7 41,1 41,1 22,8 64,0 

Montana 98,3 2,4 34,2 34,2 24,5 58,7 

Pleven 100,0 2,2 41,2 41,2 15,4 56,6 

 

 7.1 Ploile acide-problema ecologică  modernă 

 În această zonă există o termocentrală, care nu este dotată cu filtre de fum şi 
emite în atmosferă emisii periculoase, care cauzează formarea ploilor acide. 

Ploile acide devine o problemă serioasă a Planetei Pământ.  Este rezultatul poluării 
locale şi transfrontaliere şi efectele sale sunt greu de evaluat. Pentru diminuarea ploilor 
acide şi efectelor sale dăunătoare sunt necesare măsuri internaţionale. Singuri nu putem 
spune ce se va întâmpla cu planeta noastră dacă continuăm să poluăm aerul într-o astfel 
de proporţie. 

 

7.2 Canalul cald SHK-Vidin 

 

Canalul cald este de fapt colectorul de răcire a centralei termice din Vidin. 
Funcţionează pe bază de apă caldă şi afluenţi industriali ai fabricilor chimice (pentru fibre 
poliamidice şi cauciucuri). Pe parcursul întregului an apa este caldă. În trecut, canalul cald 
al SHK a fost un poluant major al apelor Dunării şi din regiune. 

Pe durata ridicării fabricilor, aproape 10.000 de oameni au lucrat în ele, astfel 
putem presupune gradul de poluare care a venit din producţia industrială.  

 

7.3 Canalul fierbinte al Fabricii chimice industriale - Vidin 
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Canalul fierbinte este de fapt colectorul de răcire al TPP (termocentralei)  Vidin. 
Din el curge apă fierbinte şi ape industriale de la fabricile chimice. 

Canalul îşi are numele deoarece pe parcursul întregului an apele sale sunt fierbinţi. 
Nu a îngheţat niciodată, nici măcar la temperaturi foarte scăzute.   
 În trecut, canalul fierbinte a ICF a fost poluantul principal al apelor Dunării în 
regiune. Motivul – din el curg deşeuri şi ape industriale ale ICF. 
Având în vedere că în perioada de creştere a sindicatelor în fabrici lucrau aproximativ 
10.000 de oameni, care ar fi putut cauza poluarea. Poluarea vine de la o ţară 
industrializată.  
 Din canalul fierbinte curg produse tehnologice a termocentralei-Vidin. Cele mai 
periculoase substanţe au fost acelea  care au scăzut duritatea apei. Aceasta este o 
necesitate să nu se formeze o crustă în schimbătoarele de căldură ale termocentralei – 
Vidin. Conform declaraţiilor muncitorilor termocentralei, apa curge ca un mucus albicios 
translucid. Se aşează pe partea de jos a canalului şi la gura de vărsare a Dunării. 
 Substanţele lipicioase întrerup reproducţia peştilor care aleg să-şi depună icrele pe 
substratul biologic - beţe, cioturi, ramuri căzute din copaci , nisip sau argilă. 

Canalul a aruncat în repetate rânduri peşti morţi.   
Pentru a diminua nocivitatea canalului, apele fierbinţi se amestecă cu apele reci 

ale canalului  ICF. Este situat la câteva sute de metri mai sus faţă de cursul Dunării. 
Acum nu toate cazanele termocentralei – Vidin funcţionează. Asta înseamnă că 

fumul şi gazele dăunătoare emise sunt mai puţine. Se spune că în apă nu sunt puse destule 
substanţe care să-i scadă duritatea. Motivul – sunt prea scumpe. Poate acest lucru este 
adevărat deoarece, cantitatea de mucus  la nivelul canalului fierbinte a scăzut într-adevăr.   

Situaţia ecologică a canalului este mai bună. De ani  de zile nu există  nici un  peşte 
mort în jgheabul lui. 

 

7.4 Canalul de evacuare a fermelor de lapte-Vidin  

 

Localnici numesc acest canal „Laptele”. Este un tub mare prelungit până la Dunăre 
de pe teritoriul fermelor de lapte din apropiere.  

În trecut colecta în principal ape reziduale industriale, conţinând grăsimi, zer şi 
particule de lapte. Ele sunt de culoare albă – de aici  a împrumutat numele canalului de 
evacuare. 
Poluanţi biologici se depun pe partea de jos a canalului şi pe pietrele de la gura Dunării. 
Mirosul canalului se simte de la o distanţă de câteva sute de metri pe perioada de vară.  
 Canalul poluează apele râului Dunărea. Nu este echipat cu staţii de tratare a apelor 
uzate, nici măcar cu una de tip sedimentar. 
 

         7.5 Canalul de evacuare al „LB - Bulgaricum” - Vidin      

 

În trecut, „LB - Bulgaricum”  a fost Institutul de culturi lactate, cunoscut în lumea 
întreagă. În prezent este o companie mică de procesare a laptelui şi a produselor lactate. 
Pentru scopul său „LB- Bulgaricum”  descarcă în Dunăre canalul de evacuare. 

În ultimul deceniu al secolului XX ţevile de scurgere golesc periodic ape reziduale 
conţinând în general zer. Când îşi spală tancurile, haznalele şi containerele pentru 
procesarea laptelui, particule microscopice şi grăsimi de lapte cad în apele canalului. 

 

7.6 Canalul murdar – Vidin 
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Principalul poluant al judeţului Vidin pentru apele uzate şi deşeuri care se varsă 
direct în Dunăre este numit „canalul murdar”  de către localnici. Este situat la vest de 
pista de biciclişti (bastionul fortificaţiei turceşti, care înconjoară oraşul). 

Canalul preia toate apele menajere uzate domestice şi industriale. Tuburile sunt 
peste cinci. Pompe care pompează apele municipale sunt deschise periodic. Dacă este 
necesar, câteva dintre ele merg simultan. 

