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PARTE INTRODUCTIVĂ 
 
 
Lucrarea de faţă reprezintă Raportul de mediu pentru Evaluarea  Strategică de Mediu a 

Planului Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere Constanţa. Lucrarea a fost 
întocmită  de SC ECO SMART MANAGEMENT SRL, societate acreditată de Ministerul 
Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru elaborarea de studii de impact asupra mediului.  

Raportul de mediu a fost întocmit în conformitate cu cerinţele de conţinut ale Anexei  nr.  2 
a  Hotărârii  de  Guvern  nr.  1076/2004  “privind  stabilirea procedurii de realizare a evaluării de 
mediu pentru planuri şi programe“. 

Planul Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere Constanţa este promovat de 
către Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Zona Metropolitană Constanţa” în calitate de 
titular al planului şi contribuie la implementarea dezvoltării, a distorsiunilor şi nevoilor variate 
atât în mediul  urban, cât şi  în zonele adiacente, î n  scopul structurării unui pol de dezvoltare 
intr-o reţea coerentă la scară teritorială. 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Constanţa “ este constituită 
din  14  unităţi  administrativ-teritoriale (Năvodari,  Eforie,  Ovidiu,  Murfatlar,  Techirghiol, 
Mihail  Kogălniceanu, Cumpăna, Valul lui Traian, Lumina, Tuzla, Agigea, Corbu, Poarta Albă  
şi municipiul Constanţa) şi funcţionează  ca o organizaţie non guvernamentală, dar de utilitate 
publică. 

 
Scopul evaluării strategice de mediu (SEA) este acela de a contribui la integrarea  

consideraţiilor cu privire la mediu în pregătirea şi  adoptarea Planului Integrat de Dezvoltare 
al Polului Naţional de Creştere Constanţa.  Parcurgerea  procedurii  SEA  este  o  garanţie  a  
promovării dezvoltării durabile în cadrul acestui plan. 

Evaluarea strategică de mediu se realizează în baza cerinţelor Directivei SEA (Directiva 
Consiliului European nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi  programe 
asupra mediului) şi a Hotărârii de Guvern nr.1076/8.07.2004 de stabilire a procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri sau programe (MO nr.707/5.08.2004), care 
transpune prevederile Directivei menţionate în legislaţia naţională. 

Elaborarea Raportului de mediu a presupus parcurgerea următoarelor etape: 
�  Analiza stării  mediului în Zona Metropolitană Constanţa, luând în considerare 

datele şi informaţiile existente; 
�  Analiza stării mediului în condiţiile neimplementării planului; 
�  Identificarea aspectelor de mediu şi problemelor de mediu ce sunt relevante 

pentru spaţiul analizat şi care pot fi abordate direct prin intermediul PIDZM Constanţa; 
�  Pentru  aspectele de  mediu şi  problemele de mediu  identificate  au  fost formulate  

obiective  relevante  de  mediu  cărora  planul  trebuie  să  se adreseze; 
�  Au fost evaluate potenţialele efectele asupra mediului generate de 

implementarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere Constanţa; 
�  Pe baza evaluării la nivel de  obiective a fost elaborată evaluare cumulativă 

care să poată oferi o imagine de ansamblu asupra posibilelor evoluţii viitoare ale stării 
mediului în condiţiile implementării Planului Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de 
Creştere Constanţa; 

�  S-a realizat o listă de măsuri pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet 
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posibil orice efect advers aspra mediului al implementării Planului Integrat de Dezvoltare al 
Polului Naţional de Creştere Constanţa; 

�  După parcurgerea acestor etape a fost elaborată varianta finală a Raportului de mediu. 
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CAPITOLUL I 
 

SCURTĂ PREZENTARE A 
PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE AL POLULUI  

NAŢIONAL DE CREŞTERE CONSTANŢA 
 

 
1.1.CONTEXTUL ACTUAL 
 
Născută din nevoia de evoluţie la nivelul aşezărilor europene similare, Zona Metropolitană 

Constanţa este înfiinţată în urma unui parteneriat încheiat între 14 localităţi: Constanţa, Corbu, 
Năvodari, Mihail Kogălniceanu, Lumina, Ovidiu, Poarta Albă, Murfatlar, Valu lui Traian, 
Cumpăna, Agigea, Eforie, Techirghiol şi Tuzla.  

Aşezată în sud-estul României, în Dobrogea, pe fâşia de litoral românesc a Mării Negre, 
Zona Metropolitană Constanţa are o populaţie de cca 500 000 locuitori, fiind a doua mare 
aglomerare urbană a ţării, după capitala Bucureşti şi al doilea contribuabil la Bugetul Naţional.  

Localităţile afiliate Zonei Metropolitane Constanţa sunt concentrate în jurul nucleului care 
determină procesele de interdependenţă, respectiv municipiul Constanţa, cel mai important oraş 
turistic al ţării. Cu o istorie de 2500 de ani, Constanţa s-a dezvoltat ca nod comercial între est şi 
vest. O mare parte din activităţile industriale şi de comerţ ale oraşului sunt deservite de Portul 
Constanţa, cel mai mare port la Marea Neagră şi al patrulea ca importanţă în Europa. De 
asemenea, portul oferă condiţii optime pentru acostarea navelor de croazieră fluviale care fac 
escală precum şi a navelor maritime de pasageri.  

Zona Metropolitană Constanţa dispune de o multitudine de obiective turistice îmbinând 
vestigiile istorice cu creaţiile lumii contemporane.  

Beneficiind de avantajul aşezării pe litoralul Marii Negre, majoritatea localităţilor din 
Zona Metropolitană au ca orientare economică principală turismul. În cadrul Zonei Metropolitane 
Constanţa există 5 staţiuni: Năvodari, Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud şi Techirghiol care 
răspund tuturor categoriilor de vârstă şi celor mai exigente gusturi, punând la dispoziţie plaje 
întinse, nisip fin, spaţii de agrement, parcuri de distracţii, cluburi, restaurante şi o amplă capacitate 
de cazare în bazele de tratament şi în hoteluri. Turismul în Zona Metropolitană Constanţa este 
facilitat de existenţa Aeroportului Internaţional Mihail Kogălniceanu, care asigură conexiuni cu 
marile oraşe europene.  

Viziunea  de  dezvoltare  a  Polului  Naţional  de  Creştere  -  Constanţa  are  în  vedere 
impunerea  Zonei  Metropolitane  Constanţa  ca  un  centru  multifuncţional  competitiv  al 
României şi principalul polarizator economic în regiunea Mării Negre, avându-se în vedere 
totodată  dezvoltarea  durabilă  a  întregii  zone  şi  reducerea  discrepanţelor  actuale  de 
dezvoltare dintre cele 14 localităţi care compun polul de creştere. 

Constanţa  va  fi  o  metropolă  europeană,  o  zonă  turistică  în  expansiune, cu  o 
economie în creştere rapidă şi un standard de viaţă ridicat pentru toţi locuitorii săi. 

Obiectivele strategice  ale  Polului  Naţional  de  Creştere  Constanţa  au  fost stabilite  în 
concordanţă cu : 

> Creşterea rolului economic şi social al Polului Naţional   de Creştere Constanţa, prin 
adoptarea   unei   abordări  policentrice,   în  vederea  stimulării  unei  dezvoltări  mai echilibrate a 
municipiului Constanţa şi a arealului său de influenţă (cele 14 localităţi ce formează Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa) 
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> Îmbunătăţirea  accesibilităţii  în interiorul şi în  exteriorul municipiului  Constanţa  şi în 
arealul său de influenţă, realizând conexiuni cu zonele din imediata vecinătate 

> Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Polului Naţional  de Creştere Constanţa 
> Creşterea calităţii infrastructurii sociale din Polul Naţional de Creştere Constanţa 
> Creşterea competitivităţii în vederea stimulării mediului de afaceri local 
În  această  perioadă,  dezvoltarea  teritorială  durabilă  şi  consolidarea  structurilor zonale  

reprezintă  o  prioritate,  fiind  absolut  necesară  o  abordare  durabilă  a  tuturor proceselor de 
dezvoltare, o cooperare intensă între unităţile administrativ-teritoriale la nivel metropolitan pentru 
a răspunde provocărilor multiple ale perioadei de tranziţie, procesului de descentralizare. 

Dezvoltarea  echilibrată  a  zonei  metropolitane  impune  o  planificare  comună,  o 
colaborare activă şi iniţierea unui proces comun de luare a deciziilor în cadrul consiliilor locale în 
scopul: 

> Consolidării rolurilor unităţilor administrativ-teritoriale 
> Gestionării responsabile a resurselor naturale şi protecţiei mediului 
> Echilibrării şi creşterii ritmului dezvoltării economice 
> Structurării şi dezvoltării comunităţilor 
> Dezvoltării identităţii culturale a comunităţilor 
> Dezvoltării accesibilităţii integrate a localităţilor 
> Asigurării unei administraţii publice şi a serviciilor publice aferente performante şi 

competitive 
> Îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale oamenilor şi colectivităţilor umane 
> Promovării tehnologiei de informaţii şi comunicaţii 
> Protejării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural 
> Extinderii controlate a zonelor construite 
> Protejării localităţilor împotriva dezastrelor naturale 
> Creşterii accesului la resurse, respectiv fonduri guvernamentale, fonduri europene şi 

fonduri internaţionale. 
Planul Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere Constanţa reprezintă debutul 

cooperării   partenerilor  metropolitani,  în  vederea  integrării  proiectelor  şi  abordărilor 
sectoriale  la  nivelul  întregii  zone,  în  vederea  maximizării  impactului  fondurilor  publice 
investite, în beneficiul comunităţilor partenere. 

 
1.2. Structura Planului Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere 

Constanţa 
 
Planul Integrat de Dezvoltare al Polului National de Crestere Constanta a  fost  structurat  

în conformitate  cu  un  flux  clar  şi  logic  al informaţiilor pornind de la situaţia existentă în 
judeţ, relevantă din punct de vedere geografic, şi ajungând la măsurile de implementare şi 
monitorizare. 

Procesul de planificare este structurat în cinci părţi principale după cum urmează: 
Partea 1 —  Auditul sau evaluarea situaţiei existente a PC din punct de vedere socio — 

economic, al mediului şi nivelului de echipare tehnică şi socială 
Partea a 2-a —  Strategia de dezvoltare a PC ce cuprinde elemente de viziune, obiective 

strategice, politici şi programe şi priorităti 
Partea a 3-a — Profilul spaţial şi arii de intervenţie în PC 
Partea a 4-a — Planul de acţiune (PA) 
Partea a 5-a — Managemenul implementării planului integrat. 
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1.3. Obiectivele  Planului Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere 

Constanţa 
 
Obiectiv strategic 1: CONSTANŢA LOCUITORILOR 
Acest obiectiv vizează: 
> Îmbunătăţirea  condiţiilor  de  viată  ale  locuitorilor  şi  creşterea  atractivităţii  zonei, 

astfel încât să devină un loc plăcut în care să munceşti, să studiezi, să trăieşti. 
>accesul  tuturor  locuitorilor  la  o  infrastructură  de  calitate  (infrastructura  public 

urbană,   infrastructura   de   bază   ce   deserveşte   furnizarea   serviciilor   publice, infrastructura 
de transport, infrastructura de comunicaţii etc.) 

> accesul  la  o  locuinţă  decentă  în  condiţii  de  siguranţă,  accesul  la  servicii  de 
sănătate, servicii de educaţie şi cultură şi servicii sociale de calitate, într-un mediu durabil. 

 
Obiectiv strategic 2:  CONSTANŢA TURIŞTILOR 
 
Acest obiectiv vizează crearea unei zone turistice maritime, atractivă şi competitivă pentru 

turiştii români şi străini prin: 
> poziţia sa geografică cu potenţial turistic de o mare diversitate 
> statutul de cel mai important centru turistic al ţării. 
> posibilitatea   practicării   diferitelor   forme   de   turism:   litoral,  balnear   şi  de 

agrement, cultural, religios, etnic, ecoturism, turism de afaceri şi congrese etc., 
>exploatarea potenţialului natural favorabil de care dispune municipiul Constanţa şi 

arealul său de influenţă 
> valorificarea patrimoniului cultural, istoric şi arheologic 
>lansarea de produse turistice noi menite sa permanentizeze interesul asupra zonei pe 

întreaga perioadă a anului. 
> dezvoltarea durabilă a  turismului 
Toate acestea vor conduce la  ridicarea ofertei turistice litorale la standarde occidentale, la 

revigorarea tuturor staţiunilor ce fac parte din Zona Metropolitană Constanţa şi în mod particular 
la redobândirea statutului staţiunii Mamaia de „ perlă a rivierei româneşti”. 

 
Obiectiv strategic 3: CONSTANŢA INVESTITORILOR 
 
Creşterea  competitivităţii   pe  termen  lung  a  economiei  locale  vizează  dezvoltarea 

economică durabilă, realizarea unui mediu de afaceri stabil şi predictibil şi crearea de noi locuri de 
munca prin: 

> creşterea  investiţiilor străine  directe,  dar şi autohtone,  îndeosebi  în  ramurile  cu 
potenţial de creştere economică mare 

> încurajarea sectorului terţiar şi a acelor activităţi economice care generează valoare 
adăugată mare 

> dezvoltarea de infrastructuri performante de legătură la nivel regional, naţional şi 
european  ierarhizate  coerent  (autostrăzi,  drumuri  exprese,  dezvoltare  unor  linii aeriene  de  
descărcare  cargo  şi crearea  de  noi  capacităţi  de  dezvoltare  şi procesare în porturile maritime 
şi fluviale cât  şi înfiinţarea de noi linii de transport maritime/fluviale/aeriene) 

> dezvoltarea   cooperării   transfrontaliere   în   cadrul   Euroregiunii   Mării   Negre   şi 
cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 
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> dezvoltarea resurselor umane, creşterea ratei de ocupare în meserii şi profesii de înaltă 
specializare şi utilizarea resursei umane ca factor de dezvoltare economic 

 
1.4 Politici şi programe 
 
1.4.1  Construcţie,  reabilitare  şi  renovare  a  infrastructurii  locale  (politici  

programe corelate cu axele Programului Operaţional Regional şi alte programe naţionale) 
 
Politica SI-A1: Dezvoltarea infrastructurii de transport şi creşterea gradului de 

accesibilitate atât în interiorul, cât şi în exteriorul localităţilor 
Programul   SI-Al-l   Îmbunătăţirea   calităţii   transportului   de   persoane   şi   mărfuri   şi 

modernizarea infrastructurii aferente 
> Infrastructura de transport şi infrastructura publică urbană (inclusiv pasaje) în şi între

 localităţile din Zona  Metropolitană Constanţa - reabilitare modernizare, creare 
Programul  SI-A1-2  Fluidizarea  şi  descongestionarea  traficului  în  Zona  Metropolitană 

Constanţa 
> Sistem de management integrat al traficului în municipiul Constanţa 
> Infrastructura publică urbană aferenta fluidizării şi decongestionării traficului în Zona 

Metropolitană Constanţa 
 
Politica SI-A2 Reducerea  discrepanţelor  de  dezvoltare  între municipiul 

Constanţa  şi  celelalte  localităţi  care  intră  în  aria  lui  de  influenţă  prin dezvoltarea 
infrastructurii publice 

Programul SI-A2-1 Creşterea atractivităţii socio-economice a domeniului public în aria de 
influenţă a polului de creştere Constanţa 

> Reabilitarea şi creşterea atractivităţii turistice a Zonei Peninsulare a municipiului 
Constanţa 

> Creşterea   atractivităţii   socio-economice   a   Zonei   Metropolitane   Constanţa   şi 
reducerea  discrepanţelor  de  dezvoltare  dintre  municipiul  Constanţa  şi  celelalte localităţi ale 
Polului de Creştere 

• Reţea  de  străzi  şi  drumuri  în  şi  între  localităţile  din  Zona  Metropolitană 
Constanţa-reabilitare, modernizare 

• Spaţii publice urbane din principalele zone de interes social, economic şi turistic 
din Zona Metropolitană Constanţa-reabilitare , modernizare şi creare 

• Structuri de sprijinire  a creşterii calităţii vieţii în localităţile Zonei Metropolitane 
• Zone  verzi  în  localităţile  din  Zona  Metropolitană  Constanţa-reabilitare, 

modernizare,amenajare,creare 
 
Politica SI-A3 Îmbunătăţirea serviciilor publice şi dezvoltarea infrastructurii de bază 

care deserveşte furnizarea acestora 
Programul  SI-A3-1   Dezvoltarea   infrastructurii   de   bază   care   deserveşte   furnizarea 

serviciilor publice 
> Sistem de iluminat public - reabilitare, modernizare, extindere 
Programul SI-A3-2 Dezvoltarea infrastructurii care deserveşte transportul public de 

călători 
> Infrastructura publică de transport - amenajare/reamenajare, creare 
> Transport public de călători - eficientizare, modernizare,creare 
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Politica  SI-A4 Îmbunătăţirea serviciilor  de protecţie şi asistenţă  socială,  a 
serviciilor de sănătate publică şi reabilitarea infrastructurii aferente 

Programul  SI-A4-1  Dezvoltarea  şi  îmbunătăţirea  serviciilor  de  sănătate  publică  şi  a 
infrastructurii  specifice 

> Unităţi sanitare din Zona Metropolitană Constanţa - reabilitare, modernizare, creare 
 
Programul SI-A4- Dezvoltarea şi  îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale şi a 

celor comunitare În Zona Metropolitană Constanţa 
> Infrastructura  aferentă  serviciilor  sociale  şi  comunitare  din  Zona  Metropolitană 

Constanţa-reabilitare, modernizare, creare 
> Infrastructura social - comunitară  în Zona Metropolitană Constanţa - reabilitare, 

modernizare, creare 
> Servicii medicale la standarde europene în Zona Metropolitană Constanţa 
 
Politica SI-A5 Încurajarea şi promovarea educaţiei şi cercetării, a culturii şi artei 

Programul ŞI-A5- Dezvoltarea infrastructurii educaţionale 
> Unităţi de Învăţământ preşcolar şi preuniversitar din Zona Metropolitană Constanţa - 

reabilitare, modernizare, dotare ,creare 
> Servicii de învăţământ la standarde europene în Zona Metropolitană Constanţa 
 
Politica SI-A6 Siguranţă şi ordine publică în Zona Metropolitană 
Programul SI-A6- Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului şi ordine publică 
> Sistem de supraveghere video a principalelor spaţii publice şi obiective de interes 

public-realizare şi implementare 
Programul  SI-A6-  Creşterea  capacităţii  de  prevenire,  intervenţie  şi  monitorizare  a 

situaţiilor de urgenţă în Zona Metropolitană Constanţa 
> Servicii de intervenţie pentru situaţii de urgenţă-dezvoltare 
 
Politica  SI-BI  Valorificarea  potenţialului  turistic  şi  cultural  al  Zonei 

Metropolitane Constanţa 
Programul  SI-B1-  Conservarea,  restaurarea  şi  valorificarea  durabilă  a  patrimoniului 

cultural inclusiv infrastructura conexă 
> Reabilitarea şi creşterea atractivităţii turistice a Zonei Peninsulare a municipiului 

Constanţa 
> Patrimoniu arhitectonic şi arheologic în Zona Metropolitană Constanţa - reabilitare 
Programul SI-B1- Consolidarea ofertei turistice a Zonei Metropolitane Constanţa 
> Mamaia - produs turistic internaţional 
> Infrastructura turistică şi de agrement - modernizare, dezvoltare, creare 
>Infrastructura publică urbană din zonele turistice - reabilitare/reamenajare 
> Infrastructura de transport-dezvoltare, modernizare, creare 
> Infrastructura socială aferentă activităţii de turism - creare 
> Promovarea ofertei turistice în Zona Metropolitană Constanţa 
> Structuri de sprijin pentru promovarea turistică a Zonei Metropolitane Constanţa 
 
1.4.2  Infrastructura  de  mediu  (politici  programe  corelate  cu  axele  Programului 

Operaţional  Sectorial de Mediu şi alte programe naţionale de mediu) 
 
Politica SII-AI Îmbunătăţirea serviciilor publice şi dezvoltarea infrastructurii de bază 
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care deserveşte furnizarea acestora 
Programul  SII-A1-1  Dezvoltarea   infrastructurii   de  bază  care  deserveşte   furnizarea 

serviciilor publice 
> Sisteme de alimentare cu apă şi canalizare - reabilitare,extindere, modernizare şi creare 
> Sistem de încălzire în Zona Metropolitană Constanţa - reabilitare 
 
Politica SII-A2 Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului 
Programul  SII-A2-1  Dezvoltarea  sistemelor  de  management  integrat  al  deşeurilor  şi 

reabilitarea siturilor contaminate 
> Sisteme de colectare selectivă a deşeurilor în Zona Metropolitană Constanţa 
> Închiderea gropilor neconforme de deşeuri 
Programul SII-A2-2 Reducerea factorilor de poluare a mediului 
> Împădurirea  şi  amenajarea  de  liziere  în  jurul  zonelor  rezidenţiale  şi  a  zonelor 

industriale 
> Surse  regenerabile  de  energie  pentru  clădirile  publice  din  Zona  Metropolitană 

Constanţa 
> Masurilor active din planurile de acţiune anexate hărţilor de zgomot din localităţile 

CONSTANŢA - DOBRICH 
> Informare şi conştientizare publică cu privire la reducerea poluării 
Programul SII-A2-3 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia 

naturii 
> Protecţia  şi  conservarea  integrată  a  ariilor  naturale  protejate  situate  În  Zona 

Metropolitană Constanţa 
Programul  SII-A2-4  Implementarea  infrastructurii  adecvate  de  prevenire  a  riscurilor 

naturale în zonele cele mai expuse la risc 
> Sistem hidrotehnic de protecţie a plajelor şi a falezelor-reabilitare, consolidare 
> Măsuri  de  combatere  a  riscurilor  naturale  În  zonele  cele  mai  expuse  la  risc  - 

amenajare, regularizare văi 
Programul SII-A2-5 Creşterea eficienţei energetice În contextul combaterii schimbărilor 

climatice 
> Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe construite În perioada 1950 — 1989 
 
Politica SII-BI Turism durabil prin protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului 
Programul SII-B1-1 Conservarea durabilă a resurselor naturale şi valorificarea turistică a 

acestora 
> Ecologizarea şi fructificarea potenţialului turistic al Lacului Siutghiol 
> Ecologizarea şi fructificarea potenţialului turistic al Lacului Tăbăcărie 
> Ecologizarea  Lacului  Belona  -  Eforie  Nord  şi  pregătirea  lui  pentru  activităţi  de 

agrement 
Programul SII-B2-1 Cooperare turistică transfrontalieră 
> Promovarea  în  comun  a  litoralului  românesc  şi  bulgăresc  al  Mării  Negre  şi 

dezvoltarea de produse turistice comune Constanţa - Dobrich prin: 
- Realizarea de pliante, hărţi, filme, spoturi şi alte materiale informative şi de promovare 

turistică 
- Organizarea de spectacole, evenimente şi activităţi de promovare a litoralului Mării 

Negre 
- Conceperea unui brand comun pentru litoralul Mării Negre şi promovarea internaţională 

a acestuia prin intermediul diverselor canale media 
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Politica  SII-CI  Protecţia  şi  îmbunătăţirea  calităţii  mediului  prin  controlul 

poluării industriale 
Programul SII-C1-1 Reducerea factorilor de poluare a mediului prin utilizarea surselor 

regenerabile de energie 
> Surse regenerabile de energie în Zona Metropolitană Constanţa 
Programul SII-C1-2  Valorificarea  siturilor industriale poluate  şi neutilizate  şi 

pregătirea acestora pentru noi activităţi 
> Platforme industriale, terenuri degradate şi/sau neutilizate - reabilitare, ecologizare, 

amenajare 
> Amenajarea terenurilor degradate şi/ sau neutilizate din localităţile periurbane ale 

polului de creştere Constanţa şi pregătirea lor pentru alte activităţi economice 
 
1.4.3  Infrastructură  economică  (politici  programe  corelate  cu  axele  Programului 

Operaţional  Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice  şi POR) 
 
Politica S I I I -AI Îmbunătăţirea serviciilor publice şi dezvoltarea infrastructurii de 

bază care deserveşte furnizarea acestora 
Programul  SIII-A1-1  Dezvoltarea  infrastructurii  de  bază  care  deserveşte  furnizarea 

serviciilor publice 
> Sistem de  alimentare cu gaze naturale 
> Sistem de alimentare cu energie electrica 
 
Politica SIII-A2 Promovarea tehnologiei informaţiei 
 
Programul SIII-A2-1 Dezvoltarea serviciilor de tipul ,e-administraţie” 
> Infiinţarea   unui   webportal   interactiv   de   tip   e-administraţie   la   nivelul   Zonei 

Metropolitane  Constanţa  şi  interconectarea  acestuia  cu  sistemul  naţional  de comunicaţii 
Programul SIII-A2-2 Promovarea utilizării internetului şi facilitarea accesului la internet 
> Crearea de zone publice wireless 
 
Politica SIII-CI Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei locale 
Programul  Slll-Cl-l  Îmbunătăţirea  accesului  pe  piaţa  a  sectorului  terţiar  şi  a  acelor 

activităţi economice care generează valoare adăugata mare 
> lnfrastructura de afaceri în Zona Metropolitană Constanţa-creare 
> Structuri de sprijinire  a infrastructurii de afaceri —creare 
> lnfrastructura de transport - dezvoltare 
 
1.4.4. Dezvoltarea resurselor umane  şi a capacitaţii administrative (politici programe 

corelate cu axele Programului Operaţional  Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi POS 
Dezvoltarea Capacitaţii Administrative) 

 
Politica SIV-A1  Îmbunătăţirea  structurii  şi  procesului  de  management  în 

administraţia publică locală 
Programul SIV-Al-l Dezvoltarea unei administraţii publice la nivel european 
> Euro-administraţie 
> Sisteme de eficientizare şi creşterea calităţii în administraţia publica 
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Politica  SIV-A2  Dezvoltarea  resurselor  umane  ,promovarea  ocupării  şi 
incluziunii sociale 

Programul S IV-A2-l Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă 
> Corelarea curriculei universitare şi a programelor de formare şi perfecţionare cu 

evoluţia pieţei forţei de muncă 
> Promovarea măsurilor active de ocupare prin desfăşurarea de cursuri de formare 

profesională în domenii de activitate deficitare pe piaţa forţei de muncă 
> Formarea profesională a categoriilor cu risc de a nu se integra pe piaţa forţei de muncă 

prin desfăşurarea de cursuri de formare profesională dedicate următoarelor categorii: tineri care 
părăsesc centrele de plasament; etnici romi; persoane ocupate în agricultura de subzistenţă; 
persoane cu handicap; persoane fără studii,  etc. 

> Organizarea şi desfăşurarea unor cursuri de reconversie profesionala în localitatea Valu 
lui Traian 

 > Promovarea incluziunii sociale prin: 
Înfiinţarea  a  10  centre  de  consiliere  vocaţională  destinate  asistenţei  diverselor 

categorii de persoane vulnerabile În procesul de integrare pe piaţa forţei de muncă 
Desfăşurarea de programe de informare cu privire la combaterea discriminării pe piaţa 

forţei de muncă 
Desfăşurarea de programe de informare în rândul tinerilor cu privire la alegerea carierei şi 

orientarea profesională 
Desfăşurarea de programe pentru prevenirea abandonului şcolar 
 
Politica  SIV-B1  Dezvoltarea  resurselor  umane  ,promovarea  ocupării  şi 

incluziunii sociale 
Programul S IV-B1-1 Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă 
> Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii 
 
1.4.5. Politici şi programe complementare ( politici şi programe corelate cu axe ale 

PNDR, P0 pentru pescuit şi Programele de cooperare teritoriala) 
 
Politica S V-C1Cresterea competitivităţii pe termen lung a economiei locale 
Programul V C1- Diversificarea economiei rurale 
> Zone   dedicate   dezvoltării   industriei   agroalimentare   şi   prelucrării   produselor- 

amenajare 
> Structuri de promovare şi susţinere a pisciculturii-creare 
 
Politica S V-C2 Cooperare economica transfrontaliera 
Programul S V-C2-1 Dezvoltarea cooperării transfrontaliere în bazinul Marii Negre 
> Reţeaua centrelor de expertiza în Bazinul Marii Negre 
> Tradiţii culturale la Marea Neagra 
> Meniul Marii Negre 
> Croaziera la Marea Neagra 
> Înfiinţarea bursei internaţionale de mărfuri Marea Neagră 
Programul S V-C2- Dezvoltarea cooperării transfrontaliere România Bulgaria 
> Centru transfrontalier de afaceri şi piaţa agroalimentara în localitatea Valu lui Traian 
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1.5.  Programe prioritare 
 
5.1.Imbunătăţirea  calităţii  transportului  de  persoane şi mărfuri şi modernizarea 

infrastructurii aferente 
5.2. Fluidizarea şi descongestionarea traficului în Zona Metropolitană Constanţa 
5.3. Creşterea atractivităţii socio-economice a domeniului public în aria de influenta a 

polului de creştere Constanţa 
5.4. Dezvoltarea infrastructurii de bază care deserveşte furnizarea serviciilor publice 
5.5. Dezvoltarea infrastructurii care deserveşte transportul public de calatori 
5.6.  Dezvoltarea  şi  îmbunătăţirea  serviciilor  de  sănătate  publica  şi  a  infrastructurii 

specifice 
5.7. Dezvoltarea şi  îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale şi a celor comunitare 

în Zona Metropolitană Constanţa 
5.8. Dezvoltarea infrastructurii educaţionale 
5.9. Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului şi ordine publică 
5.10. Creşterea capacităţii de prevenire, intervenţie şi monitorizare a situaţiilor de urgenţă 

în Zona Metropolitană Constanţa 
5.11. Conservarea, restaurarea şi valorificarea durabila a patrimoniului cultural inclusiv 

infrastructura conexa 
5.12.  Consolidarea ofertei turistice a Zonei Metropolitane Constanţa 
5.13. Dezvoltarea infrastructurii de bază care deserveşte furnizarea serviciilor publice 
5.14. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor 

contaminate 
5.15. Reducerea factorilor de poluare a mediului 
5.16. Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii 
5.17. Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele 

cele mai expuse la risc 
5.18. Creşterea eficienţei energetice În contextul combaterii schimbărilor climatice 
5.19. Conservarea durabila a resurselor naturale şi valorificarea turistica a acestora 
5.20. Cooperare turistica transfrontaliera 
5.21. Reducerea factorilor de poluare a mediului prin utilizarea surselor regenerabile de 

energie în Zona Metropolitană Constanţa 
5.22. Valorificarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea acestora pentru 

noi activităţi 
5.23. Dezvoltarea infrastructurii de bază care deserveşte furnizarea serviciilor publice 
5.24. Dezvoltarea serviciilor de tipul ,e-administraţie” 
5.25. Promovarea utilizării internetului şi facilitarea accesului la internet 
5.26. Îmbunătăţirea accesului pe piaţa a sectorului terţiar şi a acelor activităţi economice 

care generează valoare adăugata mare 
5.27. Dezvoltarea unei administraţii publice la nivel european 
5.28. Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă 
5.29. Diversificarea economiei rurale 
5.30.Dezvoltarea cooperării transfrontaliere în bazinul Marii Negre 
5.31. Dezvoltarea cooperării transfrontaliere România Bulgaria 
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1.6.  Informare şi consultare 
 
1.6.1. Managementul Procesului  Consultativ  al Planului  Integrat de Dezvoltare al 

Zonei Metropolitane Constanţa 
a vizat următoarele elemente: 
1.6.1.1.  Reprezentativitatea:  consultarea  a  presupus  interacţiunea  intr-un  cadru legal 

şi instituţional dintre factorii de decizie şi grupurile interesate — stakeholderi. 
Consultarea s-a realizat la nivel: 
-  administrativ,  cu  principalii  stakeholderi,  asociaţii   profesionale,  organizaţii 

patronale şi sindicale,  servicii descentralizate, agenţia pentru dezvoltare regionala, organizaţii 
non-guvernamentale, reprezentanţi ai mediului academic şi de cercetare ştiinţifica şi a mediului 
de afaceri 

- politic, prin consultarea şi informarea celor 14 primari din Zona Metropolitană 
Constanţa şi a consiliilor locale; 

- civic, cu  cetăţenii  oraşului şi cu  reprezentanţii societăţii civile, în cadrul  unor 
dezbateri publice. 

 
1.6.1.2. Asigurarea reprezentării diversităţii  (socio-demografic, rezidenţial, orientare 

politica, sex) În vederea reprezentării tuturor celor potenţial afectaţi de politica publica propusa) 
S-a avut în vedere: 
- identificarea  şi  analizarea  tuturor  grupurilor  şi  organizaţiilor  interesate  de procesul  

de elaborare şi implementare a Planului Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere 
Constanţa; 

- eventualele  riscuri  ce  se  pot  răsfrânge  asupra  celor  interesaţi  ca  urmare  a punerii 
în practica a politicii nou propuse; 

- implicarea activa a acestora În procesul de elaborare şi implementare a Planului Integrat 
de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere Constanţa 

1.6.1.3.Transparenta —  transparenta decizionala a reprezentat un ingredient cheie în 
cadrul   procesului  consultativ  ,  inclusiv  în  procesul  de  identificare  a  zonelor problema din  
cadrul localităţilor metropolitane, de soluţionare a problemelor şi de formulare a viziunii de  
dezvoltarea a Polului Naţional de Creştere Constanţa şi a arealului sau de influenta. 

1.6.1.4. Comunicarea sau informarea —  a reprezentat un instrument de bază pentru 
asigurarea unui proces consultativ de calitate şi a avut În vedere buna informare a tuturor celor 
potenţial afectaţi de noua politica publica propusa. 

1.6.1.5. Facilitarea şi moderarea —  procesul consultativ a cuprins o suită de acţiuni ce 
s-au materializat printr-un dialog public organizat. 

Moderatorii  acestui  dialog  au  fost  profesionişti  cu  expertiza  în  domeniul  respectiv 
(Directorul  Executiv al Direcţiei Programe şi Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului 
Constanţa,  Coordonatorul  de  Strategii  şi  Programe  al  Zonei  Metropolitane  Constanţa, 
echipa  de  proiect  implicată  în  elaborarea  Planului  Integrat  de  Dezvoltare  al  Zonei 
Metropolitane Constanţa). 

 
1.6.1.6.. Post consultarea —  a cuprins rapoartele/chestionarele post consultare ce au dus 

la creşterea încrederii în utilitatea politicii publice propuse şi în administraţia publica. 
 
*Instrument utilizat în vederea asigurării unui proces consultativ de calitate 

                                                                                                                              Tabel 1.1. 
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CRITERIU INDICATORI DE 
OPERATIONALIZARE 

CRITERIU 

 

Nr. Participanţi 54 
Transparenţa listei de 
participanţi

Maximă 
Reprezentativitate 

Grupuri interesate reprezentate 8 

Diseminare în timp util a 
informaţiei 

Maximă 

Vizibilitatea informaţiei pentru 
publicul larg 

Prezenţa pe site-ul Zonei 
Metropolitane Constanţa a 
Strategiei de Dezvoltare a 
Planului Integrat Comunicat 
de presă 

Transparenţă 

Acces facil la informaţie Maxim 

Pachet de informaţii disponibil 
înainte de consultare 

Mape de prezentare: Agenda 
prezentării, prezentare power-
point, lista de proiecte 
prioritare, chestionare 

Comunicare şi Informare 

Scopul consultării bine precizat Maxim 

 
Facilitare şi moderare Facilitare profesionistă (externă 

sau internă) 
Internă şi maximă 

Existenţa unui raport al 
consultării  
Chestionare 

I 
 
29 

Raport trimis către toţi 
participanţii 

I 

Post-consultare 

Gradul de includere al 
rezultatelor consultării în decizia 
finală

Maxim 

 
 
1.6.2. METODE DE CONSULTARE 
 
1.6.2.1.Solicitarea de informaţii privind anumite necesitaţi, solicitarea de propuneri, de 

sugestii şi opinii în scris şi prin e-mail 
Încă din prima faza de elaborare a Planului Integrat de Dezvoltare al Polului National de 

Crestere Constanta echipa de proiect a iniţiat următoarele demersuri: 
- transmiterea de adrese atât  prin fax cât  şi prin e-mail către cele 14 administraţii locale 

ce fac parte din Zona Metropolitană Constanţa prin care se solicita o evaluare a situaţiei deja 
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existente în  teritoriu  (date statistice) cu scopul de a identifica punctele slabe din zonele 
respective şi eventuale soluţii necesare îmbunătăţirii situaţiei în arealul respectiv; 

- transmiterea de adrese atât  prin fax cât  şi prin e-mail către cele 14 administraţii locale 
şi către Consiliul Judeţean Constanţa,  membre ale Zonei Metropolitane Constanţa prin care se 
solicita sa se transmită un centralizator cu proiectele considerate a fi prioritare pentru perioada 
2009-2015  pentru zonele respective cât  şi un centralizator cu proiectele ce se afla În derulare 
atât  prin intermediul Programului Operaţional Regional sau alte Programe Operaţionale şi 
Programe  Naţionale  cât  şi cu proiectele ce se afla în stadiul de idee în vederea unei evaluări 
adecvate a  situaţii existente la nivelul municipiului Constanţa şi a arealului sau de influentă; 

- transmiterea de adrese atât prin fax cât  şi prin e-mail către toate instituţiile importante 
din municipiul Constanţa prin care se solicită atât  un centralizator cu proiectele aflate deja în 
derulare de către aceste instituţii cu scopul de a identifica modul în care aceste proiecte 
contribuie la întregirea Strategiei de Dezvoltare a Polului Naţional de Creştere Constanţa precum 
şi un centralizator cu proiectele considerate a fi prioritare pentru aceste instituţii în perioada 
2009-2015, proiecte ce ar contribui la conturarea obiectivului strategic al Zonei Metropolitane 
Constanţa şi care ar conduce  la  îndeplinirea celorlalte obiective stabilite prin Planul Integrat de 
Dezvoltare a Polului Naţional de Creştere Constanţa; 

- menţinerea unei legături continue prin e-mail cu administraţiile locale, membre în cadrul 
Zonei Metropolitane Constanţa în vederea asigurării unei transparenţe decizionale şi a unei 
informări periodice privind stadiul elaborării Planului Integrat de Dezvoltare a Polului Naţional 
de Creştere Constanţa; 

 
1.6..2.2. Constituirea unor grupuri de lucru şi a unor grupuri consultative 
 
Elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere Constanţa a 

vizat şi constituirea următoarelor grupuri de lucru/ consultative: 
- Grup de Lucru Permanent format din câte un reprezentant desemnat de către fiecare 

administraţie locală membră a Zonei Metropolitane Constanţa în cadrul căruia au fost discutate  
proiectele propuse de către fiecare localitate precum şi direcţiile de dezvoltare ale  acestora  în  
concordanţă  cu  obiectivele  strategice  identificate  la  nivelul  Polului  de Creştere Constanţa; 

- Grup Consultativ format din reprezentanţi cu funcţii de conducere din cadrul Primăriei 
Municipiului Constanţa, echipa de proiect implicată în procesul de elaborare a Planului Integrat 
de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere Constanţa şi reprezentanţi cu funcţii de conducere 
din  cadrul SC. RAJA  SA.  CONSTANŢA,  echipa de proiect implicată  în elaborarea 
Masterplanului de apă/canalizare în judeţul Constanţa în vederea unei corelări eficiente a 
proiectelor incluse în  Planului Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere Constanţa 
cu proiectul ,Modernizarea infrastructurii de apă/apă uzată în judeţul Constanţa”; 

-Grup Consultativ la nivelul Zonei Metropolitane Constanţa format din preşedintele 
Zonei Metropolitane Constanţa,  preşedintele Consiliului Judeţean  Constanţa, primarii 
administraţiilor locale ce sunt membre ale Zonei Metropolitane Constanţa în cadrul căruia a  fost  
stabilit,  în  urma  concluziilor furnizate  de  către  Grupul  de  Lucru  Permanent, obiectivul  
strategic  al  Planului  Integrat  de  Dezvoltare  al  Polului  Naţional  de  Creştere Constanţa, 
precum şi direcţiile de dezvoltare ale acestuia pentru perioada 2009-2015. 

Dezbaterile grupurilor de lucru/consultative s-au desfăşurat sub forma unor şedinţe de 
lucru, de progres şi de Consiliu Metropolitan. 
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1.6.2.3.Vizite de lucru, întâlniri 
 
Echipa de proiect implicată în elaborarea Planului Integrat de Dezvoltarea al Polului 

Naţional de Creştere Constanţa a efectuat o serie de vizite de lucru/întâlniri: 
- vizite efectuate în fiecare localitate, membră în cadrul Zonei Metropolitane Constanţa cu 

scopul de a identifica problemele stringente cu care se confruntă aceste localităţi şi soluţii în 
vederea  îmbunătăţirii situaţiei acestora.  Cu această ocazie s-au întocmit fişe pentru fiecare 
localitate în care s-au notat cele menţionate anterior; 

- întâlnirile de lucru cu reprezentanţii RAJA Constanţa în vederea corelării şi prioritizării 
corecte a proiectelor ce vizează infrastructura de apă/canalizare din municipiul Constanţa şi din 
localităţile Zonei Metopolitane Constanţa, proiecte ce urmează a fi depuse în cadrul Programului 
Operaţional Sectorial de Mediu; 

-  întâlniri  de  lucru  intre  reprezentanţi  cu  funcţii  de  conducere  din  cadrul  Primăriei 
Municipiului   Constanţa   şi   reprezentanţi   cu   funcţii   de   conducere   ai   unor   instituţii 
desconcentrate în vederea identificării unor surse de finanţare pentru proiecte care se află în 
stadiul de idee şi în vederea corelării acestora cu proiectele incluse în Planul Integrat de 
Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere Constanţa. 

 
1.6.2.4. Dezbateri publice 
 
S-au realizat dezbateri publice în toate localităţile care fac parte din Zona Metropolitană 

Constanţa  în cadrul cărora s-a prezentat Strategia de Dezvoltare a Zonei Metropolitane 
Constanţa  în  forma  ei  preliminară,  dezbateri  la  care  au  participat  primarii  localităţilor 
respective,  administratorul  delegat  al  Zonei  Metropolitane  Constanţa,  reprezentanţi  ai 
mediului de afaceri şi ai societăţii civile. 

Dezbaterea publică ce s-a desfăşurat în municipiul Constanţa, în septembrie 2008, la hotel 
Iaki  din staţiunea Mamaia, a vizat prezentarea Strategiei de Dezvoltare a Zonei Metropolitane 
Constanţa. Evenimentul a avut loc în contextul elaborării Planului Integrat de Dezvoltare al 
Polului Naţional de Creştere Constanţa, document de strategie şi acţiune pe baza căruia vor fi 
finanţate proiectele de dezvoltare ale tuturor celor 14 localităţi care formează Zona Metropolitană 
Constanţa. 

La această  întâlnire  a  participat  domnul  Radu  Ştefan  Mazăre,  primarul  municipiului 
Constanţa, domnul Nicolae Nemirschi, preşedintele Zonei Metropolitane Constanţa, toţi cei  13  
primari  ai  celorlalte  localităţi  care  formează  Zona  Metropolitană  Constanţa, reprezentanţi ai  
Ministerului Dezvoltări Regionale şi Locuinţei, reprezentanţi ai tuturor celorlalte instituţii 
publice de pe plan local, precum şi reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile. 

Au urmat dezbateri publice în toate localităţile Zonei Metropolitane Constanţa în cadrul 
cărora   s-au  discutat  listele  de  proiecte  prioritare  pentru  perioada  2009-2015  ale 
localităţilor respective. 

La finalul  procesului  de  elaborare  a  Strategiei  de  Dezvoltare  a  Zonei  Metropolitane 
Constanţa, Planul Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere Constanţa a fost supus  
spre  aprobare  în  cadrul  consiliilor  locale  ale  unitarilor  administrativ  teritoriale, membre ale 
Zonei Metropolitane Constanţa şi a fost adoptat În unanimitate. 

 
1.6.2.5. Emiterea unor comunicate de presă 
 
Emiterea comunicatelor de presa s-a realizat atât  la începutul procesului de elaborare a 

Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Constanţa cât  şi la finalul acestuia 
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1.7. RELATIA CU ALE PROGRAME RELEVANTE 
 
Obiectivele  şi  masurile  propuse  prin  Planului Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional 

de Creştere Constanţa  sunt  în  concordanta  cu prevederile următoarelor planuri: 
- Planul Naţional de Dezvoltare 
- Al 21 – Planul Local de Dezvoltare Durabila a Municipiului Constanta 
- Planul Local de Acţiune pentru Mediu - judeţul Constanţa 
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CAPITOLUL II  

 
 

ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII MEDIULUI 
ŞI ALE EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PLANUL 

INTEGRAT DE DEZVOLTARE AL POLULUI NAŢIONAL DE CREŞTERE 
CONSTANŢA 

 
 
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, 

patrimoniu cultural, sănătate umană, transport, turism. 
 
2.1.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. 
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 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. 

2.1.1.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:                                                        Tabel 2.1 

Localităţi Latitudine Longitudine 

Constanţa 44o11’N 28039’E 

Mangalia 43o48’N 28035’E 

Eforie 44o4’N 28038’E 

Costineşti 47o48’N 28038’E 

Năvodari 44o19’N 28036’E 

Medgidia 44o16’N 2803’E 

Hârşova 44o41’N 28057’E 

Cernavoda 44o19’N 28001’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. 
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Altitudinile principalelor localităţi:                                                                           Tabel 2.2 

Localităţi Altitudine 

Constanţa 15-35 m 

Mangalia 6 m 

Eforie 6-20 m 

Costinesti 2-10 m 

Năvodari 6-8 m 

Medgidia 37-70 m 

Hârşova 20 m 

Cernavodă 50 m 

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; 

- 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. 
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Tabel 2.3 

Temperatura aerului (0 C) Staţia Meteo 

Media 
multianuală 

Media anuală 
2008 

Minima anuală 
şi data 

Maximă 
anuală şi data 

Adamclisi 10,9 12,2 17,8/05.01.2008 36,8/16.08.2008 

Cernavoda 11,4 12,3 15,7/05.01.2008 38,9/16.08.2008 

Constanţa 11,7 13,2 11,1/05.01.2008 31,6/05.07.2008 

Hârşova 11,0 12,5 15,7/05.01.2008 38,9/16.08.2008 

Mangalia 11,5 12,8 13,8/05.01.2008 33,3/18.08.2008 

Medgidia 11,1 12,3 15,5/05.01.2008 36,1/16.08.2008 

 

Evidenţierea extremelor climatice şi manifestări ale acestora 
 Temperaturile minime absolute înregistrate în judeţul Constanţa au fost de -250 C la 
Constanţa la 10februarie 1929, -33,10 C la Basarabi (Murfatlar) la 25 ianuarie 1954 şi -25,20 C la 
Mangalia la 25 ianuarie 1942. Temperaturile maxime absolute înregistrate au fost de +430 C la 
Cernavodă la 31 iulie 1985, +410 C la Basarabi la 20 august 1945, +38,50 C la Constanţa la 10 
august 1927 şi +360 C la Mangalia la 25 mai 1950. 

   Vanturile sunt determinate de circulaţia general atmosferica şi condiţiile geografice locale. 
Caracteristicile zonei sunt brizele de zi şi de noapte. 

   
Valorile înregistrate la staţiile meteorologice din judeţul Constanţa:             Tabel 2.4 

Precipitaţii (l/mp) Staţia Meteo 
Media multianuala Cantitatea totală 

2008 
Maximă în 24 ore şi 

data 
Adamclisi 471,3 496,5 48,6/27.04.2008 
Cernavoda 453,1 380,4 51,4/19.06.2008 
Constanţa 411,5 423,9 61,2/27.04.2008 
Hârşova 412,1 374,9 24,8/14.06.2008 
Mangalia 412,1 467,9 84,6/37.04.2008 
Medgidia 443,1 362,4 36,8/27.04.2008 

 

Cantităţile de precipitaţii înregistrate  în anul 2008 (l/mp):                          Tabel 2.5. 

Staţia 
meteo 

Ian Feb Mar Ap
r 

Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec 

Adamclisi 49,0 4,4 34,1 121
,2 

67,7 49,2 25,7 17,5 36,2 15,2 22,8 53,5 

Cernavoda 13,5 0,9 39,6 75,
8 

37,6 72,5 29,4 6,4 39,2 10,2 15,9 39,2 
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Constanţa 39,8 0,5 24,2 108
,8 

52,8 50,2 27,4 1,8 20,6 9,6 39,9 49,0 

Hârşova 5,4 6,4 19,7 69,
6 

45,8 69,4 17,4 13,8 51,8 21,4 19,0 35,2 

Mangalia 76,8 3,9 30,0 124
,0 

36,0 36,2 32,2 7,2 66,4 2,6 32,7 19,9 

Medgidia 7,7 2,2 23,5 103
,5 

57,3 35,6 17,2 2,0 33,0 7,7 25,7 47,0 

 

Valorile medii lunare ale temperaturii aerului în anul 2008 (˚C):                          Tabel 2.6. 

Staţia 
meteo 

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

Adamclisi -1,4 2,6 8,3 12,3 16,2 21,3 22,6 23,9 16,5 12,9 6,7 3,9 

Cernavoda -1,1 2,9 8,7 12,6 16,4 21,6 23,2 24,6 16,9 13,2 7,3 0,9 

Constanţa 1,1 3,7 9,0 12,3 16,0 21,6 23,2 24,5 18,1 14,3 9,0 5,7 

Hârşova -1,2 2,8 8,6 12,6 16,5 21,7 23,2 24,9 16,8 12,7 7,1 3,8 

Mangalia 0,7 3,3 8,6 11,5 15,2 21,1 22,5 24,0 17,8 13,8 9,1 5,7 

Medgidia -0,8 2,8 8,3 12,3 16,0 21,3 22,7 24,1 16,7 13,1 7,2 7,1 

 

2.1.2 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. 

 2.1.2.1. 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 
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bogăţiilor de subsol o constituie izvoarele 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. 

 2.1.2.2. 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.  

Principalele lacuri naturale :                                                      Tabel 2.7. 

Nume Volum 
(mil.m3) 

  Suprafaţa (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 
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Talageac 14,0 178,0 Liman fluviuo-maritim 

 

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

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. 

2.1.3. Date demografice şi organizarea administrativ teritorială 

Populaţia judeţului Constanţa este de 716576 locuitori – în 2006, situându-se pe locul 6 între 
judeţele ţării(3,3% din populaţia ţării).  

Densitatea este de 101 de locuitori pe km 2 – peste media pe tara. Municipiul Constanţa este 
reşedinţa judeţului. 

Date demografice de la 1 iulie 2006 

√  Total locuitori: 720303 
√ Populaţia urbana: 504462 
√ Populaţia rurala: 215841 
√ Densitate medie: 101,1 loc./ km 2 
Judeţul Constanţa concentrează 70,3% din populaţie(504462 locuitori) în cele 3 municipii şi 

9 oraşe. Gradul de urbanizare este în scădere fata de anul precedent, când era de 73,5 %. Din punct 
de vedere teritorial-administrativ avem 12 municipii şi oraşe, 58 comune şi 188 de sate.                                    

                                                                                                           Tabel 2.8. 

Anii Numărul 
oraşelor şi 

municipiilor 

Numărul 
municipiilor 

Numărul 
comunelor 

Numărul 
satelor 

1995 11 3 52 189 

2000-2002 11 3 54 189 

2003 11 3 55 189 

2004 12 3 57 188 

2005-2008 12 3 58 188 

 

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 
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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. Populaţia Zonei Metropolitane Constanţa este de aproximativ 
550000 locuitori reprezentând 65% din populaţia judeţului Constanţa. Suprafaţa Zonei 
Metropolitane Constanţa începe în partea sa de Nord din marginea sudica a Deltei Dunării, satul 
Vadu, Comuna Corbu în Est este delimitata de Marea Neagra, în Sud se întinde pana la limita de 
demarcaţie dintre comunele Tuzla şi Costinesti, iar în Vest cuprinde bifurcaţia celor doua canale, 
Canalul Dunărea-Marea Neagra şi Canalul Poarta Alba-Midia-Năvodari. Comuna Poarta Alba este 
cea mai vestita localitate. Localităţile Zonei Metropolitane Constanţa vor fi legate intre ele printr-o 
reţea de transport în comun integrata. Din punct de vedere economic fiecare localitate este 
specializata pe un anumit profil, astfel un investitor care va dori sa realizeze o anumita activitate 
economica va fi trimis din Constanţa în localitatea care este abilitata sa se ocupe cu obiectul de 
activitate al investitorului. Un principal obiectiv al Zonei Metropolitane este legat de dispariţia 
diferenţelor în ceea ce priveşte calitatea vieţii intre locuitorii oraşelor şi comunelor limitrofe şi 
locuitorii Municipiului Constanţa. 

Concentrările urbane                                                                           Tabel 2.9 

Judeţul/Total 
Regiune 

Zona urbana 
(ha) 

Intravilan (ha) % zona urbana 
din suprafaţa 

judeţului 

Densitatea 
populaţiei în 
zona urbana 

Macroregiune2 

Regiune2 

Sud Est 

Judeţul 

Constanţa 

 

57842 

 

15439 

 

8,18 

 

876,57 loc kmp

 

CONCLUZII 

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 epuizare 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 societarii de 
reconversie; 

 Lipsa unei strategii de dezvoltare durabila urbana pe termen mediu şi lung; 
 Dezinteresul fata de conservarea ecosistemelor şi mediului în general. 
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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. În acest sens în ultimii anii s-au 
solicitat şi, parţial, s-au obţinut unele cofinanţări guvernamentale, precum şi credite externe, pentru o 
serie de proiecte care vor conduce la creşterea calităţii vieţii şi ameliorarea calităţii mediului.  

 
 
 

2.2. Aer 
 
2.2.1. Emisii de poluanţi atmosferici 
 
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  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 î năbuşitor 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. 

În anul 2008 inventarul emisiilor s-a realizat pentru un număr de 81 societăţi, faţă de anul 
2007, când inventarul a fost efectuat pentru 77 societăţi. 

 
Emisii anuale de S02 (t/an)  Tabel 2.10 

Constanţa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Emisii anuale 
S02 (tlan) 

 
317834

 
25172,9

 
12043 15159

 
17931,9

 
38374,4 

 
14757,7 

 
26613,6 
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Valorile emisiilor pentru S02  din anul 2008 au înregistrat o creştere faţă de anul 2007, 
deşi contribuţia arderilor din sectorul energetic a fost în anul 2008 de 1993,23 t,  faţă  de 2358,33 
t î n  2007. O creştere  a avut  loc în sectorul  instalaţiilor de ardere neindustriale (în anul 2008, emisia 
de S02  a fost de 13303,24 t, faţă de 427,79 t in2007). 

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, î n  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. 

 
 Emisii anuale de NOx  (t/an)       Tabel 2.11.   
 

Constanţa 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Emisii 
anualeNOx 
(tlan) 

 
43649,9 

 
91130 

 
19075,2 

 
8397,549 16759 

 
5765,99 

 
22675,48 

 
7526,824

 
7607,81 

 
Valorile emisiilor pentru NOx  din anul 2008 au înregistrat o uşoară creştere faţă de 

anul 2007. 
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  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. 

 
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. 
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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. 

 
Valorile  emisiilor  de  hidrocarburi  nemetanice  din  anul  2008  au  înregistrat  o 

creştere faţă de anul 2007, datorită faptului că în cadrul inventarului de emisii s-au primit date  
corecte,   utilizabile  pentru  grupele  de  activităţi  06  (utilizarea  solvenţilor  şi  a 
vopselurilor pentru construcţii/reparaţii nave) şi 05 (extracţia şi distribuţia combustibililor 
fosili,subgrupa  -050503 staţii  de  distribuţie  (benzinării) (inclusiv  alimentare 
autovehicule). 

 Astfel, contribuţia grupei 05, în 2008 a fost de 13077,19 t, faţă de 164,88 t în 2007; iar 
a grupei 06 a fost în 2008 de 2345,315 t, faţă de 970,05 t în 2007. 

 
2.2. 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. 

 
Staţiile au fost amplasate conform „Criteria for EUROAIRNET, 1999”, astfel: 
1.  Staţia  CT1  —    Staţie  de  trafic,  amplasată  î n  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  
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(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) 

 
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             



ECO SMART MANAGEMENT – RAPORT DE MEDIU 
PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE AL POLULUI NAŢIONAL DE CREŞTERE CONSTANŢA 
 

 31

-  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) 

 
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. 

 
Tabel 2.12. 

Staţia CT-i CT-2 CT-3 CT-4 CT-5 CT-6 CT-7 

Media anuală (pg/m3) 56,84 20,69 14,29 14,33 34,61 18,53 17,94 

 

S-au înregistrat doua depăşiri ale VL orare + marja de toleranţă (233 µg/m3), una la CT1, 
şi anume  254,16µg/m3    în luna octombrie şi una la CT5, respectiv 275,77 în luna iulie. 

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

ecosisteme (20 µg/m3, medie anuală sau în perioada octombrie-martie) nu a fost depăşită. De 
asemenea, nu a fost depăşită VL zilnică pentru sănătate (125 µg/m3). 

 
Tabel 2.13. 

Staţia CT-i CT-2 CT-3 CT-4 CT-5 CT-6 CT-7 

Media anuală (pg/m3) 5,25 9,29 7,81 12,92 8,47 16,60 2,56 

 
Patru depăşiri ale VL orare (350 µg/m3) s-au înregistrat la staţia CT3 de tip fond 

suburban, valoarea maximă 420,72 µg/m3 fiind înregistrată în luna mai 2008. 
 
2.2.3. Pulberi în suspensie 
Pulberile în suspensie se clasifică după diametru astfel: 
• > 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; 
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•  < 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. 

 
 

Tabel 2.14. 
Staţia CT-i CT-2 CT-3 CT-4 CT-5 CT-6 CT-7 

Media anuală (pglm3) 23,94 22,40 28,34 26,31 31,36 34,87 28,93 

 

La toate staţiile s-au înregistrat depăşiri ale VL zilnice pentru sănătate (50 µg/m3): 2 valori 
la  CT1, 1 la CT2, 10 la CT3, 11 la CT4, 19 la CT5, şi 6 la CT6. Depăşirile s-au înregistrat pe 
baza metodei nefelometrice, nu prin metoda de referinţă (gravimetrie). 

 
Metale grele 
Din  filtrele  de  la  staţiile  CT1,  CT2,  CT3,  CT5  şi CT7,  în  perioada  august - 

decembrie 2008, s-au măsurat valorile concentraţiilor plumbului din fracţia PM10. Valorile 

concentraţiilor nu depăşesc VL anuală pentru protecţia sănătăţii umane (0,5 µg/m3). La CT1, 
valoarea maximă a fost de 0,282 µg/m3, la CT2, valoarea maximă a fost de 0,388 µg/m3, la 
CT3, valoarea maximă a fost de 0,0612 µg/m3, la CT5, valoarea maximă a fost de 0,0438 
µg/m3. 

 
 
Monoxidul de carbon 
Nu s-au înregistrate depăşiri ale VL pentru sănătatea umană (10 mglm3, calculată ca 

maximă zilnică a mediilor pe opt ore). 
 

Tabel 2.15.  
Staţia CT-i CT-2 CT-3 CT-4 CT-5 CT-6 CT-7 

Media anuală (mg/m3) 0,44 0,16 0,06 0,21 0,17 0,14 0,19 
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Benzenul 
Concentraţia  medie  anuală   a  benzenului  nu  a  depăşit  VL  anuală   pentru 

sănătatea umană (7,5 pg/m3).          
                                                                      Tabel 2.16.  

Staţia CT-i CT-2 CT-3 CT-4 CT-6 
Media anuală (pg/m3) 4,7 2,78 3,42 3,53 3,38 

 
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 
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. 

 
                                                                                                                Tabel 2.17.  

Staţia CT-2 CT-3 CT-5 CT-6 CT-7 
Media anuală (pg/m3) 67,59 86,44 80,28 73,47 58,33 

 
Nu s-au înregistrat depăşiri ale pragului de alertă. 

 
 Evoluţia calităţii aerului 
Pentru  măsurătorile  efectuate  cu  analizoarele  montate  în  staţii,  nu  se  poate realiza  

evoluţia concentraţiilor poluanţilor. În anul  2007 s-au efectuat  doar testări şi calibrări, 
pentru pregătirea punerii în funcţiune. 

În 2008 poluarea de impact a fost monitorizată permanentă astfel: 
a)  pulberi sedimentabile. Reţeaua este alcătuită din 13 puncte de control, amplasate 

astfel: 
-  municipiul Constanţa - 5 puncte 
-  În municipiul Medgidia  - 3 puncte 
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-  În municipiul Mangalia - 2 puncte 
-  În oraşul Basarabi - 1 punct; 
-  În oraşul Cernavodă - 1 punct; 
-  În oraşul Năvodari - 1 punct; 
b)  precipitaţii  atmosferice.  Punctul  de  monitorizare  fiind  în  Cernavodă,  la sediul 

Staţiei de Radioactivitate. 
 Pulberi sedimentabile 
Sunt  pulberi  cu  diametru  mai  mare  de  20  pm,  care  după  ce  sunt  emise  în 

atmosferă se depun. 
Tabel 2.18.   

 
Anul 

Concentraţia 
medie anuală 

g/mp/luna 

Concentraţia 
max. g/mp/luna 

Concentraţia 
min. g/mp/luna 

Frecventă 
depăşiri % 

Număr 
total de 
probe

2000 8.605294 29,51 0,8 11,76 17
2001 27,30275 647 1,75 13,75 80
2002 12,46984 167 0,9 13,008 123
2003 17,14916 162 1 16,84 95
2004 19,393 241 0,4          79 100
2005 87,268 4459,42 0,79 24,21 122 
2006 81,32 1891,96 0,046 36,05 147
2007 30,127 782,29 0,021 35,714 140
2008 25,468 385,8783 0,7452 22,535 142 

 
 
 
 
 
 
 
250 Evoluţia pulberilor sedimentabile în perioada 1994 - 2008 
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Precipitaţiile 
În anul 2008 au fost înregistrate precipitaţii cu caracter acid (pH < 6,5) în lunile: 

martie, iunie, septembrie, noiembrie, decembrie. În lunile iunie, septembrie, noiembrie şi 
decembrie,  precipitaţiile  s-au  caracterizat  prin  conţinut  ionic  total  redus  (marcat  de 
conductivităţi  sub  100  mS/cm),  caracterul  acid  fiind imprimat  de  transportul  gazelor 
acide (S02, N02) de la medie sau mare distanţă. 

 
 
2.3. APA 
2.3.1. Resursele de apă 
Resursele de apă  ale judeţului Constanţa sunt constituite din apele de suprafaţa — râuri, 

lacuri, fluviul Dunărea şi ape subterane. 
 
Resursele de apă  teoretice şi tehnic utilizabile 
Instalaţiile în  funcţiune  din  cadrul  S.C.  RAJA  S.A.  Constanţa,  au următoarele 

caracteristici: 
-  38 surse de adâncime, totalizând un număr de 306 puţuri şi foraje cu adâncimi 

cuprinse între 20 m şi 500 m. Capacitatea totala instalata este de 8.530 l/s; 
-  1 sursa de suprafaţa din Canal Poarta Albă —  Midia Năvodari (sursa Galeşu), cu 

o capacitate totala instalata de 16.250 m3  / h. 
 

Tabel 2.19 
Resursa de suprafaţă Resursa din subteranJudeţ 

Constanţa Teoretică Utilizabilă Teoretică Utilizabilă 
R. Interioare 2117 1974
Fl. Dunăre 85000 20000 

1515 252 

*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. 
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                                                                                                Tabel 2.20 
Sursa Debit instalat Debit exploatat 

 mc/h mii mc/an 2008 
Secţia Constanţa 

Cişmea I + II 9023,7 47185,4 
Caragea 3151 12116,3 

C-la Nord 528 3290,2 
Basarabi I şi II 1910 2780,5 

Valu Traian 480 1170,6 
Galeşu 16250 17579,7 

Secţia Eforie 
Costineşti 510 886,3

Techirghiol 293 614,0
Biruinţa I 1292     1741,9
Biruinţa II 385 170,8

Lipniţa 80 72,5
Ostrov 134 284,7

Băneasa 200 349,7
Pietreni 60 66,5

Ciobaniţa 260 612,6
Amzacea 25 123,5
Plopeni 64 101,2

Independenţa 60 78,9
Viişoara 130 0
Medgidia 2160 1936,2 

Secţia Nord
Poiana 90 89,2

Mihai Viteazu 40 63,6
M. Kogălniceanu 126 525,1

N. Balcescu 38 69,8 
Secţia Mangalia 

Pecineaga 634 1067,4 
Dulceşti 1285 2141,3 
Tatlageac 799 2584,6 

Negru Vodă 68        3,8
Chirnogeni 205         433,5

Albeşti 2405 5690,9 
Cotu Văii 240         543,6
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Darabani 30          17,6 
 

Vâlcele 30 18,9 
Vârtop 62 503,0 

Secţia Hârşova 
Hârşova 493 475,8
Ciobanu 47 0,0
Vadu Oii 40 21,5 

 
 
   Evoluţie 2003-2008  Tabel 2.21  

Jud. CONSTANŢA(mii mc)  
Anul  TOTAL Populaţie Industrie Agricultura 

R.INTER. 2160 61 80 2019 
SUBTERAN 119468 97741 19336 2391 
DUNARE 1544098 36682 1304986 202430 

2003 

TOTAL 1665726 134484 1324402 206840 
 TOTAL Populaţie Industrie Agricultura 
R.INTER. 1489 56 0 1433 
SUBTERAN 124216 115777 4489 3950 
DUNARE 1484444 6687 1400333 77424 

 
 

2004 

TOTAL 1610149 122520 1404822 82807 
 TOTAL Populaţie Industrie Agricultura 

R.INTER. 417 38 80 299 
SUBTERAN 120076 111467 5807 2802 
DUNARE 1415631 4811 1398576 12244 

 
 

2005 

TOTAL 1536124 116316 1404463 15345 
 TOTAL Populaţie Industrie Agricultura 

R.INTER. 1894 40 75 1779 
SUBTERAN 91338 83638 5670 2030 
DUNARE 1456413 8165 1436522 11726 

 
 

2006 

TOTAL 1549645 91843 1442267 15535 
 TOTAL Populaţie Industrie Agricultura 
R.INTER. 643 29 81 533 
SUBTERAN 101095 93552 5659 1884 

 
 

2007 

DUNARE 2300422 4409 2257050 38963 
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TOTAL 2402160 97990 2262790 41380 
2008 R.INTER. 19052 69 72 18911 

 SUBTERAN 89 659 82 024 6 008 1 627 
 DUNARE 2 699 362 4 244 2 667 268 27 850 
 TOTAL 2 808 073 86 337 2 673 348 48 388 

 
Ape de suprafaţă 
Calitatea apei de suprafaţa  —   Valori medii în anul 2008 pentru sursa de apă 

potabilă  Galeşu  (Canal Dunăre Marea Neagra), sunt prezentate în tabelul de mai jos 
(sursa RAJA): 

Tabel 2.22. 
 