Canalul de scurgere este mare. De obicei, apa care curge este comparabilă cu un 
râu mic. 

Canalul dispune de mult gunoi menajer. Este gunoi de la detergenţi, grăsimi, acizi, 
baze şi înălbitori, fecale, resturi de mâncare, hârtie igienică, păr, obiecte mici casnice şi 
apele uzate urbane. 

În afară de acestea în canalul murdar sunt descărcaţi colectori unor întreprinderi 
industriale mici, ateliere de servicii şi birouri. Ei sunt surse de poluare cu produse 
petroliere, solvenţi, produse cancerigene (ex: tonere de la imprimante) etc. 

În zona gurii de vărsare mirosul este îngrozitor. În timpul sezonului cald şi cu o 
direcţie potrivită a vântului , ar fi putea fi simţit de la o sută de metri. 

Canalul poluează serios malul Dunării. La gura de vărsare există o fâşie de 
sedimente organice descompuse. Descompunerea lor cauzează mirosul neplăcut care se 
simte de la distanţă în principal vara. Canalul pentru deşeuri lucrează tot timpul. Nu există 
depozit pentru deşeurile solide. Este un poluator masiv al Dunării. 

Canalul a fost subiectul mai multor reportaje de televiziune. Organismele 
autorizate nu răspund alertelor. Există decese ocazionale a peştilor mici care au intrat în 
el. 

Marele fluviu se curăţă natural prin ridicarea nivelului apei, dar nu poate curăţa 
murdăria de zi cu zi a zonei. Este normal să se construiască o staţie de epurare în Vidin, 
doar atunci Vidinul va deveni un oraş european. 

 
Canalul murdar din apropierea bazei Rowing - Vidin            
   Vidinul are un canal separat pentru apele reziduale menajere, care este localizat 

în apropierea bazei Rowing din Vidin. 
Canalul trece peste parcele  mari de teren şi peste digul de protecţie şi se varsă 

direct în Dunăre. Începutul canalului este cimentat. Staţia de pompare este la capătul 
celălalt al digului. 

Canalul are aproximativ 200m şi funcționează doar la nevoie, ceea ce nu se 
întâmplă des. Acest canal poluează Dunărea adeseori. 

 

8. Situaţia factorilor de mediu în aer 

 

Oraşul Vidin a suferit poluări masive ale aerului încă din perioada socialistă. Agenţii 
de contaminare a aerului se datorează atât poluatorilor locali –fabrica de produse chimice, 
fabrica de celuloză şi un cuptor de ardere pentru animalele moarte – şi din afară poluarea 
aerului vine de la o fabrică de păpuci din România. După căderea socialismului, aceste 
fabrici au fost închise;  cu toate acestea, în prezent oraşul are al doilea cel mai poluat aer 
din Bulgaria cu particule de praf de peste 10ppm. Aceasta se datorează în general folosiri 
cărbunelui pentru încălzirea caselor datorită crizei economice. 

Calitatea aerului este monitorizată de către laboratoarele Inspectoratului Regional 
de mediu şi ape Montana. Ioni de tip industrial. 

În oraşul Vidin – AMS – staţiile de fond urban instalate în spitalul „St. Petka ” 
măsoară dioxidul de sulf (SO2) şi PM10.   O chestiune de interes este de a determina 
numărul ratei zilnice de depăşiri (50 μg/m3 )  a PM 10.  Numărul maxim de permisibil ale 
acestor depăşiri este de 35 de ori pe an calendaristic. 
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În mod clar cel mai mare număr de zile cu depăşiri ale nivelelor este înregistrat în 
Vidin şi cele mai scăzute nivele sunt înregistrate în Silistra. În 2012 , în Vidin, 214 zile sunt 
înregistrate (din 365 de măsurători) cu nivele peste 50 μg/m3, iar în 2013 aceste depăşiri 
au fost de 183 (331 de măsurători). Depăşiri de peste opt ori ale nivelului mediu zilnic de 
50 μg/m3, sunt înregistrate în Vidin, astfel că pe 24.12.2010 o concentraţie de 412.9 
μg/m3 este înregistrată. 

Se fac măsurători zilnice, în două puncte, exceptând week-end-urile, ceea ce nu 
este suficient. Pentru o monitorizare completă, ar trebui să mai fie încă două puncte în 
zone specifice ale judeţului (mijloace tehnice de transport cu feribotul, căile de ieşire din 
oraş şi centrul oraşului). Calitatea aerului este monitorizată pentru concentraţii 
dăunătoare de  O3 (Ozon), SO (Oxizi de sulf), SO2 (Dioxid de sulf ),  SO3 (Trioxid de sulf), 
NO (Oxizi de azot), NO2 (Dioxid de sulf), H2S (Hidrogen sulfurat), praf, etc. 
Ocazional, pe timpul iernii, concentraţiile sunt mai mari datorită utilizării de combustibili 
lichizi sau solizi de către cetăţeni pentru încălzirea locuinţelor. O altă problemă majoră 
pentru municipalitate este poluarea transfrontalieră datorată căderilor industriale şi 
conflictelor militare din ţările vecine. Nivelul mic al poluării aerului se datorează opririi 
producţiei industriale care obişnuia să fie un poluator major. 
 Industria,  instalaţiile de combustibil şi transportul auto sunt principali factori care 
cauzează poluarea. Capacităţile de bază din industrie sunt concentrate în municipiul Vidin; 
în alte municipii poluarea este predominant cauzată de utilizarea cărbunilor pentru 
încălzirea locuinţelor şi de gazele de eşapament  ale maşinilor din municipiile pe unde trec 
drumurile naţionale. Aceşti factori au importanţă locală şi fără impact semnificativ asupra 
calităţii atmosferei. 
 Cantitatea de particule fine de praf din aerul a 15 oraşe din Bulgaria este mai mare 
decât limita permisă. În patru dintre ele – Varna, Pernik, Pleven şi Lovech, poluarea 
aerului fiind aproape de două ori mai mare decât nivelurile permise. Aerul în Sofia, 
Plovdiv, Burgas, Blagoevgrad, Smolyan, Kurdzhali, Dimitrovgrad, Nesebar, Gorna 
Oriahovitsa, Vratsa şi Vidin conţine de asemenea cantităţi excesive de particule fine de 
praf. În anumite zone ale Sofiei nivelurile erau de trei ori mai mari decât norma, a 
raportat Nova TV. 
 Conform Valeri Serafimov de la departamentul de monitorizare a aerului a Agenţiei 
de Mediu, poluarea mărită a aerului este permisă pentru până la 35 de zile pe an, dar mai 
mult de atât poate fii periculoasă. 
 Recent Greenpeace a publicat un raport, care a susţinut că Bulgaria are cea mai 
mare poluare a aerului cu dioxid de sulf şi particule fine de praf pe kWh produşi de energia 
electrică în Europa. 
 Poluarea fonică este încă o problemă  crescută a sănătăţii publice cu impact 
semnificativ asupra sănătăţii psihologice şi bunăstării. Poluarea modernă a devenit o 
caracteristică obişnuită a vieţii moderne. 
 Din păcate , în majoritatea cazurilor în casele  noastre, la muncă, sau chiar şi pe 
durata vacanţelor, zgomotul nedorit  ne afectează într-un mod negativ    calitatea vieţii. 
Sunetele de intensitate joasă pot să nu ne afecteze auzul în mod direct, totuşi atât acasă 
cât şi la muncă, pot să ne afecteze sănătatea psihică şi mintală. 
 Zgomotul nedorit poate creşte presiunea, poate cauza oboseală,  poate reduce 
somnul, să crească stresul, afectează negativ digestia şi împiedică concentrarea. 
 Oamenii care trăiesc zone cu poluare fonică mare, precum aeroporturi, se supun 
unor mai mari de a face hiper -  tensiune comparativ cu cei care locuiesc departe de 
aeroporturi. 
 Conform datelor Organizaţiei Mondiale de Sănătate, la nivel comunitar, poluarea 
fonică reduce productivitatea, reduce abilităţile de învăţare, creşte accidentele, 
absenteismul şi contribuie la creşterea consumului de droguri. 
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Districtele şi oraşele 

Numărul 
punctelor 

de 
examinare 

Distribuţia punctelor de examinare conform nivelului de 
zgomot în decibeli 

sub 58 
58-
62 

63-
67 

68-
72 

73-
77 

78-
82 

peste 
82 

Districtul Vidin 15 5 2 7 1 - - - 

Vidin 15 5 2 7 1 - - - 

 

 

 

 

 

 

9.  Situaţia factorilor de mediu în biodiversitate 
 

Biodiversitatea în regiunea Vidin este comparativ bogată. Varietatea bogata a florei 
regiunii este rezultatul diversităţii condiţiilor şi habitatelor. Aproape toate habitatele 
tipice Bulgariei sunt răspândite pe un teritoriu aproximativ mic. În acelaşi timp sunt locuri 
unde au fost create condiţii unice pentru provenienţa şi diferenţierea aşa numitelor specii 
locale endemice, care sunt răspândite doar într-o anumită regiune. Specii de acest gen 
sunt de exemplu Bulgarian Eranthis (Eranthis bulgaricud). Printre cele mai interesante 
specii endemice balcane sunt iarba de Siberia (Melisa altissima), viţa de vie Simphyndra şi 
Ramonda Sebian (Ramonda serbica), care este o plantă din erele anterioare. Serbian 
Ramonda este de asemenea interesantă ca şi fenomen biologic – planta îşi poate revenii 
complet chiar şi dacă a petrecut un an şi jumătate fără apă şi pământ. Probabil datorită 
abilităţii sale de a cădea în anabioză, planta a supravieţuit în climatul continental cu veri 
călduroase şi secetoase şi ierni geroase. 

Varietatea reliefului şi a condiţiilor climatice din regiune sunt motivul formării 
multiplelor comunităţi de vegetaţie extreme. De exemplu în apropierea oraşului 
Belogradchikis se află rezervaţia biosferei „Chuprene” a cărui scop este să protejeze cele 
mai mari păduri de molid naturale (Picea abies) din Bulgaria. În rezervaţie se află cel mai 
nordic habitat de pin pitic (Pinus mugo) din ţara noastră, în zona tampon se pot observa 
păduri de fag.  În regiune zonele de vegetaţie de fag şi de stejar – carpen sunt foarte bine 
dezvoltate. De fapt, vegetaţia forestieră este cea originală în timp de pădurile de stejar 
sunt cele mai importante. În multe locuri ca rezultat al activităţii umane, în special 
industria de cherestea, vegetaţia originală a fost înlocuită cu specii industriale, de 
exemplu carpen, aluniş, tufiş spinos şi altele. 

 
Câţiva reprezentanţi tipici ai Cărţii Roşi includ: 

 
1. Allium angulosum, L. 1753, f. Liliaceae-rară 
2. Galanthus nivalis, L. 1753, f. Amarullidaceae- pe cale de dispariţie 
3. Leucojum aestivum, L. 1759, f. Amarullidaceae 
4. Chamaecytisus danybialis (Vel.) Rothm. 1994, f. Fabaceae - rară 
5. Vicia pisiformes, L. 1753, f. Fabaceae – rară 
6.  Tilia rubra, D. C. 1813 (T. Caucasica), Rupr. 1869, f. Tiliaceae – rară 
7. Elatine alsinatrum, L 1753, f. Elatineceae – rară, inclusă în lista Europeană a 

speciilor endemice rare şi pe cale de dispariţie 
8. Nymphoides poltata (S. G. Comell), O. Kuntze 1891, f.Gentiananceae – rară 
9. Convolvulus elegantissimus, Mill 1768 (C. tenuissimus Sibth.) 1860, f. 