Nr. 
crt. 

 
Indicator 

 
U/M 

Caracteristicile apei de 
suprafaţă utilizate la obţinerea 

apei potabile NTPA - 013 

Valoare 
determinat

ă 

1 Temperatura 0C 22 - 25 23 

2 Culoare mg Pt/Co 10 - 20 <15 

3 Turbiditate UTF - 2.4 

4 pH unit.pH 6,5 — 8,5 8.12 

5 + Amoniu,(NH4   ) 
mg/l 0,05 <0.05 

6 - Nitriţi,(N02  ) mg/l - 0.011 

7 - Nitraţi, (N03 ) mg/l 25 11.88 

8 Clor rezidual 
liber,(Cl2) 

mg/l - - 

9 Cloruri, (Cl-) mg/l 200 43.141 

10 Indice de 
permanganat 

(mg 02/l) 

mg 02/l - 3.56 
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11 Suma de calciu 
şi magneziu 

(duritate) 

Gra
d 

ger
m 

- 13.155 

12 Calciu, (Ca2+) mg/l - 49.89 

13 Magneziu, (Mg2+) mg/l - 28.79 

14 Alcalinitate, per-
totală 

moli/litru - 0 — 3.370 

15 Duritate temporara. Grad 
germ 

- 9.436 

16 Duritate permanenta Grad 
germ 

- 3.719 

17 Fier, mg/l 0,1 — 0,3 0.01 

18 Fosfaţi mg/l 0.535 0.128 

19 Fluor mg/l 0,7 — 1,5 0.60 

20 Rezidiu mg/l - 319 

21 TDS mg/l - 332 

22 Conductivitate pS/cm 2000 554 

23 2- Sulfaţi ( S04        ) mg/l 150-250 70.90 

24 0xigen dizolvat mg/l 10 8.92 
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25 Consum 
biochimic de 

oxigen 

mg/l <3 1.589 

26 Bacterii coliforme Nr./ 
100 ml 

50 8 

27 E. Coli Nr./ 
100 ml 

20 0 

28 Enterococi Nr./100 
ml 

20 0 

 
2.3.2. Starea râurilor interioare 

Pentru subsistemul râuri valorile medii la nivelul anului 2008 ale indicatorilor calitate a apei, 
fizico-chimici şi biologici analizaţi pe cele doua bazine: Dunăre şi Litoral se încadrează  în  
conformitate  cu  Ordinul  161/2006 după  starea  ecologica şi  starea chimica conform 
tabelului prezentat mai jos. 

 
Prescurtări: 
Pentru grupe de indicatori 
RO - regim de oxigen 
NUTR - regim de nutrienţi 
SAL - grad de mineralizare (salinitate) PTSON - poluanţi toxici specifici de origine 

naturala 
AICR - alţi indicatori chimici relevanţi: fenoli detergenţi, 
AOX - Stare chimica:prioritare/prioritare periculoase 
Pentru tipul de monitoring 
S - supraveghere 
O - operaţional 
CBSD - cea mai bună secţiune disponibila 
R - referinţa 
IH - ihtiofauna 
HS - habitate şi specii 
CI - convenţii internaţional 
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Nr  Curs 

 
 
Sect. de 

 
 
Tip 

 
 
Clase de calitate pe grupe de indicatori 

 
 
Stare 

Tabel 2.23. 
Stare 

.crt de 
apă  

control program  RO  SAL  NUTR  AICR PTSON  Clasa 
gen 

Index 
FPK 

Index 
MZB 

Clasa 
gen 

ecologica chimica 
Prioritare/ 
prioritar 

periculoase 
B.H. DUNARE  
1. Jijila Jijila S III II II I - II - 2,4 III MODERATĂ  
2. Topolog Amonte 

Saraiu 
S III III II I

I 
I
I 

II
I 

-  2,22 II MODERATĂ P(Cu,Cr) 

B.H. LITORAL 
1. Casimcea PH Cheia S,O III II III I I II - 1,71 I MODERATĂ P(Cr, Cu) 
2. Gura 

Dobrogei 
Amonte 
vărsare 
Casimcea

S,O II II
I 

III I
I 

I II
I 

- 1,72 I MODERATĂ P(Cr, Cu) 

3. Nuntaşi, Aval loc. S,O III II II I I II - 2,26 II MODERATĂ P(Cr, Cu) 
 Săruri Nuntaşi    

10. CPAMN Priza 
Galeşu 

P II I
I

II I
I

I I
I 

- - - BUNĂ P(Cu,Se) 

11. CDMN Bief I S,O II I I I I I 2,13 2,21 II BUNĂ P(Cu,Se) 
12. CDMN Bief II S,O II I I I I I 2,27 2,23 II BUNĂ P(Cu, Se) 
13. CDMN Aval 

Saligny 
S,O II I I I I I

I 
2,19 2,24 II BUNĂ P(Cu, Se) 

14. CDMN Aval 
Medgidia 

S,O II I
I

II I
I

I I
I 

2,1 2,15 II BUNĂ P(Cu, Se) 

15. CDMN Poarta 
Alba 

S,O IV I
I

II I
I

I IV 2,27 2,24 IV SLABĂ P(Cr, Cu, 
Se, Pb)

16. CPAMN Ramura S,O II I II I I I 2,06 2,14 II BUNĂ P(Cr, Cu, 
  Luminiţa            Pb,Se) 
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2.3.3. Starea lacurilor 
Pentru subsistemul lacuri valorile determinărilor  la nivelul anului 2008 pentru 

indicatorii  de calitate a apei, fizico-chimici şi biologici analizaţi pe bazinele Dunăre şi 
Litoral se  încadrează  în conformitate  cu  Ordinul  161/2006  după  starea  ecologica şi 
starea chimica conform tabelului de mai jos: 

 
Prescurtări: 
Pentru grupe de indicatori 
RO - regim de oxigen 
NUTR - regim de nutrienţi 
SAL - grad de 

mineralizare(salinitate) PTSON - 
poluanţi toxici specifici de origine 
naturala 

AICR - alţi indicatori chimici 
relevanţi :fenoli detergenţi, 

AOX - Stare 
chimica:prioritare/prioritare 
periculoase 

 
Pentru tipul de monitoring 
S - supraveghere 
O - operaţional 
CBSD - cea mai bună secţiune 

disponibila 
R - referinţa 
IH - ihtiofauna 
HS - habitate şi specii 
CI - convenţii internaţionale 
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Nr. 

 
 
Nume lac  Sect. de 

 
 
Tip 

 
 
Clase de calitate pe grupe de indicatori 

 
 
Stare 

Tabel 2.24 
Stare chimica 

crt 
 
 

B.H. 
LITORAL 

control program  RO  SAL  NUTR  AICR  PTSON  Clasa 
gen 

Stadiul 
trofic 

ecologica Prioritare/priorita
r periculoase 

 
1. Corbu Ansamblu 

lac 
S,O III V II I

I
I V hipertrof PROASTĂ P(Cr, Cu) 

2. Tatlageac .’’. S,O II III II I I II hipertrof MODERATĂ P(Cr, Cu, Ni)
3. Tăbăcărie .’’. S,O III III II I I II hipertrof MODERATĂ P(Cr, Cu, Ni,Pb) 
4. Babadag .’’. S,O III III II II - II hipertrof MODERATĂ P(Cr, Cu)
5. Siutghiol .’’. S,O III IV II I I II hipertrof MODERATĂ P(Cr, Cu)
6. Tasaul .’’. S,O III III II I I II hipertrof MODERATĂ P(Cr, Cu)
7. Nuntaşi .’’. S,O III V II I

I 
I
I 

V hipertrof PROASTĂ P(Cr, Cu, Ni) 

B.H. DUNARE 
1. Tibrin Centru 

lac 
S,O II

I
IV III I

I
I IV hipertrof PROASTĂ P(Cr, Cu, Pb) 

2. Bugeac .’’. S,O I II I I I I hipertrof BUNĂ P(Cr, Cu)
3. Oltina .’’. S,O II II II I I II hipertrof MODERATĂ P(Cr, Cu)
4. Iortmac .’’. S,O IV III II I I IV hipertrof SLABĂ P(Cr, Cu, Pb)
5. Dunăreni .’’. S,O I II II I I I hipertrof BUNĂ P(Cr, Cu, Pb)
6. Vederoasa .’’. S,O I II II I I I hipertrof BUNĂ P(Cr, Cu, Pb)
7. Domneasca .’’. S,O II III I I - II hipertrof MODERATĂ -
8. Hazarlac .’’. S,O I III II I I II hipertrof MODERATĂ P(Cr, Cu) 
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2.3.4. Subsistemul ape tranzitorii 
 
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: 
 

Tabel 2.25 
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. 
Valorile medii pe ansamblu lac  la indicatorii chimici mai semnificativi au fost: 
 

                                                                      Tabel 2.26 
 

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 după 
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starea ecologica şi starea chimica conform tabelului prezentat mai jos. 
 
 
 
Prescurtări: 
Pentru grupe de indicatori 
RO - regim de oxigen 
NUTR - regim de nutrienţi 
SAL - grad de mineralizare 

(salinitate) PTSON - poluanţi toxici 
specifici de origine naturala 

AICR - alţi indicatori chimici 
relevanţi :fenoli 

detergenţi, 
AOX - Stare 

chimica:prioritare/prioritare 
periculoase 

 
Pentru tipul de monitoring 
S - supraveghere 
O - operaţional 
CBSD - cea mai bună secţiune 

disponibila 
R - referinţa 
IH - ihtiofauna 
HS - habitate şi specii 
CI - convenţii internaţionale 
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Tabel 2.27 

 
 
 

Nr. 
 
Curs 

 
 
Sect. de  

 
 
Tip 

 
Clase de calitate pe grupe de indicatori 

 
 
 

Stare 
chimica 

crt de 
apă  control program  R0  SAL  NUTR  AICR PTS0N  Clasa 

gen 
Index 
FPK 

Index 
MZB 

Clasa 
gen Stare 

ecologica 

Prioritare/ 
prioritar 

periculoase 
B.H. DUNARE  
1. Dunăre Chiciu S, 0, CI, 

IC, 
CBSD,

II I II I I II 2,07 2,19 II BUNĂ P(Cu, Cr) 

   IH 
  Cernavoda 

hm 7733 
P II I II I I II - - II BUNĂ P(Be, Cu, 

Se)
  Seimeni S, 0 I II II I I II 2,04 2,14 II BUNĂ P(Cu)
  aval pod  
  PH 

Giurgeni 
Vadu 0ii 

S, 0 II I II II I II 2,26 2,28 II BUNĂ P(Cu, Cr, 
Se) 
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2.3.5. Apă  potabilă 
 
0 situaţie detaliata privind calitatea apei potabile distribuite prin sistem public de alimentare cu apă  în  fiecare din localităţile deservite de 

SC RAJA SA este prezentata în  tabelul de mai jos. 
 

Reţele de alimentare cu apă  Tabel 2.28 
Reţele apă  potabilă Reţele apă  menajeră Judeţ 

Lungime 
(km) 

Volum 
distribuit 
(mii mc) 

Număr 
localităţi 

Populaţie 
racordată 

Lungime 
(km) 

Volum 
distribuit 
(mii mc) 

Număr 
localităţi 

Populaţie 
racordată 

Constanţa 2253 53185 147 577.000 1069,7  36 410.000 

Gradul de racordare al populaţiei la reţelele de apă 92% Gradul de racordare al populaţiei la relele de 
canalizare 

81% 
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Tabel 2.29  
Reţele apă potabilă

Lungime 
(km) 

Volum 
distribuit 
(mii mc) 

 
 

Nr. localităţi 
 

Populaţie 
racordată 

757,6 29.459,71 Sistem Constanţa — (8) Constanţa, 
Ovidiu, Năvodari, Lumina, Oituz, Corbu, 

Poiana, Mihai Viteazu

345.132 

235 1.667,17 Sistem Poarta Albă — Basarabi — Valul lui 
Traian — (5) Castelu, Basarabi, Poarta 
Albă, Galeşu, Valul lui Traian 

22.613 

230,33 3.232,28 Sistem Eforie — (11) 
Eforie Nord, Eforie Sud, Agigea, 

Techirghiol, Lazu, Tuzla, Costineşti,Schitu, 
Biruinţa, Topraisar,Cumpăna 

41.651 

213,6 5.627,01 Sistem Mangalia — (9) 
Mangalia (şi staţiuni), 23 August, 

Albeşti, Dulceşti, Pecineaga, Moşneni, 
Limanu, 2 Mai, Vama Veche 

54.108 

47,9 221,23 Sistem Negru Vodă — (2) 
Cotu Vaii, Negru Vodă

4.710 

71,7 558,44 Sistem Hârşova — (3) 
Hârşova, Ciobanu, Vadu Oii

12.542 

20,2 468,06 Sistem Mihail Kogălniceanu — (1) 
Mihail Kogălniceanu

7.150 

12,5 91,89 Sistem Nicolae Bălcescu — (1) 
Nicolae Bălcescu

1.246 

44,75 1.020,78 Sistem Viişoara — Cobadin - Ciobăniţa — (4) 
Credinţa, Ciobaniţa, Cobadin, Viişoara

7.136 

6,69 64,55 Sistem Amzacea — (1) 
Amzacea

594 

20,4 38,14 Sistem Plopeni — (1) 
Plopeni

854 

11 26,229 Sistem Independenţa — (1) 
Independenţa

558 

5,09 22,01 Sistem Pietreni — (1) 
Pietreni

374 

7,69 30,04 Sistem Lipniţa — (1) 
Lipniţa

522 

8,49 5,66     Sistem Ostrov — (1) 
Ostrov

1.312 
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21 121,14 Sistem Băneasa — (1) 
Băneasa

1.630 

18,1 138,86 Sistem Chirnogeni — (1) 
Chirnogeni

1.390 
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Monitorizarea indicatorilor apei din reţelele de distribuţie în mediul urban, 2008 
 

Tabel 2.30 

Localitatea Constanţa Basarabi Mangalia Eforie 
Nord 

Eforie
Sud 

Techirghiol Băneasa Hârşova Năvodari Negru
Vodă 

Ovidiu 

Parametrul reţea reţea reţea reţea reţea reţea reţea reţea reţea reţea reţea
1 E. Coli 1879(3) 16 86(2) 59 24 18 12 23 24 12 18
2 Enterococi 1879(6) 16(2) 86(3) 59 24 18(1) 12 23 24 12(1) 18
3 Bact. Colif. 1879(100) 16(3) 86(4) 59(3) 24(4) 18(4) 12(2) 23(1) 24(1) 12(3) 18(3)
4 Clor rezidual 1865(19) 16(5) 73 (10) 59(2) 24(2) 23(10) 12(3) 23(8) 22(9) 12(6) 16(6)
5 Amoniu 1002 12 85 36 22 21 10 23 22 12 16
6 Conductivitate 264 12 55 25 12 13 10 21(1) 22 9 8
7 Cloruri 252 12 50 36 22 17 10 23(21) 20 9 15
8 Culoare 1007 12 84 4 24 13 6 16 12 5 9
9 Duritate 228 12 73 36 24 23 11 21 20 12 14
10 Fier Total 304 12 50 24 15 14 7 16 14 9 4
11 Gust 589 12 60 6 22 - - 23 24 - -
12 Miros 1002 14 60 36 24 - - 23 24 - -
13 Nitraţi 228 15 85 28 22 20(12) 9 21(21) 18 9 9
14 Nitriţi 485 12 48 12 12 22 10 23 22 11 18
15 Oxidabilitate 1002 14 73 37 22 21 9 22 20 12 15
16 pH 1002 12 72 36 22 19 5 21 22 10 16
17 Sulfaţi 60 - 24 6 6 2 1 - 3 - 1
18 Turbiditate 1075 12 72 64 24 13 5 7 14 5 7 

* valorile din paranteza reprezintă numărul de rezultate neconforme 
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Monitorizarea indicatorilor apei din reţelele de distribuţie în mediul rural, 2008 

 
 

Tabel 2.31 
Localitatea 23Aug

ust 
t

Agigea Albeşti Amzacea Biruinţ
a 

Castelu Chirnogeni Ciobăniţa Ciobanu Cobadin Corbu 

Parametrul reţea reţea reţea reţea reţea reţea reţea reţea reţea reţea reţea 
1 E. Coli 1 11 7 6 8 11 9 2 6(1) 12 11 
2 Enterococi 1 11 7 6(1) 8 11 9(1) 2 6(2) 12 11(1) 
3 Bact. Colif. 1 11 7(3) 6(2) 8(3) 11(3) 9(1) 2 6(2) 12(3) 11(1) 
4 Clor rezidual 1 11(1) 7(7) 6(3) 8 10(10) 9(3) 2(1) 6(5) 12(6) 11(6) 
5 Amoniu 1 10 7 6 7 11 7 1 6 11 10 
6 Conductivitate 1 8 6 3 5 9 5 2 4 11 10 
7 Cloruri 1 9 4 5 6 10 5 1 6(6) 11 9 
8 Culoare 1 9 6 4 6 6 4 1 3 7 5 
9 Duritate 1 11 7 6 8 11 7 2 5 12 9 

10 Fier Total 1 6 6 5 6 8 5 1 3 8 5 
11 Gust - - - - - - - - - - - 
12 Miros - - - - - - - - - - - 
13 Nitraţi 1 6 7(1) 5 6 10 7 1 5(5) 7 6 
14 Nitriţi 1 10 7 6 8 11 7 1 6 11 10 
15 Oxidabilitate 1 8 7 6 7 10 7 1 6 9 8 
16 pH 1 11 5 5 7 10 5 2 5 10 11 
17 Sulfaţi - 1 2 - - 2 - 1 1 1 - 
18 Turbiditate - 7 6 4 6 5 4 1 2 6 6 

* valorile din paranteza reprezintă numărul de rezultate neconforme 
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2.3.6. Apele uzate 
                                                                                                                             Tabel 2.32  

Reţele apă  menajeră 
Lungime 
(km) 

Volum apă  
canalizata (mii 

mc) 

Sisteme de canalizare/ Nr. 
localităţi 

Populaţie 
racordată 

610,3 59.904,14 Sistem Constanţa: (1) 
municipiul Constanţa 

261.245 

125,7 6.070,85 Sistem Mangalia: (1) 
Mangalia (cu staţiuni) 

38.078 

139,25 2.593,92 Sistem Eforie: (7) 
Eforie Nord, Eforie Sud, Agigea, Tuzla, 
Techirghiol, Costineşti, Schitu 

15.339 

26,9 728,86 Sistem: Ovidiu — (1) 
Ovidiu

8.902 

7,7 614,64 Sistem: M Kogălniceanu:(1) 
Mihail Kogălniceanu 

2.247 

23,9 1.262 Sistem Poarta Albă — Basarabi: (2) 
Poarta Albă, Basarabi

4.357 

15,5 177,94 Sistem Hârşova: (1) 
Hârşova

5.065 

6,9 49,75 Sistem Negru Vodă: (1) 
Negru Vodă

688 

 
Reţele de canalizare 
S.C.  RAJA  S.A.  Constanţa  asigura  colectarea,  transportul  şi epurarea  apelor 

uzate menajere şi industriale prin 9 sisteme de canalizare, cuprinzând tot atâtea staţii de 
epurare. Aceasta activitate se desfăşoară în 9 oraşe şi 8 comune, majoritatea amplasate în 
zona litorala. 

Instalaţiile în  funcţiune au următoarele caracteristici: 
- 8  staţii  de epurare  (în  funcţiune)  cu o  capacitate totala  de 4.860 l/s,  cu  

treapta mecanica şi biologica; 
-  52 staţii de pompare a apelor uzate, însumând o capacitate de pompare de 

16.268 mc/h; 
-  tipul sistemului de canalizare: unitar — 60%; divizor— 40%; ramificat — 100%. 

 
Tabel 2.33  

Reţele apă menajeră
Lungime 
(km) 

Volum apă  
canalizata 
(mii mc) 

Sisteme de canalizare/ Nr. 
localităţi 

Populaţie 
racordată 

610,3 59.904,14 Sistem Constanţa: (1) 
municipiul Constanţa 

261.245 
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125,7 6.070,85 Sistem Mangalia: (1) 
Mangalia (cu staţiuni) 

38.078 

139,25 2.593,92 Sistem Eforie: (7) 
Eforie Nord, Eforie Sud, 

Agigea, Tuzla, Techirghiol, Costineşti, 
Schitu 

15.339 

26,9 728,86 Sistem: Ovidiu — (1) 
Ovidiu

8.902 

7,7 614,64 Sistem M Kogălniceanu: 
(1)

2.247 

23,9 1.262 Sistem Poarta Albă — Basarabi:(2) 
Poarta Albă, Basarabi

4.357 

15,5 177,94 Sistem Hârşova: (1) 
Hârşova

5.065 

6,9 49,75 Sistem Negru Vodă: (1) 
Negru Vodă

688 

 
 
2.3.7. Zone critice sub aspectul poluării apei de suprafaţa şi subterane 
Pentru a preîntâmpina degradarea calităţii apelor de suprafaţa şi subterane şi de a  

acţiona  în caz de poluări accidentale, de a îndepărta cauzele şi a diminua efectele poluărilor,  
Direcţia  Apelor  Dobrogea  -  Litoral  are  în vedere  identificarea  la  timp  a potenţialelor  
surse   de  poluare  precum  şi  monitorizarea  lunara,  semestriala   sau trimestriala  a  
acestora,  cu  o  frecvenţă  care  depinde  de  impactul  sursei  de  poluare asupra receptorului. 

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 
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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. 

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. 

 
2.3.8.Obiective şi masuri privind aspectul poluării apei 
 
Obiectivele strategiei de mediu din domeniul apelor 
SC RAJA SA Constanţa este implicată în prezent în pregătirea unui Proiect pentru 

Accesare  Fonduri  de  Coeziune de la  Uniunea Europeana,  proiect  care  va cuprinde 
rezolvarea problemelor de alimentare cu apă , canalizare şi epurare a apelor uzate din 
judeţul  Constanţa,  în conformitate  cu  masurile şi  termenele  cuprinse  de  Guvernul 
României în Planul de  Implementare  pentru directivele 91/271/CEE privind epurarea 
apelor uzate şi 98/83/CEE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman. 

România şi-a luat obligaţia în faţa Comisiei Europene (CE) sa îndeplinească  4 
obiective principale în punerea în aplicare a Directivei Europene pentru Apa uzată din mediul 
urban. 

Tabel 2.34  
Obiectiv 1 până  la  31/12/2013,  România  trebuie  sa  asigure  reţeaua   de 

canalizare pentru comunităţile a căror populaţie depăşeşte 10.000 
locuitori; 

Obiectiv 2 până la 31/12/2015, România trebuie sa asigure SE pentru tratarea apei  
uzate  la  standardele  convenite  pentru  comunităţile   a  căror populaţie 
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depăşeşte 10.000 locuitori; 

Obiectiv 3 până la 31/12/2015 România trebuie sa asigure reţeaua de canalizare 
pentru comunităţile a căror populaţie depăşeşte 2.000 locuitori; 

Obiectiv 4 până la 31/12/2018 România trebuie sa asigure SE pentru tratarea apei  
uzate  la  standardele  convenite  pentru  comunităţile   a  căror populaţie 
depăşeşte 2.000 locuitori. 

 
România şi-a luat de asemenea angajamentul faţa de CE sa realizeze obiectivele în 

aplicarea Directivei CE 98/83/CE în ceea ce priveşte  calitatea apei folosita pentru consum.  
Până la 31 decembrie 2015 România trebuie sa iniţieze şi sa aplice toate masurile 
necesare astfel încât sa se asigure ca alimentarea cu apă  potabilă se face în concordanţa  cu 
prevederile Directivei, înţelegând prin aceasta ca se stabileşte cererea de apă   potabilă, se 
inspectează  sistemele de alimentare cu apă , se urmăreşte şi se monitorizează calitatea 
apei potabile, se diseminează informaţia şi se raportează. 

 
Obiectivele majore naţionale pentru conformare sunt:                                  Tabel 2.35 
Obiectiv 1  pana   la  31   decembrie   2010   conformarea   la   prevederile 

Directivei  98/83/CE  cu  privire la  parametrii:  grad  de oxidare, 
amoniu,   nitraţi,  grad  de  turbiditate,  aluminium,  fier,  metale 
grele, pesticide, mangan  în  cazul localităţilor cu un număr de 
locuitori mai mare de 100.000; 

 
Obiectiv 2 pana la 31 decembrie 2010 conformarea la prevederile Directivei 

98/83/CE  cu  privire  la  parametrii:  grad  de  oxidare  şi turbiditate 
pentru localităţile cu o populaţie Intre 10.000 şi 100.000 locuitori; 

Obiectiv 3 pana la 31 decembrie 2010 conformarea la prevederile Directivei 
98/83/CE  cu  privire la parametrii:  grad  de  oxidare  şi mangan  în 
cazul localităţilor cu un număr mai mic de 10.000 locuitori. 

Obiectiv 4 pana la 31 decembrie 2015 conformarea la prevederile Directivei 
98/83/CE cu privire la parametrii:  amoniu,  nitraţi, aluminium, fier, 
metale grele, pesticide, mangan în cazul localităţilor cu o populaţie 
cuprinsa între 10.000 şi 100.000 locuitori; 

Obiectiv 5 pana la 31 decembrie 2015 conformarea la prevederile Directivei 
98/83/CE cu privire la parametrii: amoniu, nitraţi, grad de turbiditate, 
aluminium, fier, metale grele şi pesticide în cazul localităţilor cu un 
număr mai mic de 10.000 locuitori. 

Obiectiv 6 pana la 31 decembrie 2015, în  cazul satelor care nu sunt conectate la 
un sistem centralizat de alimentare cu apă , autorităţile locale sunt 
responsabile  cu identificarea de soluţii alternative şi cu asigurarea 
conectării la sistemul centralizat existent sau realizarea de investiţii 
pentru dezvoltarea unuia nou. 
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În  cadrul POS Mediu - pe axa prioritara 1 - Extinderea şi modernizarea sistemelor de  

apă   şi  apă   uzată  -  prin  2  proiecte  de  Asistenţa  Tehnica  finanţate  de  Ministerul 
Mediului (cu  Împrumut de la Banca Mondiala) se pregătesc 10 aplicaţii de finanţare 
pentru următoarele judele: Vrancea, Brăila, Constanţa, Ialomiţa, llfov, Bistriţa Năsăud, 
Arad, Sibiu, Dolj şi Bihor. Pentru aceste judeţe au fost finalizate Master Planurile şi se afla 
în curs de finalizare Studiile de Fezabilitate. Aplicaţiile de finanţare vor fi finalizate gradual 
în perioada septembrie 2008 - iunie 2009. 

Potrivit Master Planului realizat pentru Judeţul Constanţa, investiţiile atât pentru 
sectorul de apă  potabilă (obiectivul 2) cât  şi pentru sectorul de canalizare (obiectivul 1) au 
fost prioritizate funcţie de termenele de conformare în 3 etape după cum urmează: 

Etapa 1: 2007 —  2013 —  toate masurile incluse în aceasta faza sunt legate de 
elaborarea  aplicaţiei  pentru  Fondurile  de  coeziune.  În  concordanţa  cu  cerinţele  de 
calitate a  apei şi obiectivele POS Mediu,  aceasta prima  faza  a proiectului căuta sa 
îmbunătăţească  standardele alimentarii cu apă  indiferent de mărimea localităţii şi sa 
îmbunătăţească colectarea şi epurarea apei uzate pentru localităţi cu mai mult de 10.000 
populaţie   echivalenta.   Atenţia   acestei   faze   se   concentrează   mai   departe   pe  o 
îmbunătăţire semnificativa a reţelelor pentru a reduce pierderile şi infiltraţiile de apă , cât  se 
poate de mult. La modul general, accentul va fi pus pe consolidarea nivelul serviciului. 

Etapa 2: 2014 —  2018 - a doua faza a proiectului durează din 2014 pana în 2018. 
Localităţile cu o populaţie mai mica de 2.000 de locuitori vor face subiectul acestei 

faze. Localităţile mai mici vor fi abordate doar din motive de mediu sau daca se solicita 
acţiuni corespondente   în aceste   localităţi.   În aceasta   faza,   se   urmăreşte   continuarea 
îmbunătăţirii nivelului de servicii. 

Etapa 3: 2019 —  2037, în partea a treia a proiectului, investiţiile majore nu mai sunt 
necesare. Sistemele sunt suficient de dezvoltate, standardele de tratare sunt bine stabilite  şi  
numărul  consumatorilor  poate  creşte  marginal  (din  cauza ca  ratele  de conectare sunt 
considerate deja mari). În consecinţa, toate activităţile sunt orientate pe îmbunătăţirea  
continuă  a  rutinei  de  operare  şi menţinerea  unui  standard  ridicat  al serviciilor. 

Pentru aglomerările analizate şi anume: Constanţa, Eforie Sud, Eforie Nord, 
Mangalia, Limanu, Cumpăna, Lumina, Ovidiu, Techirghiol, Tuzla, Agigea, Poarta 
Albă, Murfatlar, Valu lui Traian, Năvodari, Corbu, Hârşova, Mihail Kogălniceanu 
(în care  SC  RAJA  SA  asigura  servicii  de  alimentare  cu  apă  şi  canalizare)  toate 
investiţiile  propuse  se  vor  finaliza  pana  în 2013,  2015  sau  2018,  astfel  încât  la 
încheierea acestor etape, în conformitate cu prevederile directivelor UE 98/83/CE şi 
91/271/CEE, se vor realiza următoarele: 

1.  Calitatea apei va coincide 100 % cu standardele de calitate 
2.  Reţelele de canalizare vor satisface 100 % necesităţile populaţiei 
3.  Epurarea apelor uzate va avea eficienta 100 %, iar toate staţiile de epurare vor  

avea treapta terţiara. 
Toate ţintele de implementare a proiectului sunt corelate cu termenele limita 
impuse de Directivele UE pentru judeţul Constanţa. 
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2.4.CONSERVAREA NATURII ŞI A BIODIVERSITĂŢII, BIOSECURITATEA 
 
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. 

 
 2.4.1.Habitatele naturale. Flora şi fauna sălbatică 
 
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 î n 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) (vezi tabel 2.36). 

 
Tipuri de habitate pe clase şi subclase                                                          Tabelul 2.36 

CLASA SUBCLASA NR. HABITATE 
Comunităţi litorale şi 

halotile 
Comunităţi marine 

Braţe de mare şi ţărmuri 
Mlaştini, stepe, tufărişuri şi 

păduri halofile 
Dune şi plaje de nisip litorale 

2 
3 
4 

 
7 

Ape continentale (non- 
marine) 

Ape stătătoare dulcicole 9 

Tufărişuri şi pajişti Lande şi tufărişuri temperate 
Stepe şi pajişti xerice 

calcicole 
Pajişti umede şi comunităţi de 

ierburi înalte (buruienişuri) 

5 
7 
2 

Mlaştini şi terenuri 
înmlăştinate 

Vegetaţie de margini de ape 7 

Grohotişuri, stâncării şi 
nisipuri continentale 

Dune de nisip continentale 1 

Peşteri Peşteri închise publicului 1 
Păduri Păduri temperate de foioase cu 3 
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frunze căzătoare 
Păduri şi tufărişuri de 

luncă şi de mlaştină 

 
3 

Terenuri agricole şi 
peisaje artificiale 

Comunităţi ruderale 4 

 
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. 

 
Flora şi fauna sălbatică 
 
Flora sălbatică 
Dobrogea se caracterizează  printr-un fenomen de migraţie floristică deosebit de 

accentuat, datorită particularităţilor climatice, tipurilor de sol şi prin situarea la confluenţa 
căilor  de  migraţie  a  unor  elemente  fitogeografice  foarte  variate  (central-europene, 
balcanice, ponto-balcanice, pontice-panonice, pontice, euxinice, tauro-caucazice, mediteraneene, 
sub-mediteraneene etc.). 

Pe teritoriul judeţului sunt prezente peste 900 specii de spermatofite, din care până  
în   prezent  s-au  identificat  8  specii  de  plante  a  căror  conservare  necesită desemnarea  
ariilor  speciale  de  conservare,  conform  legislaţiei  naţionale  în  vigoare: Moehringia  jankae,  
Centaurea  jankae,  Centaurea  pontica,  Echium  russicum,  Liparis loeselii, Salicornia veneta, 
Campanula romanica, Potentilla emilii-popii, majoritatea fiind specii caracteristice habitatelor 
stepice şi silvostepice. 

Peste 200 de specii de floră vasculară de interes naţional, cu diferite grade de 
periclitare şi vulnerabilitate au fost identificate pe teritoriul judeţului Constanţa. 