Convolvulaceae – pe cale de dispariţie 
10. Digitalis laevigata, Waldst et Kit 1805, f. Digitaliaceae – rară 
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11. Centaurea rumelica, Boiss. 1856 (C. stereophuyllasubsp. Rumelica (Boiss) Stoj. 
Et Acht., f. Centauraceae – rară 

12.  Potentila anserina, L. 1753, f. Potentilaceae – rară 
 

Fauna este foarte bogată – sunt 179 de specii de păsări, 53 de specii de mamifere 
din care 14 specii de lilieci, 11 specii  de amfibieni şi 15 specii de şerpi. 

Păsările sunt cel mai numeros grup de vertebrate. Aici se pot găsii specii care sunt 
ameninţate în întreaga lume precum Lesser kestrel (Falco naumanni) şi Corncake (Crex 
crex). Multe dintre păsări sunt de importanţă europeană de conservare – barza neagră 
(Ciocania nigra), eretele roşu (Milvus milvus), eretele vânăt (circus cyaneus), saker (Falco 
cherrug), potârnichea de rocă (Alectoris greaca), turtureaua (streptopelia turtur), bufniţa (
 Bubo bubo), bufniţa de hambar (tyto alba) şi altele. Printre aceste specii se află şi 
cele mai frumoase din Bulgaria, pescăruşul (Alcedo attis), Dumbrăveanca (Coracias 
garrulous) şi sturzul albastru de stâncă (Monticola solitarius). Această varietate mare de 
păsări se datorează faptului că una dintre rutele păsărilor trece pe aici via Aristotelis, dar 
şi datorită varietăţii habitatelor. 

 
Unele specii de animale incluse în vol. II al Cărţii Roşi,sunt: 

 
Peşti 

1. Acipenser nudiven tris, Lovetzy, 1829 – pe cale de dispariţie 
2. Eudontomyzon danfordi Heskel et Kner 1858 
3. Chalcalburnus chalcoides Guldenstaedt 1772 –pe cale de dispariţie şi rară 
4. Cyprinus carpio L. 1758 – pe cale de dispariţie 
5. Angulla anguilla L. 1758 – pe cale de dispariţie  
6.Lota lota L. 1758 
7. Pungitus platigaster Kessler 1859 – pe cale de dispariţie  
8. Stirostedion volgensis Gm. 1786 – rară 
9. Neogobios Kessleri Gunther 1861 – pe cale de dispariţie 
 
Reptile 
10. Elapfe longissima longissima, Laurentii 1768 – pe cale de dispariţie 
 
Păsări 
11. Phalacrocorax carbo, L. 1758 – pe cale de dispariţie 
12. Ciconia nigra, L. 1758 – pe cale de dispariţie 
13. Egretta allba, L. 1758 – pe cale de dispariţie, inclusă pe lista Europeană a 
speciilor pe cale de dispariţie 
14. Ardea purpureaq L. 1756 – pe cale de dispariţie 
15. Platalea lucorodia, L. 1758 – pe cale de dispariţie, inclusă pe lista Europeană a 
speciilor pe cale de dispariţie 
16. Plegadis falcinellus, L. 1766 – pe cale de dispariţie, inclusă pe lista Europeană a 
speciilor pe cale de dispariţie 
17. Branta ruficollis, Pall. 1769 – pe cale de dispariţie, inclusă pe lista Europeană a 
speciilor pe cale de dispariţie 
18. Pandion halientus, L. 1758 – pe cale de dispariţie, inclusă pe lista Europeană a 
speciilor pe cale de dispariţie 
19. Haliacetus albicilla, L. 1758 – pe cale de dispariţie, inclusă pe lista Europeană a 
speciilor pe cale de dispariţie 
20. Aceipiter gentilis, L. 1758 – pe cale de dispariţie 
21. Aceipiter ninus, L. 1758 – pe cale de dispariţie 
22. Hieraaetus pennatus, Gm. 1788 – pe cale de dispariţie 



                                                      

Asociaţia de Protejare a Omului şi Mediului 

pentru o Dezvoltare Durabilă în Lume - ECOM 

 

57 
 

23. Neophron perchopterus, L. 1758 – pe cale de dispariţie, inclusă pe lista 
Europeană a speciilor pe cale de dispariţie 
24. Circaetus gallicus, Gm. 1788 – endangered 
25. Falco cherrus, Gray 1834 – pe cale de dispariţie, inclusă pe lista Europeană a 
speciilor pe cale de dispariţie 
26. Falco subbuteo, L. 1758 – pe cale de dispariţie 
27. Tetrau urogallus, L. 1758 – pe cale de dispariţie 
28. Scolopax rusticola, L. 1758 – rară 
29. Myotis emarginatus, Geoffroy 1806 – rară 
30. Myotis capaccinis, Bonaparte 1837 – rară 
 
Ocolul silvic „Vidin” este denumit după oraşul Vidin - cea mai populată localitate din 

regiune şi centru administrativ. Zona autorităţii competente în interiorul graniţelor 
Montana. Ocolul silvic „Vidin” este localizat în partea nord-vestică a nordului Bulgariei. 

Pe teritoriul ocolului silvic „Vidin” au fost stabilite următoarele tipuri şi subtipuri de 
soluri: sol aluvionar – tipic aluvial -  depresiune băltoasă de lângă ţărm formată prin 
depuneri de aluviuni; sol gri forestiere – moale, caracteristic şi negru; sol brun – negru de 
tranziţie şi moale; soluri negre şi humus carbonat. 

Suprafaţa totală a ocolului silvic „Vidin” are 33,409.9 hectare, sau 90.0% din 
suprafaţa forestieră. 

Condiţiile sanitare ale pădurilor din Ocolul Silvic „Vidin” nu sunt foarte bune. Zona 
afectată de diferite tipuri de plate şi culturi dăunătoare este de 6417.7 ha sau 20.3% din 
suprafaţa totală a ocolului silvic. 

Pădurile reprezintă doar 8.8% din zona Vidinului, fiind distribuite în special în nord-
vest şi având ca specii principale stejarul, ulmul, fagul, nuc, plop, acacia, arţar. În 
general, zonele forestiere protejate sunt în curs de dezvoltare şi urmează să fie replantate 
şi conservate, cu toate acestea au fost create zone de recreere pentru locuitorii 
municipiului.  Pe lângă speciile existente în Vidin există câteva specii protejate în 
Bulgaria, precum: Leucojum aestivum (Ghiocelul), Centaurea rumelica, Utricularia vulgaris 
(Otrăţel de baltă); Digitalis laevigata, Nymphoides peltata (plutică), Chamaecytisus 
danobiabis; Chamaecytisus danobialis; Allium angulosum. 

În oraşele Vidin şi Gradetz sunt localizate un număr de specii de copaci protejate: un 
stejar de 120 de ani, 4 tei (130-150 ani), un ulm (200 de ani). 

Printre plantele cultivate şi protejate în Vidin se găsesc şi bujori şi primule, de 
asemenea fauna este bine reprezentată de specii specifice, din care protejate: 13 specii 
de peşti,7 specii de reptile, 3 specii de amfibieni, 54 de păsări şi patru mamifere. 
 

9.1 Rezervaţiile naturale   

 

Rezervaţia naturală Chuprene este situată pe teritoriul municipiilor Chuprene şi 

Belogradchik şi se întinde pe o suprafaţă de 1439.20 hectare. Rezervaţia este proprietatea 

statului, care este gestionată şi păzită de către Ministerul Mediului şi Apei. În 1977 

organizaţia mondiala „Pentru educare, ştiinţă şi cultură”- UNESCO a incluso pe lista sa de 

rezervaţii naturale protejate ca „parte inseparabilă a reţelei internaţionale de rezervaţii a 

biosferei, care constă în teritorii pentru evaluarea impactului uman asupra mediului” prin 

care rezervaţia primeşte statut internaţional. Principalul scop a fost să protejeze în 

condiţiile originale singurele păduri compacte de molid din Vestul Munţilor Stara Planina.      

Fag, brădet, piciorul cocoşului şi multe alte specii sunt răspândite în rezervaţie. Vipere, 

cocoşul de munte, cerbul, lerunca, loxia, lupu etc. Activităţile care violează caracterul 

distinctiv al naturii, sunt interzise conform hotărâri de declarare a statului zonei. 
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În 2007, zona tampon a rezervaţiei biosferei a fost clasificată ca zona protejată 

„Chuprenski buki”, care nu anulează regimul restrictiv al zonei. 

 

9.2 Repere naturale    

  

Reperul natural „Rocile Belogradchik” – a fost stabilit cu ideea de a proteja atât 

formaţiunile geomorfologice unice cât şi habitatele unor specii de plante şi animale rare şi 

ameninţate cu dispariţia. Cuprinde teritorii mari de 30 km lungime şi 3 km lăţime în partea 

vestică a munţilor Stara Planina aproape de Belogradchik. Un număr mare de formaţiuni 

stâncoase (pietre de nisip roşii) au fost sculptate de către  natură timp de secole şi s-au 

transformat în forme capricioase feerice în sincronie varietate animalelor şi plantelor din 

jurul lor (mai mult de 23 de specii de plante protejate şi peste 15 specii de animale 

protejate), care au transformat regiunea Belogradchik  într-o aşezare de-o frumuseţe 

unică. Dezvoltarea eco - itinerariilor în regiune a creat precondiţii pentru dezvoltarea 

cognitivă a ecoturismului, diseminarea importanţei resurselor naturale în aspect 

internaţional precum şi pentru creşterea nivelului culturii ecologice şi educaţiei. 

 

Reperul natural peştera Măgura – peştera este un reper natural cu formaţii 

interesante şi constatări preistorice. Este situată pe teritoriul satului Rabisha, în 

municipalitatea Belogradchik. Este una dintre cele mai mari peşteri de acest tip şi 

frumuseţe în Bulgaria (mai mult de 30.000 de metrii pătraţi). Formaţiuni fantastice precum 

holuri şi galerii ale peşterii, stalactite, stalagmite, de proporţii enorme ( până la 20m 

lungime şi peste 4m diametru) sub formă de animale, oamenii şi cascade pot fi găsite  aici. 

Peştera Măgura este de asemenea faimoasă pentru desenele preistorice în piatră din 

timpul paleoliticului până în era timpurie a bronzului din cauza cărora este sub egida 

specială a UNESCO cu statut internaţional de monument cultural. Picturi similare au fost 

descoperite doar în alte trei locuri din lume – Franţa, Spania şi Siberia. Plin de o frumuseţe 

misterioasă, datând de secole este adăpost pentru speciile de faună protejate –mai mult 

de 5 specii de lilieci şi nevertebrate de peşteră. S-au găsit fosile care certifică animalele 

preistorice –urşi de peşteră, hiene, cai sălbatici etc. care au populat regiunea. 

 

Reperul natural „Borov kamak” – este o formaţie stâncoasă alcătuită din gresii 

roşii situate pe 1.3 hectare de pământ care poartă acelaşi nume, în vecinătatea satului 

Borovista, care se învecinează cu formaţia stâncoasă Belogradchik. A fost stabilit ca reper 

natural cu ideea de a conserva siturile geologice şi botanice remarcabile care sunt locuri 

de interes ştiinţific, cultural şi turistic. 