De asemenea, s-au identificat şi descris o serie de specii endemice dobrogene, cum ar 
fi, de exemplu: Adonis vernalis var. murfatlariensis, Paeonia tenuifolia, Brassica elongata  var.  
splendidepinnulata,  Linum  borzeanum,  Cardus  murfatlarii,  Centaurea orientalis f. 
murfatlarii, Stipa lessingiana f. murfatlarii. 

Deosebit de interesantă  este vegetaţia de dune marine de la Agigea, unde pe o 
suprafaţă de teren restrânsă se regăseşte o mare varietate de plante arenicole, din care câteva  
sunt endemice. Rarităţile floristice de aici sunt relictul terţiar Efedra distachya (cârcel), 
Alyssum borzeanum (ciucuşoară de nisip) şi Convolvulus persicus (volbura de nisip). 

Flora litoralului românesc al Mării Negre aferentă judeţului nostru cuprinde peste 700 
taxoni. Numărul taxonilor inventariaţi din zona litorală reprezintă aproximativ 18% din totalul 
speciilor şi subspeciilor cunoscute În flora spontană a României (peste 3000 de  specii). 

 
Fauna sălbatică 
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. 

Speciile de ihtiofaună de interes naţional, cu o pondere de 10,7% din totalul de specii, 
se împart În două categorii: 
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 • specii de interes naţional care necesită o protecţie strictă, conform Anexei 4B la 
O.U.G. 57/2007, reprezentate printr-un singur taxon; 

• specii  de  importanţa  naţională  a  căror  prelevare  din  natură şi  exploatare  fac 
obiectul măsurilor de management  (Anexa 5B la O.U.G. 57/2007) sunt în număr de 2 taxoni. 

Speciile de interes comunitar se distribuie astfel: 
• 9 specii a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare (Anexa 

3 la O.U.G. 57/2007), 32% din totalul de specii de peşti; 
 • 7  specii  de  interes  comunitar  a  căror  prelevare  din  natură şi  exploatare  fac 

obiectul măsurilor de management (Anexa 5A la O.U.G. 57/2007), 25% din totalul de specii de 
ihtiofaună. 

 
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. 

Speciile de interes comunitar se distribuie astfel: 
 3 specii a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare 

(Anexa 3 la O.U.G. 57/2007), 30% din totalul de specii de amfibieni; 
 7 specii care necesită protecţie strictă (Anexa 4A la O.U.G. 57/2007), 70% din 
totalul de specii de amfibieni; 
 2 specii de interes comunitar ale căror prelevare din natură şi exploatare fac 
obiectul măsurilor de management (Anexa 5A la O.U.G. 57/2007), 20% din totalul de specii de 
amfibieni. 

 
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 mamifere de interes naţional, cu o pondere de 26,6% din totalul de specii, 
se împart În două categorii: 
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- specii care necesită o protecţie strictă, conform Anexei 4B la O.U.G. 57/2007 cu 
modificările şi completările ulterioare, reprezentate printr-un număr de 3 taxoni; 

- specii  de  importanţa  naţională  a  căror  prelevare  din  natură şi  exploatare  fac 
obiectul măsurilor de management  (Anexa 5B la O.U.G. 57/2007) sunt în număr de 9 taxoni. 

Speciile de interes comunitar se distribuie astfel: 
-15 specii a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare (Anexa 

3 la O.U.G. 57/200), 33,3% din totalul de specii de mamifere; 
- 27 specii care necesită protecţie strictă (Anexa 4A la O.U.G. 57/2007), 60% din 

totalul de specii de mamifere; 
- 3 specii de interes comunitar pentru care prelevarea din natură şi exploatarea fac 

obiectul măsurilor de management (Anexa 5A la O.U.G. 57/2007), reprezentând 6,6% din 
totalul de specii de mamifere. 

Starea de conservare a faunei de vertebrate este prezentată  mai jos în tabelul nr. 
2.37 

Starea vertebratelor din judeţul Constanţa                                                       Tabel 2.37 
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 

 
2.4.2. Starea ariilor naturale protejate 
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 
(suprafaţa  de  referinţă  de  707.129  ha)  şi 0,082%  din  suprafaţa  mării  (suprafaţa  de 
referinţă de 23 839 200 ha). Din totalul de 38 de arii naturale protejate, 21 sunt rezervaţii 
naturale (categoria IV IUCN), 12 sunt monumente ale naturii (categoria III IUCN), iar 5 sunt 
rezervaţii ştiinţifice  (categoria I  IUCN). 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. 

 
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 î n  ţa ră  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. 

 
Arii de interes comunitar 
România se caracterizează  prin prezenţa a 5 regiuni biogeografice (panonică, 

stepică,  alpină, pontică şi  continentală),  cu  aproximativ  45  %  de  sisteme  ecologice 
naturale  şi  seminaturale  din  totalul  suprafeţei  mării şi  menţinerea  tuturor  tipurilor  de 
sisteme şi complexe de sisteme ecologice naturale. 

Biodiversitatea ce caracterizează judeţul Constanţa este valorizată prin instituirea 
regimului  de protecţie pentru un număr de 20 situri de importanţa  comunitară  (SCI), 
declarate prin Ord.  MMDD nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală 
protejată  a siturilor de  importanta  comunitara,  ca parte integrantă  a reţelei ecologice 
europene Natura 2000 În  România şi un număr de 22 arii de protecţie avifaunistică 
(SPA), declarate prin H.G.  1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială 
avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. 

În  zona  marină  aferentă  judeţului  Constanţa,  corespunzătoare regiunii biogeografice 
pontice, sunt identificate mai multe situri Natura 2000: 

-  SPA “Marea Neagră” - cu suprafaţa totală de 147 242,9 ha din care 73621,45 ha 
este aferentă  jud. Constanţa (aproximativ 50%), 

-  SCI “Delta Dunării —  zona marina”  - cu suprafaţa totală de 147242,9 ha din care 
suprafaţa de 48678,8 ha este aferentă  jud. Constanţa (aproximativ 40%), 

-  SCI “Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia”  - 362 ha, 
-  SCI “Plajă submersa Eforie Nord - Eforie Sud”  - 141 ha, 
-  SCI “Vama Veche-2 Mai”  - 5272 ha, 
-  SCI “Zona marină de la Capul Tuzla”  - 1738 ha.  
 
Situri de protecţie specială avifaunistică din judeţul Constanţa                        Tabelul 2.38 

Nr. 
crt. 

Nume Sit Suprafaţa aferentă 
Judeţului 
Constanţa 

1 Aliman — Adamclisi 19 467,8 ha 
2 Allah Bair — Capidava 8 966,727 ha 
3 Balta Mică a Brăilei 204,604 ha 
4 Balta Vederoasa 2 104 ha 
5 Băneasa — Canaraua Fetei 3 106,8 ha 
6 Cheile Dobrogei 10 819,71 ha 
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7 Delta Dunării şi Complexul Razim — Sinoie 49 700,91 ha 
8 Dumbrăveni 2 055,6 ha 
9 Canarale de la Hârşova 1 518,312 ha 
10 Dunăre - Ostroave 8 939,204ha 
11 Dunărea Veche — Bralul Măcin IBA 4 333,37 ha 
12 Lacul Bugeac 1 391,8 ha 
13 Lacul Dunăreni 1 003,8 ha 
14 Lacul Oltina 3 542,1 ha 
15 Lacul Siutghiol 2,023,3ha 
16 Lacurile Taşaul — Corbu 2 701,1ha 
17 Lacul Techirghiol 3 035,3ha 
18 Limanu — Herghelia 392,9ha 
19 Pădurea Hagieni 418,2ha 
20 Stepa Casimcea 222,2ha 
21 Stepa Saraiu — Horea 4 185,7ha 
TOT
AL 

 130 133,5 ha 

 
Situri de importantă comunitară din judeţul Constanţa                Tabelul 2.39 

Nr.  
crt. 

Nume Sit Suprafaţa aferentă 
judeţului Constanţa 

1 Braţul Măcin 1 339,39 ha 
2 Canaralele Dunării 13 032 ha 
3 Balta Mică a Brăilei 204,6 ha 
4 Dealul Alah Bair 187 ha 
5 Delta Dunării 31 537,94ha 
6 Dumbrăveni,Valea Urluia, Lacul Vederoasa 18 714 ha 
7 Dunele marine de la Agigea 12 ha 
8 Fântâna Murfatlar 637 ha 
9 Mlaştina Hergheliei, Obanul Mare şi Peştera 

Movilei 
251 ha 

10 Pădurea Esechioi - Lacul Bugeac 3 258 ha 
11 Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3 652 ha 
12 Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 14 473 ha 
13 Peştera Limanu 12 ha 
14 Podişul Nord Dobrogean 92,72 ha 
15 Recifii Jurasici Cheia 5134 ha 
TOT
AL 

 92 537,06 ha 
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Siturile din Reţeaua Ecologică 

Europeană  Natura 2000 includ 34 din cele 38 
de arii protejate la nivel naţional sau local. Astfel, 
16 situri de protecţie specială avifaunistică 
(SPA) şi 13 situri de importanţa  comunitară  
(SCI) se suprapun total sau parţial pe alte arii 
protejate. Unele din siturile Natura 2000 includ în 
limitele lor mai multe arii protejate de 
importanţa naţională sau locală. 

 
SCI Recifii Jurasici Cheia 

 
2.4.3. 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. 

În acelaşi  timp şi indicatorii biologici au cunoscut ameliorări chiar dacă uneori 
asimetrice la nivel structural, funcţional şi de productivitate şi se manifestă tendinţe spre noi 
stări de echilibru la nivelul biodiversităţii şi resurselor vii marine. 

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. 

Contribuţiile INCDM la raportul asupra stării mediului marin şi costier provin din 
principalele programe şi proiecte de cercetare ( MECI I Nucleu „CEMAR”, PNCDI I şi II, 
internaţionale ), granturi ( CNCSIS ) şi studii ( MM, ANPA, altele ) desfăşurate în 2008. 

 
 
2.4.4.  Starea ecosistemului marin. Indicatori generali 
 
Evoluţia transparenţei apei mării a fost analizată pe baza a 30 de valori măsurate în 

staţiile  Cazino şi Constanţa Nord, suprafaţă, în intervalul martie —  septembrie 2008. 
Transparenţa apei a înregistrat valori cuprinse Între 2,5 şi 10 m. Minimă aparţine ambelor staţii 
î n zona de mică  adâncime, pe izobata de 5m În lunile mai şi septembrie iar maximă staţiei 
Cazino, izobata de 30 m în luna iulie. evoluţia transparenţei este corelată cu regimul hidrologic 
al Dunării, fapt confirmat de evoluţia asemănătoare a salinităţii dar şi de persistenţa apelor de 
larg  transportate  de  vânturile  dominante din est şi sud- est. 

 
Temperatura apei mării la Constanţa a înregistrat variaţii sezoniere importante de la  

0.5oC în luna februarie la 25.8 şoc în luna august, în conformitate cu oscilaţiile temperaturii 
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aerului. În acest sens trebuie menţionat faptul că, asemănător anului 2007, în condiţiile unei 
ierni blânde, în 2008 temperatura apei mării nu a atins valori negative. Aceasta  situaţie este 
foarte bine evidenţiată  de către valorile medii lunare care în anul 2008, cu câteva excepţii, au 
fost mai ridicate sau cel mult egale cu mediile lunare multianuale din ultimii 10 ani. Cea mai 
mare diferenţă a fost înregistrată  primăvara, î n luna martie, când media lunară a depăşit cu 
1.6oC media multianuală din perioada 1998 - 2007. Media  anuală,  13.1oC,  s-a  înscris  în  
tendinţa  de  creştere uşoară  dar continuă  din ultimii ani, fapt ce ar putea fi atribuit  
schimbărilor  climatice globale. 

 
Salinitatea a oscilat în limitele variabilităţii naturale caracteristice zonei, între 9.40 gIl în 

august urmare a unui aport fluvial important şi 19.42 gIl la sfârşitul lunii martie. 
În ciclul anual, mediile lunare s-au situat î n general sub mediile multianuale ale 

ultimilor  10  ani  cu  excepţia sezonului  cald   (martie-iulie )  marcând  diferenţe sensibile 
datorate în  principal  variaţiilor regimului hidrologic al Dunării. Se remarcă  astfel lună 
martie când  salinitatea  a crescut cu 2,64 gIl faţă de media multianuală  a intervalului 
1959-2007.  Cele  mai  scăzute  medii  lunare  au  fost  înregistrate  în  lunile  august  şi 
septembrie,  iar  cea  mai  ridicată  în  lună  martie. 

 
Oxigenul dizolvat a î nregistrat variaţii sezoniere importante determinate atât de 

evoluţia temperaturii apei cât şi de amploarea proceselor biologice. Nivelul cel mai ridicat a fost 
atins în luna februarie când, datorită temperaturii scăzute a apelor a fost înregistrat maximul de 
529,6 pM. Cea mai scăzută valoare, 205,8 pM, a fost evidenţiată în a doua decadă a lunii 
septembrie când media temperaturii apei a fost 18,90C i ndicând şi un posibil consum de 
oxigen de natura biologică. Comparativ cu situaţia medie multianuală din perioada 1959-
2007,  î n anul 2008 apele Mării Negre din zona costieră au fost mai bine oxigenate 
aproximativ tot parcursul anului. 

 
2.4.5.  Indicatori de eutrofizare 
 
În general, azotul anorganic a înregistrat o uşoară creştere în anul 2008, situaţie mai 

bine  evidenţiată  de formele sub care acesta se găseşte î n apă de mare. În acest sens media 
anuală a azotaţilor, specia dominantă în formele de azot anorganic  a atins un nivel superior 
mediei multianuale a perioadei 1998-2007. 

Fosfaţii  dizolvaţi au î nregistrat valori cuprinse î ntre 1.92 pM î n luna august şi 
valori situate sub limita de detecţie a metodei de 0.01 pM în luna mai. Mediile lunare în anul 
2008 s-au înscris î n tendinţa generală de descreştere a concentraţiei fosfaţilor din ultimii ani, 
cu excepţia lunilor ianuarie, aprilie şi august, urmare a aportului fluvial crescut. 

Silicaţii au atins cote maxime î n ianuarie, 50.5 pM, luna care se remarcă şi prin 
valoarea medie, 32.3 pM, apropiată de concentraţiile caracteristice anilor ‘60. Valoarea 
minimă, 1.8 pM,  aparţine lunii septembrie,  urmare probabil a unui consum specific 
sezonului cald şi al aportului fluvial scăzut. În ciclul anual cele mai multe medii lunare 
continuă să se situeze sub mediile perioadei 1998-2007. 

Clorofila a este unul dintre parametrii biochimici cei mai frecvent determinat, fiind un 
indicator al biomasei vegetale şi al productivităţii primare. Datorită importanţei sale în 
ecosistemul marin şi al faptului că se măsoară mai uşor decât biomasa fitoplanctonică, 
clorofila a fost inclusă pe lista indicatorilor pentru domeniul ‘Eutrofizare‘ din Directiva Cadru 
Ape a U.E., reprezentând unul dintre parametrii de stare care trebuie monitorizaţi. 
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Conţinutul de clorofilă a determinat la Constanţa, în zona ţărmului, a variat între 0.12 
- 32.46pg1l,  valoarea maximă înregistrându-se în luna octombrie. Valorile medii 

lunare ale concentraţiei clorofilei a s-au situat între 1.00 - 9.71pg/l, cele mai mari 
valori înregistrându-se în lunile august şi octombrie ca urmare a unor înfloriri algale de mare 
amploare  dar destul de reduse ca durată. De asemenea o concentraţie medie lunară ridicată, 
peste  media  anuală ( 4.55pg/l ), s-a determinat în luna februarie ( 7.04pg/l ) ca urmare a 
dezvoltării  excesive a diatomeelor, fenomen normal în această  perioadă  a anului. 

 
Variaţia sezonieră a 

conţinutului mediu lunar de 
clorofilă a în zona ţărmului, 

la  Constanţa, în 2008 
 
 
 
 

 

 

 

În anul 2008 conţinutul mediu anual al clorofilei a în apele de ţ ărm a înregistrat cea 
mai scăzută valoare din 2001 până în prezent, iar comparativ cu anii 2007 şi 2006 se observă 
o diminuare considerabilă a mediei anuale a concentraţiei clorofilei a în zona ţărmului. 

Fitoplancton 
În urma analizei celor 236 de probe (dintre care 109 probe prelevate din staţia Cazino-

Mamaia) au fost identificaţi 200 taxoni algali ce aparţin la 7 grupe taxonomice (Bacillariophyta, 
Dinoflagellata, Chlorophyta, Cyanobacteria, Chrysophyta, Euglenophyta şi Cryptophyta). 
Dominanţa, în ceea ce priveşte diversitatea specifică, aparţine grupării Bacillariophyta care 
constituie 40%  din totalul speciilor identificate, urmate de grupurile supraspecifice  
Dinoflagellata  cu  18%  şi  Chlorophyta  cu  24%. Speciile  marine  şi marine-salmastricole  
reprezintă   52,5%   din  totalul   speciilor,   iar  cele   dulcicole  şi dulcicole-salmastricole 
47,5%.  La fel ca în 2007  precedent  speciile  de  nondiatomee continuă  să depăşească 
numeric pe cele de diatomee care reprezintă doar 40% din totalul speciilor. 

Fitoplanctonul şi-a menţinut numărul de specii la nivel comparabil cu cel din 2007, 
densităţile au scăzut dar au crescut biomasele şi numărul înfloririlor algale. 

Înfloririle algale, ca indicator de impact al eutrofizării asupra mediului marin, au fost 
mai numeroase nu atât ca intensitate ci ca număr de apariţii în cursul anului. Astfel, un număr 
de 9 specii au avut dezvoltări de peste un milion celule la litru, comparativ cu doar  7  specii  în  
2007.  Dintre  speciile  care  au  înregistrat  densităţi  semnificative,  se remarcă diatomeul 
Skeietonema costatum cu o densitate maximă de 15180• 103  cel/l în luna februarie. Amploarea 
redusă a acestor fenomene nu a determinat în 2008 efecte directe asupra mediului. 

 
Zooplancton 
Din analiza datelor acumulate în perioada 2000-2007 rezultă următoarele concluzii: 
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- numărul speciilor identificate la nivelul zooplanctonului în această perioadă a variat între 16 
(în 2003) şi 30 (în 2005); 
- dintre  speciile  zooplanctonice cuprinse în Cartea  Roşie a Mării  Negre singurele specii 
menţionate  au   fost   Centropages  ponticus,  Pontella mediterranea şi Anomalocera patersoni; 
- cele  două  specii  de  ctenofore  exotice  pătrunse  în  bazinul  Mării Negre Mnemiopsis  leidyi 
şi Beroe ovata  au ajuns  la echilibru,  dezvoltarea primei specii fiind controlată de cea de a 
doua; 
- biomasele zooplanctonului trofic din zona litoralului românesc se înscriu în tendinţele 
multianuale şi sezoniere de ciclicitate a dezvoltării zooplanctonului. 

 
Macrofitobentos 
Fenomenul de dezvoltare a macrofitobentosului în dreptul litoralului românesc a 

continuat  în mod exploziv şi în 2008, când cantităţile eşuate  şi colectate la ţ ărm în 
sectorul Cap Midia — Vama Veche a fost de 25.040 mă  (cf. ANAR — DADL). 

Acest fenomen este un proces natural cu conotaţii ecologice pozitive. Cauzele favorizante 
majore ale declanşării fenomenului au fost: 

-   transparenţa; 
-   temperaturile ridicate ale apei mării înregistrate în zona de mică adâncime; 
-  conţinutul bogat în substanţe nutritive (N şi P) din apele marine. 
În  mod  obişnuit  vârfurile  de  dezvoltare  maximă  a  vegetaţiei  sunt  primăvara 

(aprilie-mai) şi toamna (septembrie —  octombrie). Starea de agitaţie a mării şi îndeosebi hula  
prelungită  au  detaşat  din  nou  biomasele  algale  de  pe  substratul  dur,  formând depozite 
însemnate cantitativ pe plajele din sudul litoralului românesc. 

Urmare a faptului că ANAR/DADL, în calitate de administrator al plajelor, are 
obligaţia igienizării plajelor şi evacuării algelor, aceasta a raportat în 2008 colectarea şi 
evacuarea  de pe plaje  a  unei  cantităţi  de  aproximativ  25.000 m3  de  alge. 

Zoobentosul,  indicator  de  stare  a  eutrofizării,  în apele costiere (5m - 20m) a 
prezentat  un semn de revigorare în ceea ce priveşte diversitatea speciilor, evaluarea calitativă 
conducând la înregistrarea a 52 specii pe întreg arealul investigat, comparativ cu  48  -  50  
identificate  în  perioada  2006  —   2007.  Îmbogăţirea calitativă a fost evidentă în sectorul  marin 
din nordul şi sudul litoralului, zona centrală (Cazino-Mamaia) prezentând în 2008 o uşoară  
scădere a numărului de specii faţă de anul 2007. 

Raportând starea actuală a faunei bentale la cea a anilor ‘90, când evaluarea faunistică a 
evidenţiat un număr maxim de 28 specii, se poate vorbi de menţinerea unei structuri calitative 
îmbunătăţite în ceea ce priveşte diversitatea specifică. 

 
2.4.6.  Indicatori de contaminare 
 
Metale grele 
Monitoringul metalelor grele s-a efectuat prin analiza eşantioanelor de apă marină 

(suprafaţă) şi sedimente superficiale (izobatele 0, 5, 20 şi 30 m) din zona cuprinsă între 
Sulina — Vama Veche. 

Concentraţiile anuale ale metalelor grele în zona Baia Mamaia au înregistrat în 2008 
valori moderate: apă 3,38 pgll Cu; 1,22 pgll Cd; 1,72 pgll Pb; 3,63 pgll Ni; 1,29 pgll Cr, 
sedimente 19,79 pglg Cu; 0,38 pglg Cd; 15,74 pglg Pb; 22,16 pglg Ni; 36,33 pglg Cr. în general,  
concentraţiile măsurate în zona de influenţa fluviala au fost mai ridicate în comparaţie cu 
celelalte sectoare monitorizate. 
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În  ultimii  ani,  tendinţe  de  stabilizare  şi  uneori  uşoara  diminuare  a  nivelurilor 
metalelor au fost observate pentru apele costiere din sectoarele central şi sudic, valorile medii 
din  2008 fiind încadrate în standardele de calitate pentru ecosistemele acvatice, prevăzute  în  
0rd.  161l2006.  În  schimb,  apele  de  tranziţie  au  fost  caracterizate  de fluctuaţii  însemnate  
de   concentrare,  cu  unele  tendinţe  de  creştere   în  2008. 

Bioacumularea metalelor grele în midii (Mytilus galloprovincialis) nu a înregistrat valori 
care să reflecte un impact semnificativ. Concentraţiile măsurate s-au încadrat în următoarele 
domenii: Cu 1,49 —  2,88 pglg s.p.; Cd 0,32 —  0,83 pglg s.p.; Pb 0,27 —   0,75 pglg s.p.; Ni 0,12 
—  0,89 pglg s.p.; Cr 0,41 —  1,34 pglg s.p. Plumbul şi cadmiul nu au depăşit limitele maxime 
stabilite de reglementarea CE nr. 1881l2006 (1.5 pglg s.p. Pb şi 1.0 pglg s.p. Cd). 

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. 

În 2008 în zona sudică a litoralului românesc s-a constatat diminuarea în medie de  1,3  
ori a încruntăturii  de  poluant  petrolier  din  apă  marină, comparativ cu etapa anterioară de 
studiu, 2007. 

Hidrocarburile  poliaromatice  (HPA)  au  fost  identificate  în  97,1%  din  totalul 
eşantioanelor abiotice colectate din  zona cuprinsă între  Sulina — Vama Veche . Conţinutul mediu 
determinat în 2008 pentru încărcătură totală de HPA a fost de 0,631 pgIL în apă marină şi 3,69 
pgIg.s.u. în sedimentele superficiale. 

Domeniul de variaţie al concentraţiilor pentru cei mai reprezentativi compuşi  
HPA  în eşantioane abiotice din zona  costieră cuprinsă între Sulina - Vama Veche în 
2008 

         Tabel 2.40 
Compus Apa marină (pg/l.) Sedimente (pg/g.s.u.) 

Naftalina nd*  -   5,763          0,103 — 3,9 
Acenaftilena nd   -  0,5           nd  — 0,76 
Acenaftena nd  -   1,06 nd — 1,1 
Fluoren nd  -  0, 595 nd — 1,7 
Fenantren nd   -   0,329 nd — 3,9 
Antracen nd — 9,030           nd — 15,4 
Fluoranten nd — 0,028 nd — 6,9 
Piren nd — 0,026 nd - 12 
Benzo(a)antracen nd — 0,006 nd — 7,5 
Crisen nd — 0,02 nd — 3,7 
Benzo(k)fluoranthene nd — 0,21            nd  — 6,7 
Benzo(a)pyrene nd — 0,1 nd 
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Încărcătura microbiologică 
Calitatea apelor costiere a fost apreciată din punct de vedere microbiologic în anul 2008,  

prin  identificarea  în  apele  de  suprafaţă  (izobatele  de  0  m,  5  m  şi 20  m)  a principalilor 
indicatori bacterieni de poluare fecală: coliformi totali (CT), coliformi fecali (CF), streptococi 
fecali (SF). 

Probele de apă pentru analizele microbiologice au fost prelevate din reţeaua de staţii 
localizate în: 

- partea nordică a litoralului românesc: Sulina amonte, Sulina bară, Sulina aval, Sf. 
Gheorghe, Portiţa, Mila 9 şi Gura Buhaz; 

-  partea  sudică  a  litoralului  românesc:  Cazino-Mamaia,  Constanţa  Nord, Constanţa 
Sud, Eforie Sud, Costineşti, Mangalia, Vama Veche. 

Investigaţiile  bacteriologice  desfăşurate  în  perioada  martie  —   august  2008  au arătat 
prezenţa celor trei indicatori de poluare fecală a apei atât în sectorul nordic (aflat sub influenţa 
Dunării) cât şi în sectorul sudic (zona de îmbăiere şi zona marină  din vecinătatea 
deversorilor de ape uzate) al litoralului românesc. 

Nivelul concentraţiilor indicatorilor bacterieni a variat, de la zone necontaminate până 
la zone cu concentraţii mari de enterobacterii, în funcţie de provenienţa staţiilor de prelevare. 
Limitele de variaţie pentru ţoli parametrii analizaţi (CT, CF, SF) au fost cuprinse între  0 şi 
>16 x 103 germeni / 100 ml. 

 
Sectorul Sulina — Gura Buhaz 
În 2008 nivelul concentraţiei indicatorilor bacterieni de poluare fecală înregistrat în 

apele de  suprafaţă  din sectorul nordic al litoralului românesc ( între Sulina şi Gura Buhaz ) a 
fluctuat între următoarele limite: 

-   între 4  şi 16000 germeni/100 ml pentru CT; 
-  între 0 şi 16000 germeni/100 ml pentru CF; 
- între 0 şi 130 germeni/100 ml pentru SF 
Concentraţiile crescute (16 x 103 germeni/100 ml CT şi CF, 130 germeni/100 ml SF) 

înregistrate în staţiile localizate de-a lungul braţului Sulina (amonte, aval, bară), respectiv 
scăderea nivelului de enterobacterii de la ţărm spre larg (izobatele de 5 şi 20 m) şi de la Sulina 
spre Gura Buhaz demonstrează  influenţa, în general, a Dunării şi în particular a braţului 
Sulina, asupra  calităţii microbiologice a apelor din sector nordic al litoralului românesc. 

 
Sectorul Cazino — Vama Veche 
În  zona  marină  de  Îmbaiere  din  sectorul  sudic  al  litoralului  românesc  ( între Cazino 

şi  Vamă Veche) în  apele de mică  adâncime  ( 0 m ),  indicatorii bacterieni  de poluare  
fecală  au  fost prezenţi permanent. În perioada martie-august  2008,  în concentraţii  variabile în 
general sub  limitele admise de normele naţionale şi internaţionale privind calitatea apelor marine 
de îmbăiere pentru ţoli indicatorii bacterieni analizaţi. 

Din totalul probelor de apă  marină analizate în perioada mai-septembrie 2008 96% 
pentru indicatorul CT şi respectiv 88% pentru CF, au fost în conformitate cu valorile 
recomandate  şi obligatorii  specificate  de  Normativele  naţionale  şi Directiva  apei  de 
îmbăiere. 

Depăşirile normelor admise pentru CT s-au înregistrat doar în iulie la Eforie Sud 
(16000 germeni/100 ml), în  timp ce pentru CF s-au înregistrat depăşiri la Eforie Sud (9200 
germeni/100 ml În iulie) şi la Vama Veche (3500 germeni/100 ml în lunile iulie şi august). 
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SF au prezentat valori sub normele admise în peste 88% din totalul probelor de apă 
marină analizate în toate staţiile (Cazino-Mamaia, Eforie Sud, Costineşti, Mangalia, Vama 
Veche). Prezenţa unor concentraţii crescute de SF (grup de microorganisme care supravieţuiesc 
un timp mai mare decât CT şi CF) a fost înregistrată în apele marine de îmbăiere de la 
Cazino Mamaia (220 germeni/100 ml în iulie) şi Eforie Sud (540 germeni/100 ml În iunie; 220 
germeni/100 ml în iulie). 

Situaţia identificată în sezonul estival 2008 este consecinţa poluării apelor marine de 
îmbaiere în principal prin utilizarea frecvenţă, fără respectarea normelor igienico - sanitare, de 
către turişti. 

 

 
Proporţia de analize de apă marină din zonele de îmbaiere amenajate, care depăşeşte 

valorile recomandate şi obligatorii (95 % < 10000 per 100 ml  valoare obligatorie pentru 
CT;95 % < 2000 per 100 ml  valoare obligatorie pentru CF si100 per 100 ml valoare 

recomandată pentru SF), specificate de Normativele Naţionale şi Directiva apei de îmbaiere 
(7611601CCE), în 2008 

 
2.4.7. Indicatori de biodiversitate 
Biodiversitatea marină de la litoralul românesc a fost caracterizat  prin valorile 

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

litoralul românesc până în prezent şi estimat la 2945, dintre care se identifică anual circa 
500 (Skolka, 2006) (bacterii —  113, ciuperci —  55, alge microfite —  615, macrofite —  

138, nevertebrate  —   1730,  peşti  —   141,  păsări —   150  şi mamifere  —   3)  şi 63  de  specii 
ameninţate (CR, EN şi VU). 

Presiunea asupra biodiversităţii s-a exprimat prin existenţa a 28 de specii exotice, 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  adică  63/2945  şi prin  numărul speciilor dispărute/numărul 
total de specii, adică 11/2945; singură specie autoaclimatizată  a fost Mugil soiuyi. Numărul 
speciilor periclitate (63) cuprinde speciile încadrate în categoriile CR, EN şi VU ale IUCN, 
considerate categorii de periclitare propriu-zisă. 

Răspunsul înregistrat la nivelul mediului şi al politicilor de mediu a fost evaluat prin 
raportul dintre numărul speciilor protejate/numărul total de specii şi anume 12/2945. În ceea  ce 
priveşte  resursele  umane, în  domeniul  biodiversităţii  marine în  2008  au activat cca. 50 de 
specialişti. 
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2.4.8. Situaţia speciilor periclitate 
 
Lista Roşie a speciilor de macrofite, nevertebrate, peşti şi mamifere, indicator de 

stare pentru biodiversitatea din sectorul marin românesc a fost reactualizată  în anul 2007 pe 
baza rezultatelor obţinute în ultimii 5 ani. Aceasta cuprinde 222 specii încadrate în  9  categorii  
IUCN  (conform  categoriilor  IUCN  v.  3.0  2003,  precum  şi ghidului  de aplicare a acestora 
versiunile 2004 şi 2006) şi anume: 19 macrofite şi plante superioare (8,5%),  57  de   
nevertebrate  (26%),  142  peşti  (63,7%)  şi  4  mamifere(1,8%) 

Dintre  algele  macrofite  şi  fanerogamele  înscrise  în  lista  roşie  alga  brună 
Cystoseira bărbata, specie ameninţată (EN), prezintă populaţii deocamdată discontinue, 
dar  constant prezente În zona situată la nord de Mangalia şi în perimetrul rezervaţiei marine 
2 Mai —  Vama Veche. În zona Mangalia, populaţia de Cystoseira este mult mai bine 
reprezentată decât în rezervaţia marină. În aceeaşi zonă a fost identificată Zostera marina 
ale  cărei populaţii  sunt de asemenea, discontinue. 

 
Statutul zoologic al speciilor cuprinse în Lista Roşie reactualizată în 2007 
 

 Grup de specii      Statut conform categoriilor IUCN v. 3.1, 2001 ’i v. 3.0, 2003         Tabel 2.41 
 RE CR EN VU NT LC DD NA NE Total 
Macrofite 1 3 7 3 0 2 3 0 0 19 
Nevertebrate 6 12 7 8 3 7 12 2 0 57 
Peşti 4 6 7 7 17 35 34 18 14 142 
Mamifere 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4 
Total 11 21 24 18 20 45 49 20 14 222 

 
În cazul nevertebratelor, cele 57 de specii incluse în listă au fost încadrate în urma 

reanalizării stării lor de conservare în următoarele categorii: RE (6 —  10,5%), CR (12 —  
21%), EN (7 —  12,3%), VU (8 —  14%), NT (3 —  5,3%), LC (7 —  12,3%), DD (12 —21%) şi 
NA (2 specii —  3,5%)(Tab. 6.4.2.3.1.). 

Aplicând metodologia pentru evaluarea stării de conservare a speciilor la nivel 
regional, peştii au fost încadraţi în prezent în 9 categorii: RE, CR, EN, VU, NT, LC, DD, NA, 
NE, cele mai multe specii (35 — 24,6%) fiind larg răspândite LC, urmate de — DD (34—  24%).  

Aplicând metodologia pentru evaluarea stării de conservare a speciilor la nivel 
regional, peştii au fost încadraţi în prezent în 9 categorii: RE, CR, EN, VU, NT, LC, DD, NA, 
NE, cele mai multe specii (35 — 24,6%) fiind larg răspândite LC, urmate de — DD (34—  24%).  

În ceea ce priveşte  mamiferele marine, deşi în anul 2008 delfinii nu au făcut 
obiectul  unui program special de monitorizare, au putut fi observate cârduri formate din 2 până 
la 50 de indivizi atât în apropierea ţărmului, cât şi în zonele de larg, în special în sezonul 
estival. 

În urma reactualizării Listei Roşii, încadrarea celor trei specii de delfini Delphinus 
delphis, Phocoena phocoena şi Tursiops truncatus a rămas aceeaşi ca şi în evaluarea 
anterioară, adică  Ameninţat (EN) atât la nivelul Mării Negre, cât şi la nivel naţional. 

 
2.4.9. Habitatele marine şi arii marine protejate 
 
Diversitatea  habitatelor  marine,  caracterizată   prin  utilizarea  sistemului  de 

clasificare   EUNIS   (the   European   Nature  Information   System  of  the   European 
Environment Agency  - EEA) a evidenţiat existenţa a două tipuri de habitate în coloana de apă 
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şi cca 150  tipuri de habitate bentale. Se apreciază că cinci tipuri dintre acestea sunt, încă în 
stare  critică: habitatul dur infralitoral cu Pholas dactylus, habitatul pietros infralitoral cu 
Petricola  litophaga, nisipurile infralitorale cu Donax trunculus, pajiştile de Zostera şi centurile 
infralitorale de Cystoseira. Toate aceste tipuri sunt tipuri de interes naţional. Până în prezent, 
nu s-a  realizat  evaluarea suprafeţelor acestor habitate de interes naţional. 

Numărul  de  habitate  de  interes  comunitar  ( definite  în  Directiva  Habitate  - 
92/43/EEC ) a fost evaluat la opt tipuri ( bancuri de nisip submerse de mică adâncime, 

estuare, suprafeţele de nisip  şi mâl descoperite la maree joasă, lagune costiere, braţe de mare şi 
golfuri mari puţin adânci, recife, structuri submarine create de emisiile de gaze, peşteri   
marine  total   sau   parţial  submerse)  cu  28  de  sub-tipuri. În  2008  au  fost descoperite două 
noi subtipuri de habitate de importanta 
comunitara, ambele cu valoare 
conservativă  mare: 1110-8 şi 1110-9. 
În  general, suprafeţele reprezentate de 
aceste habitate  de  interes  comunitar  
ocupă  zone  izolate  de  câţiva  zeci  de  
km2.  

Valoare conservativă mare şi 
foarte mare o au următoarele tipuri / 
subtipuri: 

-tipul 1110 - bancuri de nisip acoperite permanent cu apă marină: nisipuri fine, curate 
sau uşor mâloase cu Zostera (Foto   

 Nisipuri fine, curate sau uşor mâloase cu Zostera 
Nisipuri  fine  la   adâncimi  de  1-20  m,   caracterizate  de stabilitatea sedimentelor, 

conţinutul de mâl şi prezenţa speciilor indicatoare Zostera marină, Z. colţii şi Zanichellia. Sunt 
prezente în câmpuri izolate la Mangalia, Sahalin, Musura. 

 
− subtipul 1110-3: nisipuri fine de mică 
adâncime: nisipuri fine terigene 
(silicioase) În nord (de la Sulina la 
Constanţa) sau biogene în sud (Eforie, 
Costineşti, Comorova-Mangalia,  2  Mai,  
Vama Veche) amestecate cu resturi de 
cochilii şi pietricele, dispuse de la 
ţ ărm până la izobata de 3-4 m. 
Nisipuri fine de mică adâncime 

 
− subtipul  1110-4:  nisipuri  

bine  calibrate:  Este  bine reprezentat  în  zonele  nisipoase  din  sudul  litoralului:  Eforie,  
Costineşti, Mangalia. 

−  subtipul  1140-8:  nisipuri  turbionate  de  viermele  Arenicola  şi crustaceul 
Callianassa : cu  o  distribuţie  fragmentară   pe  plajele submerse la sud de Capul Midia, la 
adâncimi între 3 şi 7 m. 

−  subtipul 114-9: nisipuri mâloase turbionate de crustaceul Upogebia (Foto 
6.4.2.3.1.5.): formează o bandă continuă în dreptul coastei romaneşti, la izobatele de 

10-30 m, pe nisipurile mâloase. 
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Nisipuri mâloase turbionate de 
Upogebia 
− tipul 1130: estuare: prezente la gurile de 
vărsare ale Dunării, împreună cu băile Măsura 
şi Sacalin şi cu apele Mării Negre din fala lor 
până la izobata de 20 m. 
− subtipul  1150:  lagune  costiere:  în  prezent  
habitatul  este  modificat  prin  lucruri 
hidrotehnice, aşa Încât condiţiile tipice 
lagunare se întâlnesc mai ales în laguna Sinoe. 

Aici salinitatea este foarte variabilă, linia de demarcaţie dintre apele dulci şi sărate putându-se 
deplasa cu sute de metri de mai multe ori pe zi sub influenţa vântului. 

- tipul 1170: recifi: 
-   subtipul  1170-2:   recifi  biogenici  de  Mytilus  galloprovincialis constituiţi din bancuri 

de midii ale căror cochilii s-au acumulat de-a   lungul   timpului,  formând  un  suport  dur 
supraînălţat faţă  de sedimentele înconjurătoare (mâl,  nisip,  scrădiş  sau  amestec),  pe care 
trăiesc coloniile de midii vii. 

      - subtipul  1170-8:  stânca  infralitorală  cu  alge  fotofile: Cuprinde   numeroase   
faciesuri   (inclusiv   cu   algele   macrofite   perene Cystoseira  bărbata  şi Corallina officinalis) 
şi o mare diversitate algală şi faunistică. Acest habitat este cel mai bogat şi mai divers dintre 
toate. 

      -  tipul  8330:  peşteri  marine  total  sau  parţial  submerse: peşteri  submarine sau 
cu deschiderea cel puţin parţial, inundată  de mare. Planşeul  şi  pereţii adăpostesc  comunităţi 
de nevertebrate marine (spongieri, hidrozoare, actinii, briozoare, tunicate coloniale) şi alge 
sciafile. 

Starea habitatelor s-a apreciat prin numărul de tipuri de habitate, utilizând două tipuri 
de clasificare. 

Presiunea asupra habitatelor s-a exprimat prin 10 tipuri de activităţi antropice cu 
impact asupra stării de conservare a acestora. 

Tendinţele de evoluţie a habitatelor marine se înscriu în linia generală de refacere a 
acestora, prin diminuarea presiunii activităţilor antropice cu impact. 

Răspunsul înregistrat la nivelul mediului şi al politicilor de mediu a fost evaluat prin  
numărul ariilor marine protejate I lungimea totală de coastă, adică 2 I 245 pentru reţeaua 
naţională de arii protejate şi 6 I 245 pentru reţeaua ecologică europeană Natura 2000 (acestea 
au o suprafaţă totală de 1.162,86 km2, ceea ce reprezintă cca. 4,65% din ZEE şi se întind pe 
cca. 75% de-a lungul coastei româneşti). 

Cele două arii marine protejate din reţeaua naţională sunt: Rezervaţia Marină 2 Mai —  
Vama Veche (5.000 ha) şi zona marină a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (103.000 ha). 

Rezervaţia  Biosferei  Delta  Dunării  are  un  plan  propriu  de  management  care 
prevede cheltuieli pentru acţiuni de conservare a biodiversităţii. 

Rezervaţia  marină   2  Mai  —    Vama  Veche  are  un  regulament  şi  plan  de 
management, ambele aflate În proces de aprobare de către Ministerul Mediului. Custodele 
Rezervaţiei marine 2 Mai —  Vama Veche, INCDM a continuat şi în anul 2008, activităţile care 
îi revin în calitate de custode. Dintre acţiunile mai importante, merită evidenţiate : 

- amplasarea unui c e n t r u  mobil de informare al rezervaţiei, pe plajă de la Vama Veche, în 
sezonul estival; 

− continuarea activităţilor de educaţie şi conştientizare,  îndeosebi cu sprijinul 
grupului  de elevi Junior Ranger de la Şcoală  generală cu clasele I-VIII din localitatea 2 Mai; 
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− sărbătorirea Zilei rezervaţiei (12.09.2008); 
- reeditarea broşurii despre rezervaţie; 
-  elaborarea Decalogului ariei protejate (sau 10 reguli în aria marină protejată); realizarea 

unui film documentar (în cadrul unui proiect CBC Phare coordonat de către  ONG Mare Nostrum), 
care este proiectat În unele şcoli din judeţul Constanţa şi din Bulgaria;  

- acţiuni de prevenire a accesului neautorizat În zonă (efectuate Împreună cu Poliţia de 
Frontieră). 

Pentru  acţiunile  de  informare,  educaţie  şi  conştientizare,   precum  şi  pentru 
monitoringul din rezervaţie (exclusiv forma de muncă, toate acţiunile desfăşurându-se pe bază 
de voluntariat), În anul 2008 au fost cheltuiţi  cca 100.000 lei. 

 
           2.4.10. Starea fondului piscicol marin 
           2.4.10.1. Indicatori pentru resurse marine vii 
 
În 2008, la fel ca în anii precedenţi, în sectorul marin românesc activitatea de pescuit  

industrial practicat de către pescarii profesionişti  s-a realizat în două moduri: pescuitul cu 
unelte active efectuat cu navele trauler costiere la adâncimi mai mari de 20 m şi pescuitul cu 
unelte fixe  practicat de-a lungul litoralului, în 28 puncte pescăreşti, situate între Sulina-Vama 
Veche, la mică adâncime (3-11 m). La aceasta se adaugă şi pescuitul costier  la scară mică. 

În sectorul marin românesc au fost semnalate următoarele tendinţe în: 
►   Evoluţia indicatorilor de stare: 
biomasa  stocurilor,  pentru principalele specii  de peşti (Tabel 2 . 4 2 ) indică: la  

şprot, care a prezentat o fluctuaţie naturală, aproape normală şi un efectiv relativ bun, în 
2008, biomasa a fost estimată la fel ca în 2007, la cca. 60.000 tone, fală de 45.000 tone, în 
perioada 2003-2005 şi 19.240 tone în 2006, când datorită existenţei unor  condilii  
hidroclimatice  deosebite,  specia  s-a  cantonat  în  alte  zone  ale  mării. Biomasa de bacaliar 
a fost de 8.500 tone fală de 6.000 tone în 2007. Hamsia continuă să manifeste tendinţa de 
redresare, ajungând la o biomasă de 20.000 tone. Guvizii au stocurile în  stare bună, aflându-
se într-un echilibru relativ stabil. La calcan, biomasa a fost apreciată la 2.350 tone, valoare 
aproape dublă fală de cea din 2007 iar la rechin de 1.450 tone, mai mică fală de 4.300 tone, 
apreciat în anul precedent. 

 
Biomasa stocurilor (tone) pentru principalele specii de peşti din sectorul românesc al 

Mării Negre                                                                      Tabel 2.42 
Specia 2004 2005 2006 2007 2008 

Sprot 45.000 45.000 14.750 60.000 60.000 
Bacaliar 8.000 8.000  6.000 8.500 
Hamsie 19.000 19.000  20.000 20.000 
Guvizi 600 600 600 600 500 
Calcan 1.066 1.066  1.300 2.356 
Rechin 1.650 1.650  4.300 1.450 

 
evaluările asupra intensităţii reproducerii şi completării stocurilor, arată: 
- cantitatea totală de ihtioplancton variază de la un loc la altul, de la un sezon la altul, de 

la un an la altul. Această fluctuaţie este determinată  de factorii de mediu care 
influenţează în bună măsură cantitatea şi calitatea bazei trofice atât a descendenţilor cât şi a 
exemplarelor care participă la reproducere. În 2008 nu apar schimbări în ceea ce priveşte 
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compoziţia calitativă a puietului de peşte din sectorul marin românesc, dar apar modificări din 
punct de vedere cantitativ; 

- comparativ cu anul precedent, în 2008 atât pentru icrele de şprot cât şi pentru larvele 
de şprot s-au înregistrat valori mai mici în ceea ce priveşte efectivul estimat cât şi în privinţa  
densităţilor medii. Densitatea medie şi abundenţă relativă  estimate pentru icrele de şprot au 
fost mai mici în 2008, decât în anii precedenţi, respectiv, 0,5 exlm2  şi un efectiv de 1,746 109  
exemplare. Cauzele care au determinat această situaţie sunt destul  de  greu  de  evaluat,  fiind  
condiţionate  în  primul  rând  de  factorii  de  mediu. Schimbarea condiţiilor  ambientale poate 
devansa  sau întârzia,  între anumite  limite, perioada activă a reproducerii; 

- în general, în  eşantioanele ihtioplanctonice analizate icre şi larve de bacaliar se 
întâlnesc mai rar în primul rând datorită preferinţei acestei specii pentru adâncimi mai mari care 
depăşesc de multe ori limita sectoarele cercetate. Abundenţa relativă a icrelor a fost de 5 ori mai 
mică decât media perioadei 1995-2007. Comparativ cu 2006, în 2008, efectivul puietului de 
bacaliar a fost de circa 4 ori mai mic; 

-hamsia, la fel ca  în anii precedenţi, continuă să  fie specia dominantă  în 
ihtioplanctonul din perioada caldă a anului, atât pentru icre cât şi pentru larve, efectivele 
estimate având valori comparabile cu cele din anii precedenţi. Completarea rezervei de hamsie 
se situează la un nivel scăzut, dar cu o uşoară tendinţă de revenire; 

-în structura calitativă a puietului pescuit la sfârşitul verii au fost înregistrate cu 
densităţi destul de mici şi puietul de: barbun, lufar, chefal, zargan, aterină, guvizi, şprot şi 
calcan. Printre speciile fără importanţa  economică, s-a numărat puietul de ac de mare, 
calul de mare, şoricel de mare, cocoşel de mare, bou de mare şi scorpie de mare; 

structura populaţională, indică la fel ca în anii precedenţi prezenţa în capturi a unui 
număr mai mare de specii (peste 20), din care de bază sunt speciile de talie mică (şprot, 
hamsie,  bacaliar, guvizi). De remarcat, ponderea redusă a speciilor valoroase (calcan, rechin, 
stavrid, zargan, scrumbie de Dunăre, chefal, lufar) dar şi reapariţia  sub formă  de  exemplare  
izolate  a  scrumbiei  albastre şi  pălămidei. 

►   Evoluţia indicatorilor de presiune: 
  efortul de pescuit continuă  tendinţa de reducere semnalată  din 2000. În 2008, în  

pescuitul activ, specializat de şprot cu traulul pelagic, au activat trei nave iar în cel de calcan, 
cinci nave, care au utilizat circa 1.950 de setci. În pescuitul cu unelte fixe, practicat de-a lungul 
litoralului românesc, s-au utilizat: 21 taliene, 2.500 setci de calcan, circa  1000  setci  de  
scrumbie,  250  setci  de  guvizi,  16  năvoade  de  plajă,  circa  500 paragate şi 1.172 de volte; 

  nivelul total al capturilor a continuat tendinţa de reducere, semnalată după 2000, 
de la peste 2.000 tone, În perioada 2001-2002, la 1.390-1.940 tone, în 2003-2006 şi sub 500 
tone, În 2007-2008 (respectiv 435  t I 2007 şi 444 t I 2008). 

Nivelul capturilor realizate în 2008 s-a datorat atât reducerii efortului de pescuit 
(scăderii numărului de traulere costiere, a numărului de taliene şi implicit a personalului 
angrenat în activitatea de pescuit), a creşterii costurilor de producţie, cât şi a influenţei 
condiţiilor hidroclimatice asupra populaţiilor de peşti; 

captura totală admisibilă ( TAC ), pentru principalele specii pescuibile de peşti, În 
perioada 2004-2008 s-a menţinut la acelaşi nivel ( Tabel 2.43). 

Valoarea TAC-ului (captura totală admisibilă) pentru principalele specii de peşti 
din sectorul românesc al Mării Negre   
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TAC (tone)                                                                                                                     Tabel 2.43 

►   Evoluţia indicatorilor de impact: 
procentul speciilor ale căror stocuri sunt în afară limitelor de siguranţă a fost  

apropiat de cel din anii precedenţi fiind de aproape 90%. Depăşirea limitelor de siguranţă 
nu se datorează numai exploatării din sectorul marin românesc, majoritatea speciilor de peşti 
având o distribuţie transfrontalieră, fapt ce necesită un management la nivel regional; 

procentul speciilor complementare din capturile româneşti continuă să se menţină la 
un nivel asemănător cu cel din ultimii ani, fiind de peste 25%; 

schimbări în structură pe clase de mărimi (vârstă, lungime), comparativ cu 
perioada 1990-2008, exceptând şprotul  la care se remarcă o întinerire a cârdurilor 

sale, datorită  unei completări foarte bune, la celelalte specii apărute în capturi, parametrii 
biologici s-au menţinut aproape la acelaşi valori; 

 
2.4.10.2. Măsuri pentru soluţionarea problemelor critice  pe plan naţional 
Armonizarea strategiilor de dezvoltare durabilă din sectorul pescuitului marin românesc 

cu cele de protecţia mediului, prin implementarea conceptului de management al  pescuitului  
bazat  pe abordarea  ecosistemică  şi a  Codului  de  conduită  pentru  un pescuit responsabil 
prin: 

◊   evitarea înfiinţării unei capacităţi de pescuit excedentare; 
◊   practicarea unui pescuit responsabil; 
◊ conservarea diversităţii  biologice  a  ecosistemelor  marine  şi protejarea speciilor 

ameninţate cu extincţia; 
◊   intervenţii pentru refacerea stocurilor epuizate; 
◊ reducerea la minimum a poluării, capturilor rezultate în uneltele pierdute sau 

abandonate, capturilor accidentale de specii (altele decât cele vizate); 
◊ punerea  la  punct  şi utilizarea  de  unelte  şi tehnici  de  pescuit  selectiv - 

nedistructive, rentabile, care respectă mediul înconjurător şi protejează resursele marine vii; 
◊   dezvoltarea  mariculturii şi diversificarea produselor din maricultură; 
◊  Îmbunătăţirea selectivităţii uneltelor de pescuit; 
◊  reducerea by-catch-urilor. 
pe plan regional 
- armonizarea la nivel regional a cadrului legal şi instituţional pentru utilizarea 

durabilă a resurselor vii; 
- îmbunătăţirea managementului exploatării stocurilor de peşti prin metodologii de 

evaluare agreate la nivel regional; 
- dezvoltarea de programe / proiecte de evaluare a stării stocurilor de peşti şi de 

monitorizare a condiţiilor de mediu şi factorilor biologici care le influenţează; 

Specia 2004 2005 2006 2007 2008 
Şprot 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
Bacaliar 1.000 1.000 1.000 500 500 
Hamsie 2.000 2.000 - - - 
Guvizi 100 100 100 200 100 

Calcan 50 50 50 50 75 
Rechin 50 50 50 50 50 
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- crearea  unor  parteneriate  între  institutele  de  cercetare,  administraţie  şi organizaţiile 
de producători pentru elaborarea unor programe comune de cercetare; 

 - realizarea unei baze de date pescăreşti regionale; 
 - abordarea unor acţiuni riguroase de combatere a pescuitului ilegal. 
 
           2.4.11. Presiuni antropice 
 
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: 
I Eroziunea costieră/Dinamica sedimentelor la gurile Dunării 
I Poluarea apei/aerului 
I Creşterea populaţiei 
I Dezvoltarea necontrolată a activităţilor de turism şi recreere peste capacitatea de 

suportabilitate a mediului 
I Transportul maritime şi rutier În spaţii de coastă 
I Extracţia resurselor naturale/nisip de plaja: zona Eforie Nord 
I Exploatarea excesivă a stocurilor de peşti 
I Pierderea habitatelor/specii periclitate 
I 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 
- Instalaţiile eoliene. 
 
2.4.12. Starea pădurilor 
2.4.12.1. Fondul forestier 
Fondul forestier reprezintă totalitatea suprafeţelor pădurilor, terenurilor destinate 

împăduririi şi a suprafeţelor care servesc nevoilor de cultură, producţie şi administraţie 
silvică. 
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Conform datelor transmise de Direclia Silvică Constanţa, fondul  forestier actual al 
judeţului Constanţa ocupă o suprafaţă 
totală de 38 306 ha, din care: 

- terenuri acoperite cu pădure:           
33 168 ha              

- terenuri care servesc nevoilor de 
cultură: 101 ha 

- terenuri care servesc nevoilor de 
producţie  153 ha;                         

- terenuri care servesc nevoilor de 
administrare  136 ha; 

- terenuri afectate Împăduririi 1 
019 ha; 

- terenuri neproductive  3 619 ha; 
- terenuri scoase temporar  102 ha; 
- alte terenuri  8 ha. 
 
 
 
Evoluţia suprafeţei fondului forestier al judeţului Constanţa        
Suprafaţa fondului forestier al judeţului Constanţa în anul 

                                                                                                                     Tabel nr. 2.44 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
34 963 ha 39 279 ha 39 279 ha 38 309 ha 38 305 ha 38 306 

 

2.4.12.2. Funcţia economică a pădurilor 
Produsele pădurii dobrogene: 
 -  lemn din speciile stejar şi mai puţin răşinoase (din lemnul de plop se fac furnire, 

cherestele şi lemn pentru celuloză; lemnul de răşinoase se foloseşte la celuloză; din celelalte 
specii se face lemn pentru construcţii şi lemn de foc); 

-   vânat (mistreţi, iepuri, căpriori, cerbi etc.); 
-   fructe de pădure (măceş, păducel, porumbar etc.); 
-   plante medicinale. 
 
2.4.12.3. Masa lemnoasă pusă în circuitul economic 
Evoluţia masei lemnoase pusă în circuitul economic                   
                      
 
Masa lemnoasă pusă în circuitul economic din pădurile proprietate publică a 

statului în judeţul Constanţa în anul: 
Tabel nr. 2.45 

2003 2004 2006 2007 2008 
70 mii mc 54,6 mii mc 63,6 mii mc 64 mii mc 61,9 mc 
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2.4.12.4. Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief 
- luncă şi ostroave:  6 667 ha; 
- câmpie: 26 501 ha. 
 
     2.4.12.5. 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 evaluări 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. 

 
2.4.12.6. Suprafeţele din fondul forestier naţional parcurse cu tăieri 
În fondul forestier al judeţului Constanţa s-a parcurs cu tăieri o suprafaţă totală de 995 ha, 

din care: 
-  tăieri de regenerare (codru, râse, crâng, substituiri, conservare): 393 ha; 
-  tăieri accidentale: 52 ha; 
-  tăieri de igienizare a pădurilor: 985 ha; 
-  tăieri de îngrijire în arborete tinere: 372 ha. 
 
2.4.12.7. 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, Năvodari. 
 
2.4.12.8. Suprafeţe de teren scoase din fondul forestier pentru alte utilizări 
Suprafaţa de teren din fondul forestier care a fost scos definitiv cu acordarea unei alte 

destinaţii şi cu compensarea suprafeţei este de 0,3 ha. Pentru ocupări temporare, în anul 2008, 
nu au fost realizate scoateri de suprafeţele de teren din fondul forestier. 
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2.4.12.9. Suprafeţe de păduri regenerate în anul 2008 
Suprafaţa regenerată  a judeţului Constanţa este de 353 ha, din care împăduriri 250 ha. 
Evoluţia suprafeţei de pădure regenerată în perioada 2004-2008   

 
Suprafaţa de pădure regenerată în judeţul Constanţa în anul: 

Tabel nr. 2.46 
2004 2005 2006 2007 2008 
1155 ha 1055 ha 1896 ha 700 ha 353 

 
 
 
 
2.4.12.10. Impactul silviculturii asupra naturii şi mediului 
 
I. 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; 
 
II. 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; 
 
III. 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; 
 
IV. 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; 
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- resursă alimentară: carne de vânat, ciuperci, miere şi produse din miere, fructe 
şi sucuri din fructe de pădure, esenţe aromatice din plante; 
 
V. 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. 
 
 
 
 
2.4.13. Presiuni antropice exercitate asupra biodiversităţii 
 
Activităţile  antropice  care  se  desfăşoară  pe  teritoriul  judeţului  Constanţa  sunt 

numeroase  şi diverse,  multe  având  un  impact  semnificativ  asupra  ecosistemelor  şi 
biodiversităţii,  din care se pot enumera: agricultura prin activităţi de cultivare, cosire, 
fertilizare,   tratamente  cu  pesticide;  păşunatul şi  creşterea   animalelor;  incendierea 
miriştilor; pescuitul industrial şi sportiv, vânătoarea şi braconajul; mineritul; urbanizarea; zone 
industriale sau  comerciale; depozitarea deşeurilor  menajere, industriale şi inerte; relele de 
comunicare, linii  electrice de înaltă tensiune şi conducte; navigaţie; turismul; poluarea şi alte 
activităţi antropice. 

 
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 va fi binevenit în sau lângă ariile protejate dacă respectă caracterul special 
al  ariei  —   cum  ar fi:  turismul bazat  pe aprecierea naturii,  turismul cultural şi educaţional,  
sau  activitatea grupurilor mici,  liniştite —   şi dacă pagubele şi poluarea sunt minime. 
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. 

 
2.4.14. Biosecuritatea 
Biosecuritatea  este  reprezentată   de  un  spectru  larg  de  măsuri  (politici  de 

biosecuritate, regim de reglementări, măsuri ştiinţifice şi tehnice), aplicate într-un cadru 
organizat,  necesar minimizării sau eliminării riscurilor potenţiale pe care biotehnologia 
modernă, prin  organismele modificate genetic şi produsele derivate (O.M.G. - plante, 
animale  şi  microorganism), le  poate  aduce  asupra  echilibrului  natural  al  mediului 
înconjurător şi asupra sănătăţii umane. 
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2.4.14.1. Reglementări în domeniul biosecurităţii 
Activităţile care implică organismele modificate genetic sunt supuse unui regim 

special de reglementare, autorizare şi administrare, în conformitate cu legislaţia şi actele juridice 
internaţionale la care România este parte. 

La nivelul Uniunii Europene biosecuritatea este reglementată prin normativele: 
- Directiva  90/219/CEE  privind  utilizarea  în  condilii  de  izolare  a microorganismelor 

modificate  genetic,  amendată  prin  Directiva  nr. 98/81/CCE; 
- Directiva nr. 2001/18/CE privind introducerea deliberată în mediu şi plasarea pe 

piaţă a O.M.G., care aprobă Directiva 90/220/CEE; 
- Regulamentul Parlamentului european şi al Consiliului (CE) 1829/2003 privind 

alimentele şi furajele modificate genetic; 
- Regulamentul Parlamentului european şi al Consiliului (CE) 1830/2003 privind 

urmărirea  (trasabilitatea)  şi etichetarea  O.M.G.  şi  urmărirea (trasabilitatea) produselor  
alimentare  şi a  furajelor  obţinute  din  O.M.G.  care  amendează Directiva Consiliului nr. 
2001/18/CE; 

-  Regulamentul 1946/2003 privind transportul peste frontieră a O.M.G. -urilor.  
La nivel internaţional, România a semnat în data de 11 octombrie 2000, în calitate de 

Parte la Convenţia privind Diversitatea Biologică, Protocolul de la Cartagena privind 
Biosecuritatea, pe care l-a ratificat în 30 iunie 2003 prin Legea 59/2003. 

Protocolul a intrat în vigoare începând cu data de 28 septembrie 2003. Planul 
Naţional de Biosecuritate cuprinde: 

-  politica naţională în domeniul biosecurităţii, corelată cu obiectivele privind agricultură; 
-  măsuri de protecţie privind alimentaţia, sănătatea, mediul şi dezvoltarea durabilă; 
- un sistem administrativ pe baza căruia se dezvoltă capacităţile instituţionale necesare 

gestionării domeniului de biosecuritate ( la nivel naţional şi internaţional ); 
-  cadrul instituţional; 
-  sistemul decizional ( inclusiv evaluarea riscului şi managementul riscului ); 
- mecanisme  pentru  informarea, educarea şi participarea publicului,  inclusiv  în 

procesul de luare a deciziilor. 
Legislaţia naţională specifică în domeniul biosecurităţii: 
 
-OUG nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a 

O.M.G. 
 - ORD.  nr. 1829/2007 pentru aprobarea îndrumarului privind evaluarea riscurilor 

asupra mediului şi sănătăţii umane, datorate introducerii deliberate în mediu şi pe piaţă a 
organismelor modificate genetic 

-OUG  nr.  44/2007  privind  utilizarea  în  condilii  de  izolare  a  microorganismelor 
modificate genetic 

 - HG nr. 497/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului 
Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1946/2003 din 15 iulie 2003 privind 
mişcarea transfrontalieră a organismelor modificate genetic 

-Ordinul nr. 55/2007 pentru înfiinţarea Registrului naţional al informaţiei cu privire 
la  modificările   genetice  din  organismele  modificate  genetic  şi  transmiterea 

informaţiei către Comisia Europeană 
-HG  nr.  173/2006  privind  trasabilitatea  şi etichetarea  organismelor  modificate 

genetic   şi   trasabilitatea  alimentelor  şi  hranei  pentru  animale,  obţinute  din organisme 
modificate genetic 

- HG nr. 256/2006 privind hrana pentru animale şi alimentele modificate genetic 
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-Ordinul  nr.  730/2006  pentru  aprobarea  radierii  soiurilor de soia  modificate genetic 
din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România 

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecţia mediului 
            - OUG  nr.  195/2005  privind  protecţia  mediului,  cu  modificările  şi completările 
ulterioare 

- Ordinul  nr.  237/2006  privind autorizarea cultivatorilor de  plante modificate genetic 
- Ordinul  nr.  471/2006  din  14  iulie  2006  pentru  modificarea  şi  completarea 

Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 237/2006 privind 
autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic 

- Ordin nr. 1295/2005 pentru aprobarea Formularului de prezentare a rezumatului 
notificării  privind  introducerea  deliberată  în  mediu  a  organismelor  modificate genetic,  în 
alte scopuri decât introducerea pe piaţă 

- Ordinul nr. 838/2005 pentru aprobarea îndrumarului privind aplicarea anexei nr. 12 
“Planul de monitoring“ la  Ordonanţa Guvernului nr.49/2000 privind regimul de obţinere, testare, 
utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile  biotehnologiei 
moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.214/2002 

  - Ordinul nr. 923/2005 privind aprobarea Formularului de prezentare a rezumatului 
notificării privind introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic, ca atare sau în 
produse 

- Ordinul   nr.   606/2005   privind  aprobarea  Formularului   pentru   prezentarea 
rezultatelor  introducerii  deliberate  în  mediu  a  plantelor  superioare  modificate genetic, în alte 
scopuri decât introducerea pe piaţă 

- Legea nr. 59/11.03.2003 pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind 
biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de 
Janeiro, adoptat la Montreal la 29.01.2000, M.O. 192/26.03.2003 

- Legea  nr.   58/13.07.1994   pentru   ratificarea   Convenţiei   privind   Diversitatea 
Biologică,  M.O. 199/2.08.1994 

 -Ordinul  nr.  684/5.08.2002  privind  aprobarea componenţei Comisiei pentru 
Securitate Biologică şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acesteia, M.O. 
793/31.10.2002 

- Legea nr. 266/15.05.2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi  certificarea  
alităţi,  comercializarea  seminţelor  şi  a  materialului  săditor,  precum  şi înregistrarea soiurilor de 
plante, M.O. 343/23.05.2002 

- Legea   nr.   86/10.05.2000   pentru   ratificarea   Convenţiei   privind   accesul   la 
informaţie,   participarea  publicului  la  luarea  deciziei  şi  accesul  la  justiţie  în probleme de 
mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, M.O. 224/22.05.2000. 

 
2.4.14.2. Sistemul de autorizare în domeniul  biosecurităţii 
 
Cadrul instituţional. Regimul  organismelor  modificate  genetic,  obţinute  prin  tehnicile  

biotehnologiei moderne  este reglementat prin Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă  a  Guvernului  nr.  195/2005  privind  protecţia  mediului  (cap.  6,  art.  
39),  care menţionează  că   activităţile  care  implică  organisme  modificate  genetic  obţinute  
prin tehnicile  biotehnologiei  moderne,  sunt  supuse  unui  regim  special  de  reglementare, 
autorizare  şi administrare,  a  legislaţiei  specifice  şi  convenţiilor  şi acordurilor internaţionale la 
care România este parte. Activităţile prevăzute includ atât utilizarea în condilii de izolare a 
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microorganismelor modificate genetic cât şi introducerea deliberată în mediu  şi pe piaţă a 
organismelor modificate genetic vii şi importul organismelor/ microorganismelor  modificate  
genetic  şi se  desfăşoară  numai  în  condiţiile  asigurării protecţiei mediului, precum  şi  a 
sănătăţii oamenilor şi animalelor, în baza actelor de reglementare, emise de autoritatea 
competentă. 