 

Reperul natural „Levi desni suhi pech” (Peşterile uscate stânga şi dreapta) – sunt 

situate pe pământurile satului Dolni Lom, municipiul Chuprene, cu o suprafaţă de 0.2 

hectare. Se caracterizează printr-o multitudine de formaţiuni de origine carstică,lacuri de 

sinterizare, colonii de lilieci de peşteră. Zona este conservată pentru vizitatori cu scopul 

de a proteja aceste fenomene naturale de la demolare. 

 

Reperul natural „Venetsa”(„Cununa”) – este situat în situl pitoresc „Chukara” în 

apropierea satului Oreshets, municipiul Dimovo, într-o carieră care nu mai funcţionează 
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astăzi. Formaţiunea stâncoasă oferă frumuseţea excepţională sitului. Peştera este 

conservată şi nu este deschisă pentru vizitatori. 

 

Reperul natural „Cascada de pe râul Stakevska din situl „Byala Voda” – este 

situată în pădurea de pini în situl „Apa Albă” de pe pământurile satului Stakevtsi, 

municipiu Belogradchik, pe o suprafaţă de 1.6 hectare. Cuibărită în mare parte printre 

ungherele munţilor Stara Planina, cascada oferă senzaţia unei naturi virgine în acea 

regiune. 

 

 

 

9.3 Arii Conservate 

 

 Aria conservată „Vrashka Chuka” – este stabilită arie conservată cu scopul de a 

proteja singurul habitat din lume a speciei de plante Eranthis bulgaricus, singurul habitat 

al Bulgariei pentru trandafirul de piatră, floarea frumoasă, floarea de stâncă striată, the 

long - toothed propadniche, scai, bujorul de munte (Paeonia mascula), tei (Tilia rubra), 

brânduşă (Crocus tommasianus), pelin (Artemisia pontica) şi altele. Este situată la graniţa 

cu Serbia pe pământurile satului Izvor mahala, municipiul Kula pe o culme cu suprafaţa de 

67.6 hectare. 

 

  Aria conservată „Chuprenski buki” – aria conservată „Chuprenski buki” a fost 

stabilită în 2007, până atunci a fost zona tampon a rezervaţiei naturale „Chuprene”. 

graniţele şi regimurile de protecţie au rămas neschimbate. 

 

Aria protejată „Insula Kutovo” – Aria protejată „Insula Kutovo”, cumprinde 

teritoriul insulei cu acelaşi nume de pe fluviul Dunărea. Insula este situată la km 801 al 

râului, opusă satului Kutovo, municipiul Vidin. A fost stabilită ca arie conservată cu scopul 

de a proteja habitatele speciilor de plante rare vulnerabile precum ghiocelul de baltă şi 

păsări de baltă: stârc de noapte (Nycticorax), stârcul cenuşiu (Ardea cinerea),sârcul 

cenuşiu mic (Egretta garzetta), pelicanul comun (Pelicanus onocrotalus), lopătarul  

(Platalea leucorodia), cormoranul mare (Phalacrocorax carbo), cormoranul mic 

(Phalacrocorax pygmeus). 

 

Aria conservată „Mănăstirea Rakovitsa”- este situată la aproximativ 4 km nord-

vest de satul Rakovitsa, municipiul Makresh, la poalele vârfului „Chernoglav” în munţii 

Babin Nos pe o suprafaţă de 50 hectare, unde începe Călătoria haiducilor Balcani. Este 

proclamată monument cultural. 

 

Aria conservată „Lipaka”- Acest loc istoric este situat pe teritoriul satului Milchina 

laka, municipiul Gramada. În 2003, a fost clasat din nou ca şi arie conservată „Lipaka”. 

 

9.4 Natura 2000   
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 Sunt 18 zone autorizate pe teritoriul regiunii Vidin în termenii de referinţă care 

protejează habitatele naturale de floră şi faună sălbatică şi două zone în termeni de 

referinţă care protejează păsările sălbatice. 

 În regiune cea mai mare zonă ca suprafaţă şi cea mai importantă din punct de 

vedere al biodiversităţii este aria protejată „Vestul Munţilor Stara Planina” stabilită în 

termeni de referinţă pentru habitate. Această zonă are o suprafaţă comună de 219.715 

hectare şi acoperă părţi din regiunile Vidin, Montana şi Sofia. Aria protejată este situată pe 

pământurile municipiilor Belogradchik, Dimovo, Makresh, Ruzhintsi şi Chuprene. 

Râurile din vestul munţilor Stara Planina sunt conservate condiţiile lor naturale sau în 

condiţii aproape naturale. În partea lor mai mare, urmăresc ţărmurile naturale în timp ce 

teritoriile teraselor fluviale sunt slab fragmentare. Înaintea pădurilor UE, pădurile de-a 

lungul râurilor din arin şi salcie formau una dintre cele mai bune galerii din ţară. Ihtiofauna 

bogată este tipică pentru râuri (este o bază nutritivă bogată pentru populaţia de vidre). 

Sunt nouă specii de peşti, din care cinci sunt incluşi în anexa 2 a reglementării 92/43/UE. 

Acest lucru transformă zona protejată „Vestul Starei Planina” în una dintre cele mai 

valoroase pentru protejarea ihtiofaunei. 

 Pe teritoriul Vestul Starei Planina este stabilită cea mai mare zona protejată ca şi 

suprafaţă din regiunea Vidin în termeni de referinţă pentru protecţia păsărilor – „Balcanii 

de Vest”. Suprafaţa totală a zonei este de 146 820 de hectare şi cuprinde parţial părţi din 

teritoriile regiunilor Vidin, Montana şi Sofia. În cadrul graniţelor regiuni Vidin, această 

regiune acoperă parţial teritorii ale municipiilor Belogradchik, Dimovo, Makresh, Rujinci şi 

Chuprene. 