În procesul decizional privind activităţile menţionate, colaborează  autorităţile 
publice pentru  protecţia mediului, pentru agricultură,  sănătate, siguranţa alimentelor, 
protecţia consumatorului,  precum  şi alte  instituţii  implicate,  conform  legislaţiei  specifice  şi 
se asigură informarea şi participarea publicului. 

Plantele  modificate  genetic  se  cultivă  numai  de  către  cultivatori  autorizaţi  de 
M.A.P.D.R.  prin  D.A.D.R.  judeţene  şi a  municipiului  Bucureşti,  conform  prevederilor 
Ordinului MADR nr. 237 din 07.04.2006 completat cu Ordinul nr. 471 din 14.07.2006. 

Compartimentul implementare politici, monitorizare, statistică producţie vegetală, 
autorizare O.M.G. din cadrul D.A.D.R. judeţene: 

- analizează  cererile de autorizare a cultivatorilor de plante modificate genetic şi 
eliberează autorizaţiile; 

- verifică şi introduce în Registrul judeţean datele referitoare la suprafeţele cultivate cu 
plante  modificate genetic, provenienţa seminţei, soiurile cultivate, producţiile realizate, 
destinaţia acestora; 

- urmăreşte completarea  şi transmiterea  la  timp  de  către cultivatori  a  anexelor 
referitoare la evidenţa cultivatorilor de plante modificate genetic; 

- verifică şi transmite periodic Compartimentului O.M.G. din cadrul M.A.P.D.R., pe 
suport   electronic,   informaţiile   cuprinse   în   anexele   referitoare   la   evidenţa cultivatorilor 
de plante modificate genetic, pentru constituirea Registrului naţional; 

-  urmăreşte modul în care cultivatorii de plante modificate genetic aplică măsurile de 
asigurare a coexistentei culturilor modificate genetic cu cele ecologice sau convenţionale. 

Compartimentul  inspecţii  în  producţia  vegetală,  O.M.G.,  animală şi  industrie 
alimentară: 

- efectuează   inspecţii   şi  controale   la   agenţii   economici   care   cultivă   plante 
modificate  genetic,  pentru  verificarea  modului  cum  aceştia  aplică  legislaţia  În domeniul 
O.M.G.; 

- colaborează  cu  specialiştii  din  cadrul  Direcliei  judeţene  sanitare  veterinare  şi 
pentru  siguranţa alimentelor, ai Comisariatului Naţional al Gărzii de  Mediu,  ai Protecţiei 
consumatorilor, în efectuarea acestor controale; 

- participă  la  informarea  publicului,  a  cultivatorilor  şi  a  consumatorilor  privind 
legislaţia în domeniul O.M.G. 

 
 Procedura de autorizare. În vederea autorizării cultivatorii trebuie să depună în fiecare 

an la D.A.D.R. din judeţul pe raza căruia intenţionează să cultive plante modificate genetic o 
cerere. 

Cultivatorii  de  plante  modificate  genetic  sunt  obligaţi  să  utilizeze  la  semănat 
numai sămânţă certificată. 

Cultivatorii care utilizează sămânţă produsă de terţi sau din producţie proprie vor 
depune  cererea de autorizare pentru înscriere în Registrul judeţean al cultivatorilor de plante 
modificate genetic până cel mai târziu la data de 1 mai a fiecărui an. 

În cazul culturilor duble, cererea de autorizare se va depune până la data de 1 iulie a 
fiecărui an. 
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Se interzice înfiinţarea de culturi de plante modificate genetic pe suprafeţe mai mici de 
2 ha, în trup compact, cu excepţia celor realizate în scop ştiinţific. 

Autorizarea  cultivatorilor  de  plante  modificate  genetic  se  materializează   prin 
eliberarea de către D.A.D.R. a unei autorizaţii, ce constituie aprobare pentru cultivarea de 
către aceştia a plantelor modificate genetic. 

În   cazul   producerii   de   seminţe   modificate   genetic   destinate   însămânţării, 
autorizaţia se eliberează numai producătorilor autorizaţi pentru producerea de seminţe, în  
conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  266/2002  privind  producerea,  prelucrarea, controlul  
şi  certificarea  calităţii,  comercializarea  seminţelor  şi a  materialului  săditor, precum şi 
înregistrarea soiurilor de plante. 

 Evaluarea riscurilor. Evaluarea riscurilor trebuie să identifice riscurile pentru care este 
necesar să fie elaborate  planuri pentru managementul acestora şi stabilirea planului optim ce 
trebuie aplicat. 

Planurile cu măsurile care se impun în caz de urgenţă conţin: 
- metode şi procedee pentru controlul organismelor modificate genetic, în caz de 

împrăştiere neaşteptată; 
- metode  de  decontaminare  a  zonelor  afectate,  de  exemplu  eradicarea organismului 

modificat genetic; 
- metode de eliminare  sau salubrizare  a plantelor,  animalelor  etc.  care au fost expuse 

în timpul sau după împrăştiere; 
- metode de izolare a zonei afectate de diseminare; 
- planuri cuprinzând măsuri de protejare a sănătăţii oamenilor şi a mediului în cazul 

apariţiei unui efect nedorit. 
Concluziile  studiului  de  evaluare  a  riscurilor  asupra  mediului  trebuie  să  facă 

referiri la următoarele aspecte: 
 
1. Identificarea caracteristicilor care pot determina efecte negative 
Orice  caracteristici  ale  organismelor  modificate  genetic,  datorate  modificării 

genetice, care pot cauza efecte negative asupra sănătăţii umane sau asupra mediului, trebuie  
identificate.  Pentru  această  situaţie  trebuie  luată  în  considerare  compararea caracteristicilor 
organismului  modificat genetic cu cele ale organismului nemodificat, în condilii similare. Este 
important să nu se omită analiza nici unui posibil efect negativ pe considerentul că apariţia 
acestuia este puţin probabilă. 

O.M.G. sunt capabile de răspândire şi reproducere, transferându-şi genele străine către  
speciile  sălbatice şi  odată eliberate  va  fi imposibilă  readucerea  în  laborator a 
organismelor  transgenice,  fapt  care  poate  determina  potenţiale  efecte  negative  ale 
organismelor modificate: 

- îmbolnăviri ale oamenilor, incluzând efecte de alergenicitate sau toxicitate la noile 
substanţe conţinute de O.M.G. - urî; 

- îmbolnăviri ale animalelor şi plantelor, incluzând efecte de toxicitate şi, unde este 
cazul, de alergenicitate; 

- efecte asupra dinamicii populaţiilor speciilor aflate în mediul receptor şi asupra 
diversităţii genetice a fiecăreia dintre aceste populaţii; 

-  contaminarea speciilor sălbatice de polenul plantelor modificate genetic; 
-  rezistenţa ce se poate dezvolta printre dăunători şi boli; 
- afectarea negativă a organismelor din sol de către culturile de plante modificate 

genetic,  descoperindu-se că toxina Bt (Bacillus thurigiensis) persistă în sol mai multe luni,  
cauzând astfel potenţiale distrugeri lanţului trofic din sol; 
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- posibilă  modificare  a  unor  agenţi  patogeni  care  ar  putea  facilita  transmiterea 
bolilor infecţioase şi / sau apariţia unor noi surse ori vectori patogeni; 

- compromiterea  acţiunii  profilactice  sau  terapeutice  a  unor  tratamente:  genele 
rezistente  la  antibiotice,  adesea folosite în  ingineria genetică, ar  putea fi transferate 
agenţilor patogeni din intestine; 

- efecte asupra circuitelor biogeochimice, în special pentru circuitele carbonului şi 
azotului, prin modificarea capacităţii solului de a descompune materia organică. 

 
2. Efectele negative pot apare în mod direct sau indirect, prin diverse modalităţi: 
-  răspândirea organismelor modificate genetic în mediu; 
- transferul  materialului  genetic  inserat  la  alte  organisme  sau  la  acelaşi  tip  de 

organisme, dar nemodificate genetic; 
-  instabilitatea genetică şi fenotipică; 
-  interacţiunea cu alte organisme; 
-  schimbări de management, inclusiv, acolo unde este cazul, practicile agricole. 
 
3. Evaluarea frecvenţei de apariţie a fiecărui posibil efect negativ identificat 
Un  factor  important  în  evaluarea  frecvenţei  sau  a  probabilităţii  de  apariţie  a 

efectelor  negative îl constituie caracterizarea mediului în care se intenţionează  să fie introdus 
organismul modificat genetic şi modul în care se face introducerea. 

 
4. Estimarea riscului pe care îl prezintă fiecare nou caracter al O.M.G. 
În funcţie de cunoştinţele existente trebuie realizată o estimare a riscurilor pe care le 

poate  avea fiecare caracter nou al organismului modificat genetic asupra sănătăţii umane sau 
asupra mediului, prin analiza combinată  a frecvenţei de apariţie a efectelor negative şi a 
amplitudinii acestora. 

 
5. Aplicarea strategiilor de management al riscurilor 
Evaluarea riscurilor trebuie să identifice riscurile pentru care este necesar să fie 

elaborate  planuri pentru managementul acestora şi stabilirea planului optim ce trebuie aplicat. 
 
6. Stabilirea riscului pe care îl prezintă organismul modificat genetic în ansamblu 
Evaluarea riscului general pe care îl prezintă organismul modificat genetic este 

realizată ţinându-se seama de fiecare strategie propusă pentru managementul riscurilor. 
 
Măsuri de monitorizare a riscurilor şi de intervenţie în caz de accidente. Activitatea   de   

monitorizare   se   desfăşoară   după   obţinerea   autorizaţiei   de introducere pe piaţă a 
organismului modificat genetic. 

Datele colectate prin sistemul de monitoring trebuie să ofere noi informalii privind 
impactul  introducerii unui organism modificat genetic în mediu sau pe piaţă, în condiţii 
diferite. Când apar astfel de date noi, acestea trebuie automat să fie luate în considerare în 
realizarea următoarelor studii de evaluare a riscurilor asupra mediului. 

Obiectivele planului de monitorizare constau în confirmarea faptului că existenţa şi 
impactul  oricăror posibile efecte negative ale utilizării organismului modificat genetic, 
evidenţiate în studiul de evaluare a riscurilor asupra mediului, sunt corecte sau nu sunt corecte 
şi în observarea apariţiei altor efecte negative ale utilizării organismului modificat genetic 
asupra sănătăţii umane şi asupra mediului, care nu au fost anticipate în studiul de evaluare a 
riscurilor asupra mediului. 
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Evaluarea riscului reprezintă evaluarea efectelor pe care le pot avea O.M.G. sau părţi  
componente ale acestora, direct sau indirect, imediat sau cu întârziere, asupra sănătăţii 
omului şi asupra mediului şi ea trebuie realizată pentru a identifica necesitatea managementului 
riscului şi dacă există efecte negative, să fie utilizate cele mai potrivite metode de prevenire. 

 
2.4.15. Etichetarea şi trasabilitatea 0MG 
Etichetarea seminţelor, plantelor şi tuturor produselor din organismele modificate 

genetic este foarte strictă. Aceasta trebuie să includă, în mod obligatoriu, pe o etichetă sau  
într-un   document  însoţitor  o  informaţie  că  produsul  conţine  sau  constă  din organisme 
modificate genetic. În cazul produselor care urmează să fie introduse pe piaţa în  amestec  cu  
organisme  nemodificate  genetic,  este  suficientă  informaţia  că  este posibilă prezenţa 
organismelor modificate genetic. 

Conform  H.G.  nr.  173/2006,  modul  de  etichetare  propus  trebuie să furnizeze 
următoarele informaţii în notificarea pentru introducerea pe piaţă a produselor: 

1.  numele produsului şi numele organismelor modificate genetic conţinute de acesta; 
2.  numele producătorului sau al distribuitorului şi adresa acestuia; 
3.  specificitatea produsului, incluzând condiţiile exacte de utilizare şi, după caz, tipul 

de mediu şi/sau de areal geografic din Europa pentru care produsul este adecvat. Când sunt 
relevante, următoarele informaţii vor fi furnizate în completare la cele menţionate mai sus: 

1. măsuri care trebuie luate în cazul unei eliberări neintenţionate sau unei utilizări 
greşite; 

2.  recomandări sau instrucţiuni specifice de depozitare şi de manipulare. 
 
2.4.16. Controlul implementării legislaţiei 
Autoritatea  Naţională  Sanitară  Veterinară şi  pentru  Siguranţa  Alimentelor  şi 

Autoritatea  Naţională  pentru  Protecţia  Consumatorilor,  în  colaborare  cu  Ministerul 
Agriculturii,  Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului şi 
Dezvoltării Durabile, controlează modul de aplicare a prevederilor legale. 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii 
Autorităţii  Naţionale  Sanitare  Veterinare  şi pentru  Siguranţa  Alimentelor,  inspectorii 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi comisarii G.N.M.. 

 
2.4.17. Locaţii şi suprafeţe cultivate cu plante superioare modificate genetic 
În  anul  2008,  conform  datelor  furnizate  de  la  Direclia  pentru  Agricultură   şi 

Dezvoltare  Rurală  Constanţa,  în  judeţul  Constanţa  a  fost  cultivat  porumb  modificat 
genetic pe teritoriile administrative ale comunelor Sinoe, Saligny, Crucea, Vulturu, pe o 
suprafaţă care totalizează 204,8 ha. 

 
2.4.18. Perspective 
În  România  există  o  strategie  de  susţinere  a  agriculturii  ecologice,  Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin structurile judeţene, poate acorda un 
sprijin direct producătorilor agricoli care deţin animale certificate ecologic, sprijin financiar pe 
unitatea de suprafaţă pentru culturi certificate ecologic: soia, floarea-soarelui, legume de câmp 
şi cartofi  timpurii, legume în solarii şi sere reci, plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, vila 
de vie, plante textile, plante medicinale şi aromatice. În cadrul general al “Dezvoltării rurale“, 
prin intermediul  agenţiilor de plăţi, sunt sprijiniţi şi procesatorii din agricultură  ecologică şi  
cei  care  vor  face  agricultura  prin  metode  agricole  care  să protejeze mediul şi să menţină 
peisajul rural cât mai natural. 
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CONCLUZII 
Habitatele identificate până în prezent aparţin la şapte clase, şi anume: 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 (fig. 6.1.1.1),  cu 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. All. şi anexei 2 a OUG 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). 

Din totalul de 38 de arii naturale protejate, 21 sunt rezervaţii naturale (categoria IV 
IUCN), 12 sunt monumente ale naturii (categoria III IUCN), iar 5 sunt rezervaţii ştiinţifice 
(categoria I  IUCN). 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. 

Diversitate biogeografică  este mare, pe teritoriul judeţului intersectându-se căile de  
migrare a elementelor geografice din zone foarte diferite: pontice, ponto-caspice, ponto-
mediteraneene, balcanice, eurasiatice, continentale etc. 

Pe teritoriul judeţului se regăsesc 2 regiuni biogeografice, stepică şi a Mării Negre 
(pontică) cu un număr de 20 situri de importanţă comunitară (SCI), declarate prin Ord. 
MMDD nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 
importanta comunitara, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 
România şi un număr de 22 arii de protecţie avifaunistică (SPA), declarate prin H.G. 

Pe teritoriul judeţului sunt prezente peste 900 specii de spermatofite, din care până  
În  prezent  s-au  identificat  8  specii  de  plante  a  căror  conservare  necesită desemnarea  
ariilor  speciale  de  conservare,  conform  legislaţiei  naţionale  în  vigoare: Moehringia  jankae,  
Centaurea  jankae,  Centaurea  pontica,  Echium  russicum,  Liparis loeselii, Salicornia vanetă, 
Campanula romanica, Potentilla emilii-popii, majoritatea fiind specii caracteristice habitatelor 
stepice şi silvostepice. 

Peste 200 de specii de floră vasculară de interes naţional, cu diferite grade de 
periclitare şi vulnerabilitate au fost identificate pe teritoriul judeţului Constanţa. 

Fauna  judeţului  Constanţa  se  caracterizează printr-o  deosebită  bogăţie, consecinţă a 
varietăţii habitatelor terestre, acvatice şi cavernicole şi este 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. 

În anul 2008 a fost emisă de către A.P.M. Constanţa o autorizaţie de recoltare a 
speciilor  de plante din floră  sălbatică  ( către R.N.P.  - Direclia Silvică  Constanţa ). De 
asemenea au fost emise de către A.P.M. Constanţa 7 autorizaţii de capturare a speciilor de 
animale din fauna sălbatică conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 647/2001 şi Ordinului 
M.M.D.D.  nr.  410  din  11  aprilie  2008,  dintre  care:  o  autorizaţie  pentru  recoltarea 
moluştelor (specia Helix pomatia) şi 6 autorizaţii de vânătoare. 

Conform   datelor   transmise   de   Direclia   Silvică   Constanţa,   fondul   forestier 
reprezentat prin totalitatea suprafeţelor pădurilor, terenurilor destinate împăduririi şi a 
suprafeţelor care servesc nevoilor de cultură, producţie şi administraţie silvică, ocupă o 
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suprafaţă totală de 38.306 ha, din care parcurs cu tăieri o suprafaţă totală de 995 ha, iar 
suprafaţa regenerată este de 353 ha. 

În anul 2008, agresiunile asupra pădurii s-au concretizat prin tăieri ilegale de arbori, în 
volum de 0,013 m3  la hectar şi păşunatul abuziv, care a produs pagube în valoare de 1,024 RON 
la hectar. 

 
2.5. SOLUL 
 
2.5.1. Introducere 
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. 

 
2.5.2. Fondul funciar — Repartiţia solurilor pe categorii de folosinţe 
În funcţie de destinaţia lor, terenurile se împart în mai multe categorii: 
•    terenuri cu destinaţie agricolă;  
•    terenuri cu destinaţie forestieră; 
•    terenuri aflate permanent sub ape; 
•   terenuri din intravilan aferente localităţilor urbane ş i  rurale pe care sunt amplasate 

construcţiile, alte amenajări ale localităţilor,  inclusiv terenurile agricole şi forestiere; 
         •    terenuri cu destinaţii speciale cum sunt cele folosite pentru 

Transporturile rutiere, feroviare, navale şi aeriene, plajele, rezervaţiile, monumentele 
naturii, ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice etc. 
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Fondul funciar reprezintă una din cele mai importante resurse naturale ale ţării şi a fost 
reglementat prin Legea nr.  18/1991,  cu modificările şi completările ulterioare. Acesta este  
descris prin doi indicatori majori: dimensiunea categoriilor de teren şi schimbările apărute în 
utilizarea terenurilor. 

Pentru anul 2008, în conformitate cu datele transmise de D.A.D.R. Constanţa din 
suprafaţa totală de 707129 ha: - suprafaţa arabilă este de 485802 ha; 

-           suprafaţa agricolă este de 564403 ha; 
-  suprafeţele  scoase  din  circuitul  agricol:  138,685  ha,  din  care  definitiv 133,370  

ha  şi temporar  5,315  ha  ( suprafeţele  s-au  scos  din  circuitul agricol pentru construcţii ). 
 
 
 

Evoluţia repartiţiei terenurilor agricole pe tipuri de folosinţe în judeţul Constanţa ( ha )  
                                                                                                                          Tabel. 2.47 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Arabilă 486721 487291 487294 490480 488720 487998 486245 485802 485802 

Păşuni 61832 61849 61816 59721 64505 61607 61251 61779 61779 

Fâneţe 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

Vii 15767 15212 15212 14396 11459 11464 12415 13343 13343 

Livezi 4069 4037 4034 3759 3446 3452 4027 3477  

Arbuşti 
fructiferi 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Suprafaţă 
agricolă 

568391 568391 568358 568358 568132 564523 563944 564403 564403 

 

 

Tipuri de culturi şi suprafeţele aferente ( 2008 )                   
          Tabel 2.48 

Nr.  
crt. 

Tip cultură Suprafaţa (ha) 

1. Grâu 173475 
2. Orz pentru boabe 20966 
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3. Orzoaică de toamnă 14655 
4. Orzoaică de primăvară 9270 
5. Ovăz 5485 
6. Porumb şi sorg boabe 56717 
7. Floarea soarelui 87833 
8. Muştar 765 
9. Rapiţă boabe pentru ulei 63387 
10. Tutun 317 
11. Plante medicinale şi aromatice 2703 
12. Fasole boabe 2154 
13. Mazăre boabe 4519 
14. Cartofi 2960 
15. Legume de câmp şi solarii 5221 
16. Pepeni verzi şi galbeni 700 
17. Plante de nutreţ 32503 

 
 
Presiuni ale unor factori asupra stării de calitate a solurilor 
 
2.5.1.1. Îngrăşăminte 
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. 
 
Îngrăşăminte chimice şi naturale folosite în agricultură, în judeţul Constanţa (tone) 

                                                                                                                              Tabel 2.49 
Tip îngrăşă-
mânt 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
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Îngrăşă- 
minte 
chimice 
aplicate total 

14836 13819 9460 9522 5926 9658 17308 14240 18533 

Azotoase 9896 8977 6021 5617 3606 6653 9732 8009 10687 

Fosfatice 4646 3958 3011 3488 1924 2869 7576 6123 7846 

Potasice 294 884 428 417 396 136 0 108 0 

Îngrăşă-
minte 
naturale 
aplicate 

16130 20452 46242 30271 33956 16341 - 1200 12993 

 
Produse pentru protecţia plantelor (fitosanitare) 
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. 

Însuşirea  comună  a  acestor  substanţe  o  constituie  acţiunea  chimic  activă  şi 
fiziologic activ  de tulburare a funcţiilor fiziologice, respectiv distrugerea parţială  sau totală a 
micro - şi macroorganismelor vii. 

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. 
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Situaţia ameninţărilor de îmbunătăţiri funciare 
Amenajările   de   îmbunătăţiri  funciare   se   realizează   în   general   pe   bazine 

hidrografice sau pe areale mai largi şi cuprind de obicei întreaga gamă de lucruri: irigaţii, 
desecare şi drenaj, combaterea eroziunii solului şi apărarea împotriva inundaţiilor. 

Lucrurile de îmbunătăţiri funciare se încadrează  în categoria lucrurilor inginereşti 
care,  acţionând asupra factorului apă din sol şi de la suprafaţa solului, contribuie la 
realizarea unui regim optim de umiditate, termic, de aeraţie biologic şi nutritiv, în vederea 
obţinerii unor producţii  sporite, constante în timp, de calitate dorită şi fără să afecteze 
mediul ambiant. 

Dintre  lucrările  de  îmbunătăţiri  funciare  o  importantă   mare  în  dezvoltarea 
agriculturii o au lucrările de irigaţii care reprezintă una din principalele solului în creşterea 
productivităţii agricole. Principalele metode de irigare sunt: prin aspersiune, prin scurgere la 
suprafaţă, subterană şi prin picurare. 

Exploatarea  acestor  amenajări  de  irigaţii  se  face  în  complexe  de  tip, sistem 
hidroameliorativ” creând condiţiile protecţiei şi dezvoltării armonioase a mediului rural. 

Apa transformă suprafeţele întinse de teren neproductiv (din cauza climatului arid), în 
pământuri fertile. Irigaţiile reprezintă un proces de valorificare superioară  a fertilităţii 
solului, a  potenţialului său productiv şi de creştere  a producţiei agricole prin utilizarea apei în 
anumite perioade de dezvoltare a plantelor. 

De asemenea, irigaţiile au şi un rol profilactic prin prevenirea sărăturii solului, iar în 
cazul în care procesul de saturare manifestă tendinţe de accentuare, prin irigaţii se asigură 
spălarea sau diluarea sărurilor din sol. 

Lucrările de irigaţii influenţează foarte mult şi regimul freatic al solului, întrucât în 
unele  zone  apa  freatică  se  afle  la  adâncimea  de  130  -160  cm,  iar  în  perioadele 
secetoase  din timpul verii stratul de sol din zona rădăcinilor nu mai poate fi alimentat 
corespunzător.  Este suficientă în acest caz aplicarea unei singure udări, cu normă de 800 mc / 
ha, pentru a ridica nivelul apei freatice şi pentru a obţine un spor mare de recoltă cu un cost 
minim. 

Pe  măsura  creşterii  temperaturii  aerului,  irigaţia  aduce  o  contribuţie  mare  la 
menţinerea  unei  temperaturi  constante  în  zona  sistemului  radicular  al  plantelor  şi 
totodată  influenţează  mediul înconjurător  pentru că acesta să fie favorabil dezvoltării 
plantelor. 

În condiţiile pedoclimatice din judeţul Constanţa consumul total de apă pentru culturi 
se acoperă În proporţie de 30 % din precipitaţii, restul trebuie asigurat prin udări şi din rezerva 
de apă în sol. 

Suprafeţele eligibile care s-au irigat efectiv în anul 2008: 13580 ha, din care prin 
A.N.I.F. 9330 ha, iar prin alţi furnizori 4250 ha. 

Completarea  prin  irigaţii  a  deficitului  de  umiditate  pentru  principalele  specii 
cultivate,   reprezintă   în   primul   rând,   un   însemnat   volum   de   producţie   agricolă 
suplimentară.  În  urma aplicării udărilor, se îmbunătăţeşte în mod substanţial valoarea 
indicelui hidrotermic, permiţând dublarea sau chiar triplarea randamentelor la unitatea de 
suprafaţă. 

Tot în termenii impactului pozitiv al irigaţiilor asupra mediului, trebuie remarcat 
surplusul  potenţial de biomasă şi aportul unui însemnat surplus de materie organică provenit 
din resturile vegetale de pe sol sau din sol (rădăcini), care prin descompunere îmbogăţesc 
rezerva de humus din sol. 
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Sursele majore de apă pentru irigaţii în judeţul Constanţa sunt: Dunărea, Lacul 
Golovila  şi  canalul Dunăre —   Marea Neagră, inclusiv ramificaţia să reprezentată  prin 
canalul Poarta Albă —  Midia —  Năvodari, care corespund calitativ din punct de vedere al 
constituenţilor chimici. 

Ţinând seama de indicatorii salini şi cei de alcalinizare (CSR şi SAR), apa de irigaţii 
preluată din aceste surse se încadrează În limitele admisibile şi este utilizabilă la solurile şi 
plantele de cultură din judeţul Constanţa. 

În  urma  studiilor  privind  evoluţia  nivelului  şi  chimismului  apei  freatice  din 
amenajările  de irigaţii, în interacţiune cu mediul ambiant şi cu factorii antropici, s-au obţinut 
unele rezultate privind modul în care este utilizată apa de irigaţii, inclusiv influenţa pierderilor de 
apă asupra evoluţiei apei freatice şi În final asupra solurilor. 

Cauzele principale care stau la baza variaţiilor nivelului apei freatice lin de regimul 
pluviometric şi de exploatarea amenajărilor de irigaţii, prin nerespectarea în unele cazuri a 
regulamentelor de exploatare privind aplicarea udărilor în câmp. 

Indiferent de metoda de irigare folosită, modificări însemnate au loc în solurile irigate 
condiţionate de calitatea apei folosite. Astfel, este posibilă apariţia următoarelor fenomene: 

- modificarea  texturii  solurilor,  în  măsura  în  care  apa  conţine  aluviuni  în 
suspensie; 

- mărirea conţinutului de săruri şi modificarea reacţiei de la acid la alcalin prin 
irigarea cu ape care conţin săruri; 

- levigarea sărurilor. 
Datorită faptului că beneficiarii amenajărilor  de irigaţii nu deţin echipamente de udare 

care să acopere întreaga suprafaţă propus pentru irigat, şi nu respectă metodele de udare din  
regulamentele de exploatare, uneori au loc pierderi de apă, care produc modificări  destul  de  
importante  În  regimul  hidrogeologic  în  sensul  creşterii  nivelului freatic, prin ruperea unei 
stări  relative de echilibru. De asemenea, se poate produce eroziunea solului datorită 
scurgerilor la  suprafaţă, ceea ce duce la pierderea stratului superficial şi fertil al solului şi 
diminuarea producţiilor agricole. 

Comparativ  cu  evoluţia  nivelului  apei  freatice,  chimismul  acesteia  a  suferit 
modificări nesemnificative, reziduul mineral total nu pune probleme deosebite. 

Solurile din judeţul Constanţa au texturi medii (lutoase sau luto-nisipoase), ceea ce 
conferă solului o permeabilitate ridicată şi au însuşiri fizice bune, care s-au menţinut ca atare  
de-a  lungul anilor. Nivelul de salinizare al solurilor a rămas relativ staţionar, excepţii sunt 
puţine şi atunci când apar se datorează în principal unor cauze antropice, cum ar fi spre 
exemplu apele uzate provenind de la unele unităţi zootehnice, deversate pe fire de văi, poluând 
şi suprafeţe de sol. 

Se impune o reabilitare a  actualelor amenajări de irigaţii, acolo unde acestea au fost 
solicitate an de an, care să permit satisfacerea solicitărilor beneficiarilor în noile condilii pe  
sistemul cerere —   ofertă, o mai bună asigurare a condiţiilor de aplicare a udărilor, o 
eliminare a pierderilor de apă de pe traseul canalelor de irigaţii şi o exploatare a sistemelor de 
irigaţii mai eficientă printr-un control riguros al circulaţiei apei fără a se omite însă presiunile 
ecologice la care este supusă extinderea suprafeţelor irigate. 

 
2.5.3. Poluarea solurilor în urma activităţii din sectorul industrial (minier, 

siderurgic, energetic etc.) 
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 ). 
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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. 

Activităţile miniere din România sunt reglementate de Legea 85/2003. Titularii de 
activitate au obligaţia să execute şi să finalizeze lucrările de refacere a mediului în 
perimetrele afectate de activităţile miniere. Lucrările de refacere a mediului sunt descrise în 
Planul  de refacere a mediului  şi Proiectul tehnic de refacere a mediului  conform Ordinului 
nr.17/2005  emis de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale. Principalele zăcăminte 
exploatate în judeţul Constanţa sunt cele de calcar, şisturi verzi şi argilă. 

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. Pentru lucrările de deschidere şi pregătire 
se vor avea în vedere următoarele: 

-      folosirea de explozibili cu acţiune brizantă redusă pentru diminuarea vibraţiilor; 
- folosirea  schemelor  de  împuşcare  adecvată  pentru  diminuarea  vibraţiilor  de 

detonare; 
-     stabilirea traseelor de deplasare a utilajelor şi a mijloacelor de transport astfel 

încât să nu se ocupe suprafeţele suplimentare; 
-       instituirea măsurilor de protecţie a biosistemelor învecinate. 
Lucrările de exploatare propriu-zisă  şi lucrările de prelucrare prin concasare se vor 

face concomitent cu următoarele lucrări de protecţie şi de refacere a mediului: 
-  vara, se vor stropi zilnic drumurile din incinta carierei şi drumurile de acces la 

front; 
-  se vor colecta corespunzător deşeurile menajere în recipiente adecvate care se vor 

elimina în locuri autorizate; 
  -  se vor planta perdele de arbori şi arbuşti  pentru diminuarea poluării şi pentru a 
reduce propagarea zgomotului; 

 -  se  va  acoperi  suprafaţa  haldei  de  material  steril  şi taluzurile  acesteia  cu  sol 
vegetal; 

-    se vor săpa şanţuri perimetrale de gardă pentru scurgerea apelor pluviale; 
-   se va evita scurgerea de produse petroliere în perimetrul de exploatare; 
-          se vor înierba suprafeţele haldelor pentru a evita antrenarea particulelor de sol vegetal 

şi de steril ca urmare a precipitaţiilor abundente. 
La  finalizarea  lucrărilor  de  exploatare  în  perimetru,  impactul  asupra  imaginii 

peisagistice , asupra vegetaţiei şi asupra asociaţiei faunistice trebuie mult diminuat. În acest 
sens se vor face următoarele lucrări: 
  - reconstrucţia vetrei carierei şi a zonelor înconjurătoare prin: nivelări şi compactări 
repetate;  repunerea păturii de sol vegetal, înierbarea şi plantarea de arbuşti  şi arbori cu 
creştere rapidă; 
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-  degrevarea   amplasamentelor   pe   care   s-a   organizat   şantierul   de   sarcinile 
tehnologice; 
  - curăţirea amplasamentelor şi a depozitelor de combustibili, de uleiuri şi de alte 
materiale solide. 

 
2.5.4. Poluarea solurilor cu emisii de la termo centralele pe cărbune 
Majoritatea centralelor termice şi termoelectrice din România au fost construite fără  

a   se   pune  accentul  pe  aspectele  legate  de  protecţia  mediului  înconjurător, considerându-
se  suficientă  dispersia  gazelor  de  ardere  prin  coşuri  de  fum  înalte. Centralele termice 
acţionează asupra solului prin două categorii de factori: 

-  fizici,  concretizaţi  prin  modificarea  mai  multor  proprietăţi  ale  solului,  cum  ar  
fi:granulometria, conţinutul de material scheletic, densitate şi porozitate; 

- chimici, care determină modificarea reacţiei solului, modificarea conţinutului în săruri, 
microelemente şi materie organică. 