 Sunt peste 60 de specii de păsări, dintre care 31 sunt înscrise în cartea roşie, 22 de 

specii de păsări sunt de importanţă europeană. Următoarele specii rare de animale pot fii 

găsite în acea zonă protejată: barza, vânturelul roşu, păsări de noapte şi câteva specii de 

vulturi, şoimi,ciocănitori şi multe altele. 

 Teritoriile celor două zone în termeni de referinţă coincid în mare măsură. 

 

10. Situaţia factorilor de mediu prin utilizarea terenurilor 

 
10.1 Resursele de sol 

 Distribuţia solurilor în regiune este legată de caracteristicile ei fizice şi geografice. 

În valea Dunării solul este de tip carbonat şi negru, soluri levigate şi podzoluri se găsesc în 

cea mai înaltă parte sudică şi estică, în cea mai vestică parte a văii Dunării (la vest de 

Belogradchik). La sud de zona cu pământ negru, în părţile nordice ale Fore – Balkan sunt 

răspândite soluri gri închis, iar în părţile sudice sunt răspândite – soluri forestiere gri şi 

maro. Soluri carbonat – humice se găsesc în zonele carstice. În văile râurilor sunt 

răspândite soluri aluvionare. Problema de bază a calităţii solurilor o reprezintă poluarea 

lor din apropierea zonelor locuite cu gunoi menajer şi de la construcţii. 

 Caracteristicile climatice, ale reliefului şi structura litologică au un impact 

semnificativ asupra procesului de formare a solului. Conform tipurilor de sol din zonă, 

teritoriul municipiului Vidin se află în zona solurilor carbonate şi a cernoziomurilor 

(pământ negru). 

 Există câteva tipuri de sol; cernoziomuri cambice – cele mai distribuite dintre ele 

sunt cele cernoziom cambice medii. Sunt mai frecvente în  regiunea Dinkovitsa, Uzunovo 
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Mare, Biala Rada şi Slana bara; Depozitele Aluviale – sunt comune pe teritoriul Uzunovo 

Mare, Slanotran, Inovo, Gradets, Rupici, Bukovec şi în oraşele Vidin şi Dunavci. Acestea 

sunt unele dintre cele mai fertile tipuri de sol din municipiu; cernoziomuri (soluri negre); 

solurile carbonat-humice – pot fi găsite în locuri puţine printre alte tipuri de sol, formate 

pe roci calcaroase şi distribuite pe pante convexe şi abrupte; Gradec este unul din cele mai 

mari sate din Municipiu Vidin. 

 Eroziunea solului este recunoscută ca unul din procesele majore de degradare ale 

solului pe teritoriul Bulgariei. 

 Eroziunea hidrică – afectează toate terenuri agricole cu o pantă mai mare de 2 

grade, sau aprox. 65% din totalul terenurilor agricole sau 40% din teritoriul Bulgariei. 

 Eroziunea eoliană – în zonele plane şi defrişate, afectează aprox. 25% din terenurile 

agricole sau 15% din teritoriul ţării. Cele mai sensibile zone la eroziunea eoliană pe 

terenurile agricole sunt Câmpia Dunării şi Câmpia Tracică. 

 Eroziunea de irigare – afectează toate terenurile irigate cu o pantă mai mare de 2 

grade. 

 Cernoziomurile carbonate majoritatea solurilor larg răspândite în bazinul Dunării 

sunt foarte vulnerabile la eroziune datorită solului moale principal – formarea rocilor – 

loess. Extinderea eroziunii variază,depinzând de acoperirea cu plante şi impactul uman. 

 Eroziunea eoliană-larg răspândită 

 Eroziunea hidrică-aproximativ 70 t/km2 pe an din stratul superior de humus se 

pierd în Dunăre. 

 Eroziunea solului în bazinul Dunării 

Sectorul bulgar al Dunării: 

- Lungimea totală a malurilor 470 km 

- Lungimea totală a malurilor erodate (aprox.) 

a) Zonă activă - 50 km 

b) Zonă de risc – 50 km 

c) Zona de risc a ostrovurilor dunărene – 20 km 

 

10.2 Degradarea solului şi pierderea terenurilor datorită instabilităţii alunecărilor de 

teren în pantă   

 

Aproximativ 225 de alunecări de teren au fost înregistrate de-a lungul Dunării, din 

ele: 

- Cam 145 de alunecări de teren sunt în prezent active 

- 65 de alunecări de teren potenţiale 

- Restul sunt stabilizate 

 

10.3 Contaminarea solului – metalele grele, compuşi organici, nuclizi radioactivi 

(industria grea, utilizarea produselor chimice în agricultură – pesticide, fertilizatori, 

eliminarea deşeurilor, transport). Solurile poluate chimic ocupă relativ o suprafaţă mică 

din Bulgaria (doar 0.2% din teritoriul total). Poluarea are de cele mai multe ori caracter 

local. Cei mai des întâlniţi contaminanţi sunt plumbul (Pb), cupru (Cu), zinc (Zn), Cadmiu 

(Cd) şi Arseniu (As). 
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În bazinul Dunării, 3 situri critic contaminate în special cu plumb (Pb), cupru (Cu) şi zinc 

(Zn), sunt identificate – zona estuară a râului Timok (irigaţii), oraşele Vidin şi Ruse 

(chimice folosite în agricultură, transport, irigaţii). 