În judeţul Constanţa nu mai există termocentrale pe cărbune. 
 
2.5.5  Calitatea solurilor 
Solurile din judeţul Constanţa prezinte o mare diversitate de condilii genetice şi de mediu.  

În  general, în condilii 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. 

 
2.5.5.1. Repartiţia terenurilor pe Clase de Calitate 
Pentru  realizarea  repartiţiei  terenurilor  pe  clase  de  calitate  s-a  folosit  sinteza 

existentă   în   arhiva   Oficiului   pentru  Studii  Pedologice  şi  Agrochimice  Constanţa 
actualizată cu studiile pedologice executate în ultima perioadă. 

Potenţialul  productiv  al  terenurilor  este  reflectat  de  nota  de  bonitare  pentru 
folosinţe şi culturi agricole. Nota de bonitare rezultă din cumularea favorabilităţii factorilor 
principali  şi  anume:  temperatura   medie  anuală,  precipitaţii  medii  anuale,  stare  de 
gleizare, de pseudogleizare a solului, salinizare şi alcalizare a solului, textura solului în 
orizontul  superior,  gradul  de  poluare  a  solului,  panta  terenului,  alunecări  de  teren, 
adâncimea apei freatice, inundabilitate, porozitate totală, conţinutul de carbonat de calciu total, 
reacţia  solului,  volumul   edafic,  rezerva  de  humus,  excesul  de  umiditate  de suprafaţă. 

 
 
2.5.5.2.  Monitorizarea calităţii solurilor 
 
2.5.5.2.1.  Monitorizarea solurilor la nivel local 
Monitorizarea  calităţii  solurilor  din  judeţul  Constanţa,  în  anul  2008,  a  urmat 

aceleaşi areale  stabilite  în  anii  anteriori,  conform  Ord.  756/2002,  respectiv  soluri 
corespunzătoare celor două categorii de folosinţe: 

-  I. Folosinţe sensibile; 
-  II. Folosinţe mai puţin sensibile. 
Perioada de investigare a fost: aprilie-octombrie,  fiind  monitorizata  evoluţia în 

continuare a următoarelor metale: plumb, cadmiu, nichel, cupru, zinc, cobalt, crom, zinc. 
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Valorile  determinate  au  fost  comparate  cu  valorile  de  referinţă  pentru  conţinutul  de metale 
grele în sol, pe categorii de folosinţă, prevăzute de Ord. 756/2002. 

 
I. Tip de folosinţe — SENSIBILE 
În cadrul acestei categorii au fost monitorizate în continuare soluri agricole şi zone de  

agrement aflate sub influenţa unor potenţiale surse de poluare: trafic rutier intens, depozite de 
deşeuri, activităţi industriale. 

1.  Zone aflate sub influenţa traficului rutier intens: 
     - Constanţa  —   intrare dinspre Valul  lui Traian —   sol  agricol,  prelevare probe de 

suprafaţă şi de adâncime; 
-  Constanţa —  strada Traian —  zonă adiacentă Liceului Teoretic Traian — probe de 

suprafaţă şi de adâncime; 
     - Mangalia — Saturn —  zona de agrement, prelevare probe de suprafaţă şi de adâncime; 
     - Medgidia —   km 22 —   sol agricol, prelevare probe de suprafaţă şi de adâncime. 
2.  Zone aflate sub influenţa unor activităţi industriale: 
- Almet — sol agricol, prelevare probe de suprafaţă şi de adâncime. 
II. Tip de folosinţe — MAI PUŢIN SENSIBILE 
În  cadrul  acestei  categorii  au  fost  monitorizate  în  continuare  soluri  din  zone 

industriale: zona CET Midia, CET Constanţa, Oil Terminal — pompe, Oil Terminal — ieşire, 
Fertilchim, SC. Alutus —  punct de lucru nou, Medgidia zona barje. Din aceste zone au fost 
prelevate probe de adâncime. 

 
2.5.6. Zone critice sub aspectul degradării solurilor 
2.5.6.1.   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 (determinări efectuate de cercetători de la I.C.P.A. Bucureşti şi 
Universitatea ,Ovidius” Constanţa). 

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. 
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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 
 
Deprecierea stării fertilităţii solurilor 
Unul  dintre  indicatorii solului, considerat  ca expresie  a   fenomenului  de deşertificare este 

conţinutul în humus şi celelalte elemente nutritive. 
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 
condilii naturale soluri cu însuşiri fizice, chimice şi biologice favorabile tuturor culturilor. 

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. 

 
Alte procese de degradare 
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). 

 
2.5.6.2.  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.  1408l2007  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 
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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  informalii 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. 

2.5.6.3. 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.  
 
2.5.6.4. Reconstrucţia ecologică a solurilor 
Toate terenurile menţionate ca fiind  afectate necesită  măsuri  de reconstrucţie 

ecologică.  În acord cu “Strategia de combatere a Deşertificării şi Secetei”, la nivel de 
judeţ se întreprind acţiuni de: 

- împădurire sau reînţelenire a terenurilor excesiv de degradate, cu pericol major de 
intensificare a proceselor de degradare şi cu productivitate agricolă scăzută (etc.); 

- refacerea sistemului de irigat pe suprafeţele pretabile la irigat, amplasate în 
principal pe primele 3-4 trepte de pompare şi pe solurile fertile din judeţ; 

- reintroducerea  perdelelor  forestiere  pentru  producţia   terenurilor agricole, colaborând  în  
acest  sens  cu  primăriile  din  zonele  afectate  în  special  de eroziunea  de  suprafaţa  
(Hârşova,   Ciobanu,  Saraiu,  Ciocârlia,  Istria,  Mihai Viteazu, Săcele, Peştera etc.); 

- efectuarea cartărilor agrochimice în vederea extinderii aplicării îngrăşămintelor atât  
pentru menţinerea şi sporirea fertilităţii solului, dar şi înlăturarea  efectului negativ asupra 
mediului; 

- conştientizarea   fermierilor   în   necesitatea   respectării   agrotehnicii   specifice 
fiecărei culturi, zona şi  microzona climatică sau de relief în scopul conservării solului. 

 
 
CONCLUZII 
În conformitate cu datele transmise de D.A.D.R. Constanţa din suprafaţa totală de 

707129 ha: 
-  suprafaţa arabilă este de 485802 ha, 
-  suprafaţa agricolă este de 564403 ha, 
-   suprafeţele scoase din circuitul agricol: 138,685 ha, din care definitiv 133,370 ha 

temporar   5,315   ha.   Suprafeţele   s-au   scos   din   circuitul   agricol   pentru construcţii. 
Datorită condiţiilor variate, învelişul de soluri din judeţul Constanţa este împărţit în 5 clase  
cărora le  corespunde  11  tipuri  de  sol:  litosol,  regosol,  aluviosol,  psamosol, entiantrosol 
(Clasa  protosoluri  —   39324 ha);  cernoziom,  kastanoziom  (soluri bălane), rendzină (Clasa 
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cernisoluri — 227615 ha); solonel (Clasa saisodisoluri —  836 ha), gleiosol ( Clasa hidrisoluri — 
4503 ha), erodosol (Clasa antrisoluri — 4036 ha ). 

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 
seamă   prin  acumularea  nitraţilor),  în  cazul  în  care  sunt  folosite  fără  a  se  lua  în 
considerare natura solurilor, necesităţile plantelor şi condiţiile meteorologice locale. 

În categoria produselor pentru protecţia plantelor sunt incluse substanţele chimice 
utilizate   pentru  combaterea  buruienilor  —    erbicidele,  pentru  combaterea  insectelor 
dăunătoare  —  insecticidele,  pentru  combaterea  diferitelor  boli  fungice  —   fungicidele, 
bactericidele şi virucidele. 

Însuşirea  comună  a  acestor  substanţe  o  constituie  acţiunea  chimic  activă  şi 
fiziologic activă  de tulburare a funcţiilor fiziologice, respectiv distrugerea parţială  sau totală 
a micro şi macroorganismelor vii. 

Poluarea cu reziduuri  provenite din activitatea zootehnică  se înregistrează,  în 
special, în mediul rural. Deşi, deşeurile din activitatea zootehnică se încadrează în clasa 
celor uşor degradabile, acestea generează în procesul de descompunere diferite gaze şi 
substanţe care pot constitui o sursă de impact semnificativ asupra mediului şi în special asupra 
solului, mai ales dejecţiile provenite de la porci şi păsări. 

Grupa de substanţe folosită în cantitatea cea mai mare şi pe suprafeţele cele mai mari de 
teren agricol din judeţul Constanţa, o constituie fungicide ( în cantitate de peşte 250 t 
substanţă  activă ), urmat  de erbicidele ( în cantitate de peste 130 t substanţă Activă ) şi 
insecticide ( în cantitate de aproximativ 47 t substanţă activă ). 

Sursele majore de apă pentru irigaţii în judeţul Constanţa sunt: Dunărea, canalul Dunăre 
— Marea Neagră, inclusiv ramificaţia să reprezentată prin canalul Poarta Albă — Midia — 
Năvodari, care corespund calitativ din punct de vedere al constituenţilor chimici. 

Ţinând seama de indicatorii salini şi cei de alcalinizare (CSR şi SAR), apa de irigaţii 
preluată din aceste surse se încadrează în limitele admisibile şi este utilizabilă la solurile şi 
plantele de cultură din judeţul Constanţa. 

Terenuri afectate, în special de eroziune atât de suprafaţa cât şi de adâncime, se întâlnesc  
pe  întreg  teritoriul  judelui  Constanţa  urmând  a  fi  identificate  prin  studii pedologice  şi 
agrochimice aprofundate. În urma identificării  suprafeţelor degradate, în anul 2008, s-au 
propus perimetre de ameliorare a acestora prin lucrări de îmbunătăţiri funciare  şi  împădurire  
pentru  o  suprafaţa  de  520  hectare  pentru  zonele:  Castelu, Medgidia, Mircea Vodă, Peştera 
şi Siliştea 

 
2.6. STAREA ECOSISTEMULUI MARIN 

Zonele costiere sunt în general fragile ecologic. Acest fapt este determinat de factorii 
naturali care sunt afectaţi de activităţile cu impact ridicat asupra mediului. Zonele fragile ecologic 
reprezintă areale a căror dinamică în timp şi spaţiu este sau poate fi afectată în mod negativ de o 
serie de factori sensibilizatori (naturali sau antropici). 

Zonele costiere sunt subunităţi ale marginii continentale situate între limita inferioară a 
podişurilor continentale (200 – 300 m) şi muchia şelfului continental (-150 … - 200 m), 
reprezentate de spaţiile aflate la contactul dintre sistemul marin şi cel terestru, caracterizate printr-o 
dinamică foarte activă. 

Fragilitatea zonelor costiere este dată de faptul că: 
• Mediul acvatic are potenţial limitat de autoepurare; 
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• Reprezintă un punct de atracţie pentru numeroase activităţi antropice, în special pentru 
cele de transport (care prezintă un risc foarte ridicat, mai ales când este vorba despre substanţe 
petroliere sau chimice periculoase), industriale şi de pescuit; 

• Prezintă o dinamică semnificativă a ţărmului impusă de abraziune, de creşterea 
nivelului mării şi caracteristicile ţărmului; 

• Mediul biotic este foarte sensibil; 
• Riscurile climatice, care se constituie în factor de risc pentru activităţile antropice (în 

special pentru cele portuare), au o frecvenţă ridicată; 
• Dinamica lui este influenţată de starea ecosistemelor şi de activităţile antropice dintr-un 

spaţiu foarte larg; 
• Prezintă vulnerabilitate foarte ridicată la schimbările globale. 
 
Starea calităţii apelor costiere 
Apele subterane costiere aparţin principalele structuri acvifere din Dobrogea de Sud se 

dezvoltă în formaţiuni carbonatate afectate de un puternic sistem fisurat carstic, defalcat pe baza 
criteriilor lito-structurale şi hidrogeologice în trei sisteme acvifere: ferior,  Sarmaţian şi 
Cuaternar.  

Este de aşteptat ca interfaţa dintre acviferele costiere de apa dulce, în principal Jurasic 
superior -  Cretacic inferior în zona litorala Mamaia - Constanţa şi apa sărata marina sa nu fie 
perturbata nici prin implementarea lucrărilor de investiţii nici prin neimplementarea acestora. 

Apele de suprafaţă  
Caracterizarea apelor de suprafaţa costiere conform Directivei Cadru Ape (2000/60/EC).   
Pentru definirea tipologiei apelor de tranziţie şi costiere se  tine cont de scopul principal al  

Directivei Cadru Ape  care  stabileşte un sistem de protecţie a apelor de suprafaţa, tranziţie şi 
costiere care:  

• Să prevină  deteriorarea  acestora  şi protejarea lor  pentru a îmbunătăţi starea 
ecosistemului acvatic necesar zonelor umede şi ecosistemelor terestre. 

• Să promoveze utilizarea durabila a apei care are la baza protecţia resurselor de apa 
disponibile pe lunga durata.  

• Să intensifice protecţia şi îmbunătăţirea condiţiilor mediului acvatic prin masuri 
specifice pentru reducerea descărcărilor apelor uzate şi a evacuărilor de substanţe periculoase.  

• Să reducă progresiv poluarea apelor subterane şi prevenirii poluării altor resurse de apa. 
• Să contribuie la  reducerea  efectelor de inundaţie. 
Directiva Cadru Ape (2000/60/EC)  defineşte apele costiere şi de tranziţie astfel: 

Apele costiere sunt apele de suprafaţa cuprinse în  aria dintre linia ţărmului şi  o mila 
marina măsurata de la cel mai apropriat punct al liniei de baza de la care încep sa fie măsurate 
apele teritoriale extinzându-se acolo unde este posibil  pana la limita cu apele de tranziţie. Art 2 
(7). 

 Apele de tranziţie  sunt corpuri de apa de suprafaţa  aflate în vecinătatea gurilor de 
vărsare ale râului care au un caracter  parţial salin, ca rezultat al situării acestora în apropierea 
apelor costiere dar care sunt  influenţate substanţial de  apele  din râuri Art. 2 (6). 

Corpurile de apa sunt componente  pentru care obiectivele de mediu  vor fi stabilite prin 
Directiva Cadru Ape. Pentru implementarea Directivei, prima sarcina care trebuie îndeplinita este 
aceea de definitivare a corpurilor de apa. Anexa II a Directivei Cadru pentru Ape cuprinde 
instrucţiuni privind încadrarea în tipologii a  diferitelor  categorii de apa şi de asemenea a factorilor 
opţionali şi obligatorii care pot fi utilizaţi pentru aceasta.  
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 Pentru implementarea DCA, România, ca şi toate tarile ţările europene care implementează 
DCA a luat în considerare  sistemele şi instrumentele existente  ale Grupului de lucru pentru 
implementare strategiei comune (COAST). Acest sistem  cuprinde linii directoare privind tipologia 
categoriilor de apa şi întruneşte cerinţele DCA ca fiind unul dintre factorii care sprijină 
determinarea statutului ecologic al acestora. 

Lacurile litorale prin caracteristicile morfometrice principale, evidenţiind tipul genetic al 
acestora, sunt  lagune marine şi limane fluvio marine.   

 

Marea Neagră 

Marea Neagră este o mare temperată caldă, interioară, cu un bazin semiînchis de 
dimensiuni relativ reduse (432.000 km2 suprafaţa), care în sud-vest comunică prin Strâmtoarea 
Bosfor (lată în unele porţiuni doar de 750 m) cu Marea Marmara şi Marea Mediterană, iar spre 
nord-vest prin strâmtoarea Kerci comunică cu Marea de Azov. 

Volumul Mării Negre este apreciat la cca 547.000 km3, anual cca. 300 km3 provenind din 
apele fluviatile care se varsă în mare. Adâncimea maximă este de 2245 m (în partea  central – 
sudica), iar adâncimea medie de cca. 1217 m. Suprafaţa bazinului Mării Negre este de cca 2 
milioane km2 şi cuprinde zone industriale şi agricole din 22 ţări. 

Cuveta Marii Negre poate fi împărţită, prin linia care uneşte capul Sarici din peninsula 
Crimeea cu, capul Kerempe de pe coasta Anatoliei (având o lungime de numai 262 Km), în doua 
parţi cu suprafeţe aproximativ egale, dar cu caracteristici morfometrice şi hidrologice net diferite. 
În zona estica, bazinul are un platou continental foarte îngust, în timp ce aproximativ o treime din 
regiunea vestica este ocupata de un întins platou cu adâncime redusa, unde se vărsa principalii 
afluenţi ai marii. Regiunea de nord-vest este considerata, datorita particularităţilor proceselor 
hidrologice, similara unui estuar. Tot în partea de vest, dar la limita sudica, este situata şi singura 
comunicaţie a Marii Negre cu Oceanul Planetar: strâmtoarea Bosfor, cu o lăţime de 0.7 3.6 km şi o 
lungime de 31 km, cu adâncime redusa (34 m la pragul de sud şi 60 m la nord), care asigura 
schimbul de ape cu Marea Marmară şi, mai departe, prin strâmtoarea Dardanele, cu Marea 
Mediterana. 

Caracteristica principală a structurii hidrodinamice a Marii Negre este stabilitatea 
stratificării. Un strat superior cu salinitate mica (în general nedepăşind 18 psu) este impus de 
Stratul Intermediar Rece (CIL), în timp ce, cea mai mare parte a coloanei de apa este ocupata de 
masele de apa profunde. Este bine stabilit, în prezent, ca stabilitatea stratificării este în cea mai 
mare parte datorata debitului râurilor, care asigura o sursa continua de apa dulce, diluând straturile 
superioare ale bazinului şi depăşind aportul de sare prin Bosfor. O consecinţă directa a 
restricţionării amestecului dintre straturile de apa salmastra de suprafaţa şi apele de adâncime este 
dominarea condiţiilor anoxice, care fac din Marea Neagra cel mai întins bazin anoxic din lume. 
Marea Neagra este o componenta hidrografica majora proprie Dobrogei şi Deltei, care determina 
formarea unei unităţi regionale distincte: zona litorală, platforma continentală şi litoralul romanesc 
al Marii Negre.  

Bazinul Marii Negre este alimentat de o reţea hidrografica a cărei orientare şi scurgere sunt 
condiţionate de clima, structura geologica, relief , sol, coeficient de împădurire, de lacuri şi 
mlaştini. Râurile care aduc un aport  hidric important bazinului Marii Negre  sunt foarte variate ca  
suprafaţa, lungime, forma, scurgere, orientare, panta, altitudine medie. Dunărea este cel mai 
important fluviu din bazinul Marii Negre , nu numai prin dimensiunile şi poziţia sa, cât  mai ales 
prin importanta economica pe care o prezintă. Bilanţul hidric al Marii Negre este asigurata în cea 
mai mare parte de către râurile din nord vest, reprezentând  un procent de 78 %,  din care fluviul 
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Dunărea are o contribuţie importanta  de aproximativ 33,4% , volumul scurgerii fiind de 198 Km3 ( 
Bondar ’71).  

Programul Operaţional Sectorial de Mediu, în care la capitolul 1.5 “Protecţia naturii şi 
conservare biodiversităţii” se face referire şi la Starea  mediului marin şi a zonei costiere, după 
cum urmează: 

“Marea Neagră are o suprafaţă de 413.490 km2, o adâncime maximă de 2.245 m, un volum 
de apă de 529.955 km3 şi o lungime a ţărmurilor de 4.020 km. Marea Neagră are un nivel scăzut de 
salinitate (15,12 g ‰ în zona de ţărm şi 15,6 ‰ în larg), din cauza numeroaselor fluvii şi râuri care 
se varsă în ea. În aportul fluvial, apreciat la 346 km3, 78% aparţine fluviilor şi râurilor din nord-
vestul bazinului, dintre acestea, un volum însemnat fiind asigurat de fluviul Dunărea. 

Până în prezent, în Marea Neagră au fost inventariate aproximativ 1.500 specii de 
vertebrate şi nevertebrate. Urmare a accentuării poluării industriale şi orăşeneşti din ultimele două 
decenii s-a constatat reducerea unor specii de peşti răpitori, cât şi a unor specii de peşti cu 
importanţă economică (scrumbie, calcan, hamsie, stavrid, sturioni). 

Litoralul romanesc al Mării Negre a avut de suferit de pe urma gravelor probleme de 
eroziune din ultimele trei decenii. Pe baza cercetărilor efectuate de Institutul Naţional de Cercetare 
Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, se apreciază că litoralul românesc se află într-o stare gravă 
sub raportul extinderii eroziunii, pe cca. 60 - 80 % din lungimea ţărmului, lăţimea plajei se 
diminuează în fiecare an. În zona Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, plaja a pierdut din suprafaţă, 
în ultimii 35 ani, peste 2 400 ha (cca. 80 ha/an), în timp ce acumulările au fost de numai 200 ha 
(cca. 7 ha/an). Linia ţărmului s-a retras pe distante variabile de la un sector de ţărm la altul, cu 
valori cuprinse între 180 şi 300 m, iar valoarea maximă de retragere, în unele puncte, a depăşit 400 
m. Pe unele porţiuni în care lăţimea cordonului litoral este mai redusă, la furtuni marea acoperă 
complet ţărmul, uneori formând breşe, care se unesc cu apele lacurilor litorale, în acest fel fiind 
afectat ecosistemul specific al lacului respectiv. 

Procesul de eroziune costieră s-a accentuat deosebit de mult în prezent, ca urmare a 
schimbărilor climatice la nivel planetar care determină creşterea nivelului mării. O altă cauză 
constă în amenajările hidrotehnice de pe Dunăre şi de pe principalii săi afluenţi, precum şi de pe 
zona de coastă a mării, care duce la scăderea în continuare a aportului de material nisipos 
transportat de ape pe mal. Acţiunea de eroziune a mării a provocat dispariţia completă a unor 
întinse zone de plajă.”  

Nivelul mării, ca rezultat al ciclului hidrologic pentru o anumită perioadă şi deci unul dintre 
principalii indicatori ai încălzirii globale, are o tendinţa ascendentă  încă din secolul trecut, când s-
au înregistrat creşteri între 10 şi 25 cm. Şi pentru zona costieră românească, o tendinţă de creştere a 
nivelului mării, cu un ritm de 1,7 mm/an, este un factor negativ, pentru că inundarea permanentă a 
zonelor joase accelerează eroziunea costieră, iar pierderea suprafeţelor plajelor poate fi uneori 
ireversibilă, afectând foarte mult turismul de pe litoralul romanesc al Marii Negre. 

Luând o valoare mai mare de 0,5 m pentru ridicarea nivelului mediu al mării, până în 
2100, formula lui Bruun prognozează valorile eroziunii plajelor prezentate în Tabelul 2.5.1.e, 
pentru diferite subsectoare. Subsectoarele Năvodari şi Mamaia sunt cele mai susceptibile pentru 
ridicarea nivelului mediu al mării, cu o retragere de 40 m a liniei ţărmului, datorită pantei scăzute. 
Linia ţărmului din sectorul Costineşti este estimată a avea o retragere cu 19 m, la o ridicare a 
nivelului mării cu 0,5 m. Celelalte zone vor avea retrageri ale liniei ţărmului cuprinse între aceste 
valori. 
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Estimarea eroziunii plajelor litoralului sudic, în funcţie de ridicarea nivelului mediu al mării 

Tabel 2.50 

Denumirea sub-sectorului Valoarea eroziunii plajei 
la o creştere cu 50 cm a 
nivelului mării (m) 

Rata anuală a eroziunii plajei 
la o creştere a nivelului mării 
cu 2,2 mm/an (m/an) 

Năvodari- Mamaia 40,0 0,18 
Constanţa 40,0 0,18 
Eforie Nord - Sud 34,4 0,15 
Costineşti 19,1 0,08 
Olimp-Venus 19,1 0,08 
Saturn - Mangalia 30,5 0,13 
2 Mai - Vama Veche 26,7 0,12 

 

Tabelul prezintă şi rata anuală a retragerii liniei ţărmului, corespunzătoare ratei din 
trecut a ridicării nivelului mediu al apei cu 2,2 mm pe an. Această rată se înscrie în intervalul 
0,08-0,18 m pe an. Deşi poate să pară redusă, nu este neglijabilă în comparaţie cu valorile 
măsurate, putându-se trage astfel concluzia ca ridicarea nivelului mediu al apei din zona ţărmului 
Mării Negre, este una dintre cauzele eroziunii plajelor.  

Valoarea retragerii liniei ţărmului este proporţională cu ridicarea nivelului mediu al 
mării, retragerea liniei ţărmului pentru o ridicare a nivelului mediu al mării diferită de 0,5 m, 
putând fi uşor estimată pe baza datelor prezentate mai sus. Valoarea de mai sus a retragerii liniei 
ţărmului se află în intervalul de modificări datorat transportului sedimentelor. Monitorizarea 
continuă a nivelului mediu al mării şi a poziţiei liniei ţărmului permite elaborarea măsurilor de 
contracarare necesare, specifice fiecărei situaţii particulare întâlnite de la un sector de ţărm la altul.  

POS Mediu a fost elaborat în strânsă corelare cu politicile comunitare reflectate în 
următoarele documente:  

•  Al-6-lea Program de Acţiune pentru mediu; 
•  Strategia Europeană de Dezvoltare Durabilă; 
•  Liniile Directoare Strategice pentru Politica de Coeziune 2007 – 2013; 
•  Regulamentele UE privind Fondurile Structurale şi de Coeziune. 
În acelaşi timp, POS Mediu se bazează şi pe obiectivele şi priorităţile strategice formulate 

în strategiile/documentele naţionale: 
- Documentul de Poziţie Complementar pentru capitolul 22 – Mediu – Planurile de 
Implementare aferente; 
- Strategia de Dezvoltare Durabilă a României – Orizont 2025; 
- Strategia Naţională de Gestiune a Deşeurilor; 
- Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi Planurile Regionale de Gestionare a 
Deşeurilor; 
- Strategia Naţională de Protecţie împotriva Inundaţiilor; 
- Strategia Naţională de Protecţie a Atmosferei. 
POS Mediu contribuie la realizarea Priorităţii 3 a PND - Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii 

mediului şi este complementar celorlalte priorităţi de dezvoltare ale României care converg spre 
realizarea unei dezvoltări durabile a ţării. 
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2.7.TRANSPORTURILE ŞI  MEDIUL 

2.7.1. Impactul transporturilor asupra mediului 

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 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.  

 

2.7.2. Evoluţia transporturilor şi  acţiuni desfăşurate în  scopul reducerii emisiilor din 
transporturi. 

Reţeaua rutieră interioară a municipiului Constanţa însumează 410 km străzi, dintre care 
320 km străzi trafic mediu şi  uşor şi  90 km străzi trafic greu. 

Pentru îmbunătăţirea infrastructurii rutiere din municipiul Constanţa, în  anul 2003 a fost 
demarat un amplu program de reabilitare şi  modernizare a tramei stradale. Programul s-a derulat 
pe o perioadă de 5 ani şi  a avut o valoare de cca. 60 de milioane de euro, în  această perioadă fiind 
reabilitată trama stradală în  întreg oraşul. 

Traficul rutier în  municipiul Constanţa se desfăşoară în  general degajat, totuşi în  ultima 
perioadă s-au semnalat anumite blocaje în  trafic, în  special în  zona centrală a oraşului, dar şi  în  
jurul principalelor zone comerciale. Principalele probleme apar mai ales în  perioada estivală, 
atunci când numărul de autoturisme care tranzitează municipiul se dublează. 

În  contextul extinderii permanente a parcului auto şi  pentru a îmbunătăţii în  mod 
sustenabil condiţiile de participare la trafic, mai ales sub aspectul asigurării locurilor de parcare şi  
staţionare a autovehiculelor, în  anul 2005 a fost demarată implementarea unui program integrat de 
gestiune a traficului rutier din municipiul Constanţa, urmărindu-se fluidizarea circulaţiei auto şi  
creşterea gradului de siguranţa a participării la trafic. În  acest sens, pe mai multe străzi şi  
bulevarde, în  special în  zona centrală a oraşului, a fost sau urmează sa fie instituita regula 
„sensului unic”, noi intersecţii au fost semaforizate, indicatoarele rutiere şi  semafoarele vechi au 
fost înlocuite cu altele noi, de mai bună calitate şi  care asigură o vizibilitate mai bună. 
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Rezultatele programelor de reabilitare şi  modernizare a infrastructurii stradale şi  
fluidizare a traficului rutier sunt deja vizibile. În prezent, starea drumurilor din municipiul 
Constanţa şi  condiţiile de trafic îndeplinesc standardele europene în  domeniu. 

Transportul în  comun este asigurat în  proporţie de 80% de către RATC, regie subordonată 
Consiliului Local Municipal Constanţa, pe piaţa acţionând însă şi  alţi operatori privaţi. 

Actualmente, parcul de vehicule destinate transportului în  comun de persoane al RATC 
deserveşte 18 trasee locale şi  este alcătuit din: 26 troleibuze, 65 tramvaie şi  135 de autobuze 
dotate cu catalizator euro 3, Constanţa fiind singurul oraş din ţară care posedă un parc auto 
complet reînnoit, la standarde europene. 

Se impune luarea unor masuri de combatere a presiunilor exercitate de mijloacele de 
transport, şi  anume: 
• Modernizarea reţelelor stradale existente şi  a trotuarelor; 
• Introducerea sensului giratoriu în  locul semaforului, în  cât mai multe intersecţii pentru 
fluidizarea traficului; 
• Sincronizarea semafoarelor de pe căile rutiere cu trafic intens, acţiune care ar conduce la 
diminuarea nivelului de zgomot stradal prin eliminarea turării motoarelor de demarare în  
intersecţii; 
• Realizarea de caii de rulare care ocolesc localităţile în  scopul limitării presiunilor exercitate 
de tranzitarea acestora de către autovehicule de mare tonaj; 
• Creşterea exigentelor la verificările tehnice a autovehiculelor, mai ales în  ceea ce priveşte 
intensitatea zgomotului produs în  timpul funcţionarii motorului; 
• Reînnoirea Parcului Naţional Auto. 
 

2.7.3. Situaţia parcului auto  
 
Parcul auto – Judeţul Constanţa 2008  

                                                                                                         Tabel 2.51 
Categorie Număr vehicule 
Autobuze 654 

Automobil Mixt 2.408 
Autospeciala 604 

Autospecializată 2.982 
Autotractor 1.703 
Autoturism 142.151 

Autoutilitară 11.683 
Microbuz 1.129 

Motocicletă 674 
Motoretă 44 
Remorcă 3.943 

Altele 5.408 
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2.8. ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ŞI ALE 
EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI 
INTEGRAT DE DEZVOLTARE AL POLULUI NAŢIONAL DE CREŞTERE 
CONSTANŢA 

 
Analiza stării mediului în condiţiile neimplementării programului reprezintă o cerinţă atât a 

Directivei SEA (vezi art. 5 şi anexa I-b) precum şi a Hotărârii de Guvern nr. 1076/200437 (vezi 
art.15). 

Scopul acestei analize este de a identifica oportunitatea implementării Planului Integrat 
de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere Constanţa, precum  şi  de a  pune  bazele  evaluării  
modului  în  care  acest  plan răspunde nevoilor şi  cerinţelor stării  mediului  din zona 
metropolitană şi  a tendinţelor sale de evoluţie. 

Analiza neimplementării planului s-a realizat pe baza gradului actual de cunoaştere şi a 
metodelor de evaluare existente cu privire la starea mediului şi tendinţele evoluţiei sale . 

Analiza a fost structurată pe baza aspectelor de mediu relevante, aşa cum au fost 
selectate în cadrul întâlnirilor grupului de lucru SEA şi se concentrează pe caracterizarea 
evoluţiei stării mediului în zona Metropolitană. Analiza a fost conturata de asemenea, î n jurul 
indicatorilor de mediu propuşi î n cadrul Planului Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de 
Creştere Constanţa. 
 