 

  

Zona statistică, 
Regiunea, 
districtul statistic 

Totalul 
gunoiului 
municipal 
generat – mii 
tone  

Aşezări 
deservite - 
număr 

Aşezări 
deservite 
populaţiei –
număr   

Ponderea 
populaţiei 
deservită de 
sistemele 
municipale de 
colectare a 
gunoiului - % 

Colectarea deşeurilor 
municipale pe cap de 
locuitor deservită de 
sistemele municipale 
de colectare gunoiului 
municipal - % 

Nord-Vest 263 621 813062 99,5 324 

Vidin 30 140 96507 100,0 315 

Vratsa 50 116 176095 97,8 283 

Lovech 58 112 136653 100,0 426 

Montana 43 130 142637 100,0 304 

Pleven 81 123 261170 100,0 312 

 

  

Zona 
statistică, 
regiunea,
districtul 
statistic 

Gropile de 
gunoi 
pentru 
deşeurile 
municipale 
- număr 

Deşeurile 
municipale 
depozitate 
– mii tone 

Distribuite 
pentru 
operaţiune
a de 
sortare 

Supuse 
tratame
ntului 
prelimin
ar 

Colectarea 
deşeurilor 
din 
construcţii 
la gropile 
de gunoi – 
mii tone 

Aria 
ocupată 
(hectare) 

Supracapacit
atea 
depozitelor 
de deşeuri 

Nord-
Vest 

26 193 17 53 101 538 1850040 

Vidin 6 28 0 2 0 53 27620 

Vratsa 3 36 8 5 63 33 196446 

Lovech 5 50 4 4 1 116 438709 

Montana 1 4 2 38 35 30 577420 

Pleven 11 74 3 4 3 306 609845 

 

 

Concluzii 

 
La începutul secolului XXI, problemele ecologice au devenit din ce în ce mai 

însemnate pe Pământ. Este timpul să ne gândim nu doar la viitorul nostru ci şi la destinul 

copiilor şi nepoţilor noştri. Natura şi ecologia sunt în strânsă legătură. Putem definii natura 

ca habitatul care ne înconjoară. În loc să aşteptăm ca un ecologist sau un politician să aibă 

grijă de mediu, ar fii cel mai bine dacă am face noi lucrul acesta. 

Unele părţi ale regiuni au fost poluate regulat sau periodic în trecut. Acum putem 

spune că situaţia noastră ecologică este mai bună. 
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Cei mai mari poluanţi din trecut erau întreprinderile industriale, având apele 

efluenţilor eliminate prin coşurile de fum cu emisii dăunătoare sau având colectori de 

evacuare descărcaţi în Dunăre şi afluenţii ei. Astăzi multe dintre ele nu mai funcţionează. 

Acum, situaţia ecologică în regiunea Vidin este mult mai bună decât în trecut. Încă există 

poluare. Motivul principal îl reprezintă lipsa staţiilor de purificare a canalului şi a apelor 

din Vidin. 

În anii socialismului în regiunea Vidin, au fost o mulţime de întreprinderi 

industriale. Aproape toate obişnuiau să polueze atmosfera cu gaze industriale şi deşeuri 

chimice periculoase, folosite pentru crearea canalizării din Vidin. Cu deşeuri industriale 

neprelucrate – cu părţi din dale de beton, suporturi, construcţii de clădiri, panouri, 

cărămizi, ţigle etc. au fost poluate multe zone. Părţi din panouri au fost aruncate pe 

malurile Dunării. 

În trecut, o parte din cei mai mari poluanţi ai Dunării au fost fabrica de ambalare 

Vidin, fabrica de procesare şi distribuire a laptelui – Vidin, Bulgarifruit – Vidin etc. Poluarea 

în zonă s-a făcut şi de către multe întreprinderi agricole – ferme de lapte, ferme de 

creştere a porcilor, ferme de oi etc. Apele lor de canalizare erau descărcate în Dunăre. 

În prezent presiunea ecologică : poluarea aerului din emisii industriale; râuri 

poluate de ape uzate, metale grele, detergenţi; defrişări; vătămarea pădurilor prin 

poluarea aerului şi ploi acide; contaminarea solurilor cu metale grele de la fabricile 

metalurgice şi deşeuri industriale. Protecţia mediului include toate activităţile  care 

vizează direct prevenţia, reducere şi eliminarea poluării sau orice altă degradare a 

mediului. Datele EPE sunt colectate de la ţările Europene la fiecare 2 ani din 1996 prin 

OECD/Eurostat. 

 

Zone statistice 
şi regiuni 
statistice 

Cheltuieli totale pe mediu 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Severozapaden  123088 78754 76759 123162 139800 176614 226547 177558 155039 261751 

Vidin 2740 4607 9025 7915 8178 3879 5943 7925 6772 13154 

Vratsa 98417 49256 43813 73112 74044 125681 164472 91847 65431 153462 

Lovech 11018 7594 10336 24894 34383 25609 34076 53505 34599 33553 

Montana 2093 2088 4473 5954 9564 8167 7006 11701 24902 37483 

Pleven 8820 15209 9112 11287 13631 13278 15050 12580 23335 24099 

 

Un principiu de bază a Constituţiei Bulgariei este acela că statul trebuie să asigure 

protecţia şi sustenabilitatea mediului, menţinerea şi diversitatea vieţii sălbatice şi 

utilizarea raţională a bogăţiei naturale şi resurselor ţării. Acest principiu este dezvoltat în 

continuare şi implementat în legislaţia specifică acestui sector prin diferite acte şi 

reglementări. 

Datorită prejudiciului mare moştenit de la economia socialistă, prioritatea majoră a 

politicii de mediu din Bulgaria a fost, în ultimele două decenii, să reducă poluarea. 

Probleme precum politica de mediu, resurse regenerabile de apă, politica pădurii şi 

biodiversităţii a fost pusă pe agenda iniţiativelor UE. 

Bulgaria nu promovează activ acţiunile colective asupra problemelor de mediu, deşi 

respectă regimurile existente. 

Reducerea poluării moştenite a fost o prioritate pentru două decenii. Aderarea la 

Uniunea Europeană a pus schimbarea climatică şi alte probleme pe ordinea de zi. Emisiile 

de dioxid de carbon (CO2) sunt relativ mici, iar subvenţii sunt date producerii de energie 
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regenerabilă. Ţara nu are o strategie clară a resurselor de apă. Protecţia pădurii şi 

biodiversităţii sunt punctele forte.              

 

 