 

Aer 
         Tabel 2.52 

Principalele probleme ale factorului de 
mediu - AER 

Evoluţie probabilă în situaţia 
neimplementării planului 

  După 1989 s-a înregistrat o îmbunătăţire 
uşoara a calităţii aerului datorita reducerii  d
  Anterior s-a prezentat calitatea mediului 
în judeţul Constanţa 
  Având în vedere diversitatea ramurilor 
industriale şi numeroşii agenţi economici 
care îşi desfăşoară activitatea î n cadrul
acestora se  pot distinge următoarele tipuri 
de poluări ale atmosferei: 
- Poluarea atmosferei î n  aglomerarea 
Urbana Constanţa  cu pulberi î n  suspensie 
datorita emisiilor provenite din surse 
liniare (trafic rutier) şi surse fixe 
-  Poluarea atmosferei datorita emisiilor
provenite din instalaţii mari de ardere 
-  Poluarea atmosferei datorita 
emisiilor generate de 
activităţile industriale 
-  Poluarea aerului determinata
-  Poluarea aerului şi miros dezagreabil 
datorate  depozitelor de dejecţii 
animale de la complexele zootehnice şi 

Dacă  nu  se va  lua
 nici o măsura pentru modernizarea 
industriei este posibil ca industriile 
poluante existente sa dezvolte un impact 
puternic negativ asupra calităţii aerului. 
  Depozitarea necontrolata a deşeurilor în 
zona Metropolitană  conduce la poluarea 
aerului  ca  urmare  a mirosurilor neplăcute 
degajate şi a fumului rezultat ca urmare 
autoaprinderii acestora. 
  În lipsa unor investiţii în infrastructura 
rutiera rurala şi urbana pe fondul unei 
creşteri permanente a parcului auto se va 
înregistra o  creştere  a emisiilor 
poluanţilor caracteristici gazelor de 
eşapament şi a particulelor în 
suspensie. 
  În lipsa unor investiţii majore în 
sistemul centralizat de încălzire  şi 
preparare a apei calde cu combustibili 
solizi sau lichizi se va realiza o 
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nămolului de la staţiile de epurare a apelor 
uzate 
- Poluarea atmosferei rezultata
 

creştere a emisiilor rezultate în urma 
arderii acestor combustibili. 
Neimplementarea planului  cu proiecte 
care  privesc  creşterea  productivităţii 
agenţilor  economici  poate 
conduce spre capacitaţi energetice cu grad  
de uzura sau care utilizează tehnologii 
învechite şi poluante 

 

Apă 
          Tabel nr. 2.53 

Principalele probleme ale factorului de 
mediu - APA 

Evoluţie probabilă în situaţia 
neimplementării planului 

  Reducerea  drastica a activităţilor 
economice şi închiderea  
diferitelor industrii poluante, ca şi 
reducerea fermelor  de  animale  a  avut 
impact pozitiv asupra calităţii apelor de 
suprafaţa şi subterane. 
  În zona Metropolitană   Constanţa un 
aport important al reducerii poluării
apelor după   1989  l-a avut şi extinderea 
sistemelor  de canalizare şi modernizare a 
staţiilor de epurare. Totuşi sunt zone unde 
staţiile de epurare  lipsesc în totalitate sau 
cele existente  nu funcţionează la 
capacităţile proiectate. 
Calitatea apelor de suprafaţa este în mare 
măsura influenţata de evacuările de ape 
uzate ale principalelor localităţi şi folosinţe 
situate în judeţul Constanţa. 

Lipsa unui  sistem   centralizat de 
alimentare  cu apa în mediul  rural, 
amplasarea sau exploatarea 
necoresunzătoare a forajelor poate 
conduce în timp la o supraexploatare a 
acviferului, înnisiparea forajelor, scăderea 
cantităţii de apa extrasa. 
 Lipsa în mediul rural al  sistemelor de 

canalizare (reţea  de canalizare şi staţie 
de epurare ape uzate) conduce la 
creşterea  gradului  de  poluare  a apelor 
freatice. 
De asemenea deversările necontrolate de 

ape uzate în cursuri de suprafaţa conduce 
la  degradarea  calităţii  apei crescând
astfel gradul  de poluare al acestora.  
Lipsa locurilor de agrement şi recreare,

dezvoltarea în  continuare a unui  turism 
neorganizat conduce la poluarea apelor de 
suprafaţa ca urmare a deşeurilor lăsate pe 
malurile lacurilor. 
Modernizarea drumurilor poate rezolva 

scurgerea apelor pluviale pe traseele 
proiectate prin amenajări de şanţuri de 
colectare 
Lipsa retehnologizării facilitaţilor de 

colectare, epurare şi  evacuare  a 
apelor uzate  din  unităţile zootehnice va
 contribui  la sporirea  poluării 
organice a apelor de suprafaţa. Închiderea
unor ferme  zootehnice ca urmare a  
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neconformităţii cu noile standarde va 
conduce la o  uşoara scădere a emisiilor 
de nitraţi din acest sector de activitate. 
 Depozitarea neadecvata a deşeurilor, în 

special în mediul rural , conduce la 
poluarea resurselor de apă. 
 

 

Sol 
          Tabel nr. 2.54 

Principalele probleme ale factorului de 
mediu - SOL 

Evoluţie probabilă în situaţia 
neimplementării planului 

La nivelul  judeţului  se  constata 
existenta unor suprafeţe  relativ întinse,  
care au suferit fenomene de degradare 
dintre care: eroziune, alunecări de teren,
 inundabilitate, acidifiere, 
compactare etc. 
Principalul  factor  natural  limitativ  al 
calităţii  solului îl  constituie eroziunea şi 
alunecările de teren. 
Eroziunea rocilor şi a solurilor apare 
datorita  vântului, ploilor, activităţilor 
umane. 
Practicarea unui păşunat neraţional şi 
abuziv cu depăşirea normelor de 
încărcare cu animale a 
pajiştilor, generând eroziuni direct şi 
indirect ale solului. 
Acoperirea solului cu deşeuri şi reziduuri 
solide afectează solul poluându-l  chimic 
scoţând  astfel  din circuitul agricol sute de 
ha de teren. Poluarea chimica a solului se 
menţine ridicata în zonele puternic 
afectate cu toate ca o serie  de unităţi 
industriale au fost închise,  iar  altele  şi-au 
redus activitatea. 
 

Lipsa unui sistem de canalizare duce la 
poluarea solului şi  respectiv a pânzei de 
apa freatica datorita evacuării  apelor uzate
Lipsa unui sistem de management al 
deşeurilor  conduce  la  scoaterea  din 
circuitul agricol a unor suprafeţe foarte 
mari de teren datorita acoperirii acestora cu 
deşeuri. 
Lipsa unui sistem integrat de gestionare a 
Lipsa unui  serviciu  de salubrizare la 
nivelul localităţilor  rurale care  sa 
asigure  colectarea şi  transportul 
deşeurilor la depozitele ecologice cele 
mai  apropriate va favoriza un 
comportament  neadecvat al cetăţenilor
prin  utilizarea unor spatii aleatorii pentru 
eliminarea deşeurilor. 
Neadoptarea de masuri  preventive în 
cadrul amenajării teritoriului cu scopul 
prevenirii riscurilor naturale în  zonele cele
Neaplicarea masurilor de regenerare a 
zonelor urbane va  conduce la menţinerea 
stării  de degradare a solului, cu implicaţii 
asupra calităţii apelor  subterane  şi  în 
final  asupra calităţii vieţii. 

 
Biodiversitatea 

                               Tabel nr. 2.55 
Principalele probleme - 

BIODIVERSITATE 
Evoluţie probabilă în situaţia 

neimplementării planului 
Poluarea industriala generează apariţia de Efectele directe sunt legate de depozitarea
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ploi acide. 
Pe arii întinse acţionează şi se resimte 
efectul nociv al pulberilor rezultate din 
activitatea unităţilor producătoare de 
materiale de construcţii (ciment, var, 
cărămida etc.), precum şi a centralelor 
electrice şi termice ce funcţionează pe 
baza de combustibil solid. 
Sistemele ecologice sunt sisteme 
funcţionale cu organizare complexa iar 
modificările  structurale la nivelul 
acestora nu sunt sesizabile de la un an la 
altul  decât  daca s-a produs un 
accident ecologic major şi pe termen 
scurt. 
Prin  eliminarea  factorului perturbator   
(poluare accidentala) mediul natural se 
poate reface. Datorita  lipsei  punerii  în 
practica  a sistemului de monitoring 
integrat care sa includă şi monitorizarea 
diversităţii biologice, nu exista  date 
concrete pe baza cărora sa se poată face o 
analiza reala a stării acesteia. 
Principalii factori antropici care au dus la 
diminuarea speciilor  de  fauna şi flora 
sălbatica se pot enumera: distrugerea
propriu-zisa a habitatelor prin  construirea
de obiective urbane, industriale, de  
agrement,  creşterea poluării apelor şi
Crearea Reţelei Ecologice Europene Natura
2000 este o modalitate de a aplica 
masuri  de  conservare  privind menţinerea  
habitatelor şi speciilor de interes 
comunitar. 
Datorita factorului antropic(construcţii de 
case, centre comerciale, lipsa educaţiei 
ecologice),cât şi a defrişărilor,  arealul de 
răspândire a unor  specii declarate 
monumente ale naturii În cazul speciilor 
vegetale s-au restrâns comparativ cu 
ultimii ani. În cazul  unor  specii de
pasări, acestea sunt ameninţate cu  
dispariţia datorita restrângerii  habitatelor 
naturale  sau distrugerea cuiburilor. 
 

conservare). Efectele indirecte   sunt legate 
de                                                                     
menţinerea fenomenelor de poluare în 
zonele naturale. Scăderea până  la  un 
nivel critic a speciilor de flora şi fauna se 
datorează supraexploatării (suprapaşunat, 
pescuit)  care  conduc  la distrugerea 
habitatelor. Ca urmare a neimplementării 
planului, acţiunile distructive pot fi 
numeroase , mai ales în zonele  la 
Lipsa unui sistem de management a 
sistemului  de  colectare şi  epurare a 
apelor uzate menajere menţine impactul 
asupra ecosistemelor. 
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Patrimoniul cultural 
          Tabel nr. 2.57 

Principalele probleme - PATRIMONIU 
CULTURAL 

Evoluţie probabilă în situaţia 
neimplementării planului 

Numeroase zone istorice rurale şi urbane
Multe obiective ale patrimoniului 
construit  sunt  în  stare  avansata  de 
degradare, necesitând lucrări de renovarea, 
reabilitare, consolidare. 
0  problema principala ce trebuie analizata 
pentru  patrimoniul  cultural este absenta 
acţiunilor de mediatizare şi promovare a 
patrimoniului construit precum  şi interesul 
redus pentru crearea unor circuite turistice 
culturale care sa includ obiectivele 
patrimoniului construit. 
 

Vibraţiile provocate de traficul greu au 
impact  negativ asupra clădirilor, respectiv 
a monumentelor istorice. Lipsa unor 
proiecte care sa ajute la conservarea 
patrimoniului cultural conduce  la  o 
degradare  avansata  a numeroaselor 
monumente  istorice precum  şi la Zona 
peninsulara a municipiului Constanţa. 
Lipsa de infrastructura conduce la slaba 
promovare şi valorificare a edificiilor 
cultural-istorice prin turism: cai de acces, 
parcări, magazine de suveniruri, etc. 
Lipsa controlului construcţiilor, precum şi 
a amenajărilor  pentru  protecţie a 
edificiilor  cultural  —   istorice  conduce 
spre slaba vizibilitate şi punere în 
valoare a monumentelor. 

 
2.2.6 Sănătatea umană 

          Tabel nr. 2.58 
Principalele probleme — SĂNĂTATEA 

UMANĂ 
Evoluţie probabilă în situaţia 

neimplementării planului 

Evaluarea  stării  de  sănătate  
- calitatea aerului citadin 
- alimentarea cu apa potabila
- colectarea şi îndepărtarea deşeurilor lichide 
şi solide de orice natura 
- zgomotul urban 
- calitatea serviciilor (de toate tipurile) oferite 
populaţiei 
Calitatea aerului citadin este data de gradul 
de încărcare a aerului cu diverşi poluanţi 
iritanţi care au în compoziţie particule de 
nitraţi, sulfaţi, amoniu ce provin din
 erodarea  pavimentului străzilor,  
solului, vegetaţiei, din procesele 
tehnologice industriale şi din traficul auto. 
Serviciul public de alimentare cu apa 
cuprinde activităţi de captare, de tratare a apei 
brute, de transport şi de distribuţie a apei 
potabile şi industriale la utilizatori. 
În Zona Metropolitană  Constanţa exista zone 

Prin neimplementarea  planului efectele
poluării atmosferice va avea efecte  directe
Neimplementarea planului referitor la  
reabilitarea   infrastructurii tehnice menţine
cum ar fi: prepararea hranei, satisfacerea
 Neimplementarea sistemelor de alimentare 
cu apa în zonele  rurale în special, se va
menţine starea  actuala ceea  ce în   
condiţii de  seceta   şi temperaturi ridicate va 
avea influente semnificative asupra
 populaţiei, crescând riscul 
îmbolnăvirilor hidrice.  
Lipsa unui sistem centralizat  de 
colectare, transport şi tratare a apelor uzate  
menajere va menţine riscul de poluarea a 
mediului. 
Lipsa staţiilor de epurare face ca apele 
utilizate  în  sezonul  cald  de  publicul 
vizitator pentru ”Îmbaiere”,  sa constituie un 
real factor de îmbolnăvire pentru cei ce o 
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naturale amenajate, unele neautorizate din 
punct de vedere sanitar  şi zone naturale de 
îmbaiere, amenajate, utilizate în m
Creşterea nivelului de zgomot în zona 
Metropolitană  este datorat industrializării, 
mobilităţii populaţiei şi a mijloacelor de 
transport. 
Valori mari ale nivelului de zgomot sunt 
înregistrate în zonele care sunt tranzitate de 
traficul rutier greu, deoarece nu exista o 
artera ocolitoare a zonelor populate. Situaţia 
existenta a deşeurilor  în  zona Metropolitană 
:  

- colectarea  deşeurilor menajere din 
aglomerările  urbane se face în sistemul de 
colectare în eurocontainere şi europubele 

- pentru colectare selectiva sunt amplasate 
containere speciale 

- colectarea deşeurilor menajere de la 
locuinţele individuale se face “din uşa în 
uşa“ în pubele individuale 

- în mediul rural,depozitarea deşeurilor se 
face în locuri improprii, în  special pe 
marginea cursurilor de apa şi a drumurilor 
lăturalnice. 

utilizează. Gradul ridicat de deteriorare al 
infrastructurii rutiere conduce la creşterea 
riscurilor de accidente. 
Lipsa modernizării sectorului productiv 
determina cheltuieli IT/PIB şi pe cap de 
locuitor cu valori reduse. 
Lipsa î mbunătăţirii  practicilor  actuale 
legate de gestiunea deşeurilor 
gospodăreşti şi a celor din agricultura va 
conduce la creşterea / menţinerea incidentei
populaţia zonei metropolitane. 
Vibraţiile produse de traficul greu au un 
impact puternic negativ asupra clădirilor  de 
locuit,  a  monumentelor istorice, etc. 
Neaplicarea masurilor de reabilitare a 
aeroporturilor va conduce la creşterea 
traficului rutier şi implicit a zgomotului şi 
vibraţiilor produse. 
Datorita traficului intens se măreşte şi durata  
de  deplasare  ceea  ce induce fenomene de 
stres, oboseala cu efecte nedorite asupra 
participanţilor la trafic. 
Analizând statisticile privind accidentele de 
circulaţie se constata o tendinţă
îngrijorătoare de creştere a numărului  de
accidente precum şi  a numărului de răniţi şi 
morţi. 
Gestionarea activităţilor de colectare, 
transport şi eliminare a deşeurilor nu a primit 
atenţia cuvenita astfel încât calitatea 
factorilor de mediu cât  şi impactul
 asupra populaţiei prezintă 
riscuri ridicate. În prezent la nivelul judeţului 
exista în  desfăşurare  un  proiect  de 
management al deşeurilor, proiect ce 
trebuie  implementat în totalitate pentru a nu 
creşte riscul de îmbolnăvire a populaţiei. 
 Neimplementarea  în  mediul  rural  al unui 
sistem de gestionare al deşeurilor va creşte 
riscul îmbolnăvirilor. 
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Transport 

          Tabel nr. 2.59 
Principalele probleme — TRANSPORT Evoluţie probabilă în situaţia 

neimplementării planului 
Transportul şi infrastructura de transport au 
un impact direct asupra mediului. 
Infrastructura de transport neadministrata 
corespunzător conduce la degradarea 
drumurilor  şi  a  cailor ferate. 
Lipsa unor relaţii rutiere directe face 
dificila legătura între diferite localităţi. 

Nemodernizarea drumurilor va duce la 
distrugerea în totalitate a acestora. 
Lipsa modernizării infrastructurii
Neimplementarea planului va determina 
menţinerea situaţiei actuale: utilaje auto  
neadecvate  (nivele ridicate de emisii,fără 
sau cu o slaba compactare) trasee de 
colectare ineficiente  (transportul  dus-
întors  al deşeurilor pe acelaşi sector de 
drum). 

 
Turism 

                                                                                          Tabel nr. 2.60 
Principalele probleme 

TURISM 
Evoluţie probabilă în situaţia 

neimplementării planului 

Elementul cel mai atractiv din punct de 
vedere turistic e s t e  litoralul Marii Negre. 
Principalele tipuri de turism care pot fi 
practicate în mediul rural sunt: turismul 
cultural (muzeistic, etnografic,  artistic), 
religios, de agrement, de tranzit. 
Prezenta unor importante monumente 
culturale, religioase de importanta 
naţională  şi  internaţională  şi  turism (de 
ex. pelerinajul ortodox). 
Prezenta unor staţiuni balneare 
 (Techirghiol) 
Număr crescut de turişti în weekend, pe 
perioada sezonului estival. 

Lipsa unui sistem adecvat de colectare a 
deşeurilor poate diminua/stopa creşterea 
numărului de turişti. 
Lipsa infrastructurii de  colectare a 
deşeurilor în zonele cu potenţial turistic  ale
judeţului Constanţa va continuă sa 
reprezinte  o limită majoră în ceea ce 
priveşte realizarea unui turism durabil. 
Rata scăzută de folosire a capacitaţii 
hoteliere curente (în lunile de iarnă) şi o  
foarte  scăzută  rată  de  staţionare peste 
noapte 

 
Alternativa neimplementării Planului Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de 

Creştere Constanţa este  defavorabila  majoritarii  aspectelor  relevante  de  mediu analizate 
anterior.  Majoritatea  indicatorilor propuşi pentru evaluarea Planului Integrat de Dezvoltare vor 
cunoaşte evoluţii negative, iar pentru cei care înregistrează evoluţii pozitive nu  se  poate  
previziona  atingerea  ţintelor  propuse  sau  asumate  de  zona Metropolitană . 

În concluzie, se poate afirma ca alternativa neimplementării planului este neacceptabila 
pentru nevoile şi cerinţele zonei metropolitane Constanţa. 
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CAPITOLUL III 

 
CARACTERISICILE DE MEDIU 

ALE ZONELOR POSIBIL A FI AFECTATE SEMNIFICATIV DE 
IMPLEMENTAREA PIDPCI 

 
 

Scara la care se face evaluarea PIDPC Constanta este una judeteană. Analiza 
obiectivelor şi  a măsurilor propuse nu a dus la identificarea unor situatii de afectare 
semnificativă a componentelor de mediu. 

In conformitate cu Ordinul 863/2002,  o analiză detaliată a caracteristicilor  de  mediu  se  
va  realiza  în  cadrul sudiilor  de  evaluare  a impactului asupra mediului pentru fiecare din 
proiectele care vizează investiţii în  activităti  cu  impact  potential  asupra  mediului.  Aceste  
studii  vor  putea identifica, la o scară  temporo-spatială adecvată, caracteristicile de mediu ce 
pot fi afectate semnificativ. De aceea, în cadrul acestui capitol, vom face numai unele aprecieri 
cu caracter global. 

 
 Starea ariilor naturale protejate 
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 
(suprafaţa  de  referinţă  de  707.129  ha)  şi 0,082%  din  suprafaţa  mării  (suprafaţa  de 
referinţă de 23 839 200 ha). Din totalul de 38 de arii naturale protejate, 21 sunt rezervaţii 
naturale (categoria IV IUCN), 12 sunt monumente ale naturii (categoria III IUCN), iar 5 sunt 
rezervaţii ştiinţifice  (categoria I  IUCN). 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. 

 
Lacul Techirghiol a devenit sit Ramsar în data de 23 martie 2006 şi a fost încadrat în 

categoria zonelor umede de importanţa internationala prin H.G. 1586/2006. 
Situat lângă Litoralul Mării Negre, acest lac unic î n  ţa ră  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. 
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Arii de interes comunitar 
România se caracterizează  prin prezenţa a 5 regiuni biogeografice (panonică, 

stepică,  alpină, pontică şi  continentală),  cu  aproximativ  45  %  de  sisteme  ecologice 
naturale  şi  seminaturale  din  totalul  suprafeţei  mării şi  menţinerea  tuturor  tipurilor  de 
sisteme şi complexe de sisteme ecologice naturale. 

Conform Legii 5/2000, Hot. 1266/2000, H.G. 2151/2004, H.G. 1581/2005, H.G. 
1143/2007  şi hotărâri locale, în judeţul Constanţa există 38 arii naturale 

protejate de interes judeţean şi naţional, suprafaţa totală a acestora fiind de 
19646,54 ha.  

 ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES JUDEŢEAN 

Nr.  

crt. 
Denumirea ariei 

naturale protejate   
Localizare 

Administrator 
actual 

Suprafaţa  

-ha- 

Categoria ariei  
protejate /Tipul ariei 

protejate 

1. 
Arborele Corylus 
colurna (alunul 
turcesc) 

Municipiul 
Constanţa   

Monument al naturii   
Botanică 

2. Pâlcul de stejari brumării Staţiunea turistică 
Neptun 1,2 Monument al naturii 

Botanică 

ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAŢIONAL 

Nr.    

crt.   

Denumirea 
ariei naturale 

protejate   

Localizare  

Administrator actual   

Suprafaţa  

- ha -   
Categoria ariei protejate 

/Tipul ariei protejate   

1.  
 

Acvatoriul 
litoral-marin 
Vama Veche-2 
Mai - exclusiv 
zona marină   

Sat Vama Veche - sat 2 Mai 
I.N.C.D.M. "Grigore Antipa" 
– custode 

5000 

Rezervaţie ştiinţifică  

Zoologică şi botanică 

2.  
 Pereţii calcaroşi 
de la Petroşani   

Comuna Deleni, satul 
Petroşani  
Primăria Comunei Deleni - 
sat Petroşani 

8,07 
Monument al naturii 

Geologică 
3.  

 Locul fosilifer 
Aliman   

Comuna Aliman   
Primăria comunei Aliman 11,13 Monument al naturii 

Paleontologică 

4.  
 
Reciful 
neojurasic de la 
Topalu   

Comuna Topalu  
Primăria Comunei Topalu 20,74 Monument al naturii  Geologică 

şi paleontologică 

5.  
 Locul fosilifer 
Cernavodă   

Oraşul Cernavodă  
Primăria  Oraşului 
Cernavodă 

3 Monument al naturii Geologică 
şi paleontologică 

6.  
 Locul fosilifer 
Movila Banului 

Comuna Seimeni, Ocolul 
Silvic Cernavodă   

Ocolul Silvic Cernavodă 

a)0,5ha în 
legea 
5/2000b)9,
9ha în O.S. 
Cernavodă 

Monument al naturii 

Geologică şi paleontologică 
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7.  
 Canaralele de la 
Hârşova 

Oraşul Hârşova 
Primăria Oraşului Hârşova şi 
Ocolul Silvic Hârşova 

3,53 
Monument al naturii  

Morfogeologică  

8.  
 Dealul Allah-Bair 

Comuna Crucea, Ocolul 
Silvic Hârşova  
RNP - Direcţia Silvică 
Constanţa - Ocolul Silvic 
Hârşova - custode 

10 
Rezervaţie naturală 

Geologică, botanică, 
paleontologică 

9.  
 Locul fosilifer 
Credinţa   

Comuna Chirnogeni  
Primăria Comunei 
Chirnogeni 

9,64 Monument al naturii 
Paleontologică 

10.  
 Valu lui Traian   

Comuna Valu lui Traian  
Primăria Comunei Valu 
lui Traian 

5 Rezervaţie naturală 
Arheologică şi botanică 

11.  
 Dunele marine 
de la Agigea   

Comuna Agigea   
Universitatea "A.I.Cuza" 
Iaşi – custode 

8 
Rezervaţie naturală  

Botanică 

12.  
 
Obanul Mare şi 
Peştera "La 
Movile"   

Municipiul Mangalia  
Grupul de Explorări 
Subacvatice şi Speologice 
Bucureşti (GESS) – custode 

12 
Rezervaţie naturală 

Speologică şi morfogeologică 
13.  

 Peştera "La 
Adam" 

Comuna Târguşor  
Primăria Comunei Târguşor 5 Rezervaţie ştiinţifică 

Speologică 

14
Peştera "Gura 
Dobrogei"   

Comuna Târguşor  
Primăria Comunei Târguşor 5 Monument al naturii 

Speologică 

15.  
 Peştera 
"Limanu"   

Comuna Limanu  
Grupul de Explorări 
Subacvatice şi Speologice 
Bucureşti (GESS) - custode 

1 
Monument al naturii 

Speologică 

16.  
 Pădurea Hagieni   

Comuna Limanu, Comuna 
Albeşti, Ocolul Silvic 
Murfatlar  
RNP - Direcţia Silvică 
Constanţa – O.S. Murfatlar 
– custode 

 431,63 ha 
din care 
206,1ha 
zonă ştiinţifi
că 

Rezervaţie naturală 

Botanică şi zoologică 

17.  
 
Pădurea 
Fântâniţa-
Murfatlar   

Oraşul Murfatlar, Ocolul 
Silvic Murfatlar  
RNP - Direcţia Silvică 
Constanţa - Ocolul Silvic 
Murfatlar – custode 

82,77 din 
care 66,4 
zonă 
ştiinţifică 

Rezervaţie naturală 

Botanică şi zoologică 

18.  
 Pădurea 
Dumbrăveni   

Comuna Dumbrăveni, Ocolul 
Silvic Murfatlar  
RNP - Direcţia Silvică 
Constanţa - Ocolul Silvic 
Murfatlar – custode 

315,5 

Rezervaţie naturală 

Botanică şi zoologică 
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19.  
 Pădurea 
Esechioi   

Comuna Ostrov, Ocolul 
Silvic Băneasa  
RNP - Direcţia Silvică 
Constanţa - Ocolul Silvic 
Băneasa – custode 

27,7 

Rezervaţie naturală  

Botanică şi zoologică 

20.  
 Pădurea 
Canaraua-Fetii   

Oraşul Băneasa, Ocolul 
Silvic Băneasa  
RNP - Direcţia Silvică 
Constanţa - Ocolul Silvic 
Băneasa – custode 

172,1  

Rezervaţie naturală 

Botanică şi zoologică 

21.  
 Masivul Geologic 
Cheia 

Comuna Grădina, Ocolul 
Silvic Hârşova  
RNP - Direcţia Silvică 
Constanţa - Ocolul Silvic 
Hârşova – custode 

387,95 

Rezervaţie naturală  

Geologică şi botanică 

22.  
 
Refugiul 
ornitologic 
Corbu-Nuntaşi-
Histria 

Comunele Histria, Săcele 
şi Corbu, A.R.B.D.D. 
Tulcea 

1610 R.B.D.D. 

23.  
 Cetatea Histria 
(Istria-Sinoe) 

Comuna Histria  
 A.R.B.D.D. Tulcea 400 

R.B.D.D.                Ştiinţifică - 
sit arheologic 

24.  
 Grindul Chituc Comuna Corbu  

 A.R.B.D.D. Tulcea 2300 R.B.D.D.                Ştiinţifică 

25.  
 Grindul Lupilor Comuna Mihai Viteazu   

A.R.B.D.D. Tulcea 2075 R.B.D.D.                Ştiinţifică 

26.  
 Lacul Agigea Comuna Agigea 35 

Rezervaţie naturală Zoologică 

27.  
 Lacul 
Techirghiol 

Oraşul Techirghiol  
Direcţia Apele Române  
Dobrogea-Litoral 

1226,98 
Rezervaţie naturală Zoologică - 
zona umedă 

28.  
 Lacul Oltina Comuna Oltina  

Amenajare piscicolă 2290 
Rezervaţie naturala    Mixta 

29.  
 Lacul Dunăreni   

Comunele Aliman şi Ion 
Corvin  
Amenajare piscicolă 

704 
Rezervaţie naturală 

Mixtă 
30.  

 Lacul Vederoasa   Comuna Aliman  
Primăria Comunei Aliman 517 

Rezervaţie naturală    Mixtă 

31.  
 Lacul Bugeac Comuna Ostrov  

Amenajare piscicolă 1434 
Rezervaţie naturală    Mixtă 

32.  
 
Pădurea Celea 
Mare - Valea lui 
Ene 

Oraşul Hârşova, Ocolul 
Silvic Hârşova  
RNP - Direcţia Silvică 
Constanţa 

54 
Rezervaţie naturală 

Mixtă 
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33.  
 Pădurea Cetate 

Comuna Oltina, Ocolul Silvic 
Băneasa  
RNP - Direcţia Silvică 
Constanţa 

62 
Rezervaţie naturală 

Mixtă 

34.  
Pădurea Bratca 

Comuna Oltina, Ocolul Silvic 
Băneasa  
RNP - Direcţia Silvică 
Constanţa 

67 
Rezervaţie naturală    Mixtă 

35.  
 Mlaştina 
Hergheliei 

Municipiul Mangalia Primăria 
Municipiului Mangalia 98 

Rezervaţie naturală    Mixtă 

36.  
 Gura Dobrogei Comuna Târguşor 242,7 

Rezervaţie naturală Botanică, 
zoologică, geologică şi 
speologică 

RNP - Regia Naţionala a Pădurilor 
R.B.D.D. - Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 
A.R.B.D.D. - Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării  

ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR 

 ARII DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ (SPA) 

Nr. 
crt.   

Denumirea sitului   Suprafaţa 
totală   

- ha -   

Unităţile administrativ-teritoriale în care 
este            localizat situl şi suprafaţa 

unităţii                    administrativ-teritoriale 
cuprinsă în sit                    (în procente)   

1.   ROSPA0001 Aliman - 
Adamclisi 

19468  Judeţul Constanţa: Adamclisi (71%), Aliman 
(26%), Deleni (12%), Dobromir (2%), Ion Corvin 
(14%), Peştera (2%), Rasova (19%) 

2. ROSPA0002 Allah Bair 
- Capidava 

11645 Judeţul Constanţa: Crucea (27%), Seimeni 
(16%), Siliştea (1%), Topalu (24%)  
Judeţul Ialomiţa: Borduşani (5%), Făcăeni (7%) 

3. ROSPA0005 Balta Mică 
a Brăilei 

20460 Judeţul Brăila: Berteştii de Jos (38%), Brăila (18%), 
Chiscani(29%), Gropeni (13%), Măraşu(5%), 
Stăncuţa(35%)  
Judeţul Ialomiţa: Giurgeni (2%)   
Judeţul Constanţa: Hârşova (1%) 

4. ROSPA0007 Balta 
Vederoasa 

2104  Judeţul Constanţa: Adamclisi (< 1%), Aliman 
(11%), Rasova (6%) 

5. ROSPA0008 Băneasa - 
Canaraua Fetei 

3107 Judeţul Constanţa: Băneasa (12%), Lipniţa (8%), 
Oltina (3%) 

6. ROSPA0017 Canaralele 
de  la Hârşova 

7406 Judeţul Constanţa: Ghindăreşti (13%), Hârşova 
(12%)  
Judeţul Ialomiţa: Făcăeni (7%), Giurgeni (20%), 
Vlădeni (12%) 

7. ROSPA0019 Cheile 
Dobrogei 

10929 Judeţul Constanţa: Cogealac (11%), Fântânele 
(6%), Grădina (22%), Mihail Kogălniceanu (6%), 
Pantelimon (15%), Săcele (2%), Siliştea (< 1%), 
Târguşor (42%) 
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8. ROSPA0031 Delta 
Dunării şi Complexul 
Razim - Sinoie 

500334 Judeţul Constanţa: Cogealac (10%), Corbu 
(62%), Fântânele (1%), Istria (85%), Mihai 
Viteazu (75%), Săcele (63%)  
Judeţul Tulcea: Babadag (21%), Baia (9%), Beştepe 
(41%), C.A. Rosetti (> 99%), Ceamurlia de Jos (83%), 
Ceatalchioi (99%), Chilia Veche (> 99%), Crişan (> 
99%), Grindu (97%), Isaccea (44%), Jijila (10%), 
Jurilovca (84%), Luncaviţa (38%), Mahmudia (63%), 
Maliuc (> 99%), Mihai Bravu (1%), Murighiol (94%), 
Niculiţel (1%), Nufăru (40%), Pardina (> 99%), 
Sarichioi (50%), Sfântu Gheorghe (> 99%), Somova 
(54%), Sulina (> 99%), Tulcea (31%), Valea Nucarilor 
(28%), Văcăreni (48%)  
Judeţul Galaţi: Galaţi (< 1%) 

9. ROSPA0036 
Dumbrăveni 

2056 Judeţul Constanţa: Deleni (< 1%), Dumbrăveni 
(17%) 

10. ROSPA0039 Dunăre - 
Ostroave 

16224 Judeţul Constanţa: Aliman (6%), Cernavodă 
(4%), Ion Corvin (1%), Lipniţa (6%), Oltina 
(14%), Ostrov (22%), Rasova (11%)  
Judeţul Călăraşi: Borcea (9%), Călăraşi (5%), Dichiseni 
(9%), Jegălia (6%), Modelu (1%), Roseţi (6%), Unirea 
(9%) 

11. ROSPA0040 Dunărea 
Veche - Braţul Măcin 

18759 Judeţul Constanţa: Ciobanu (8%), Gârliciu 
(42%), Hârşova (7%), Saraiu (< 1%)  
Judeţul Brăila: Frecăţei (14%), Măraşu (1%)        
Judeţul Tulcea: Carcaliu (14%), Cerna (1%), Dăeni 
(24%), Greci (< 1%), Măcin (6%), Ostrov (27%), 
Peceneaga (17%), Smârdan (2%), Topolog (4%), 
Turcoaia (27%) 

12. ROSPA0053 Lacul 
Bugeac 

1392 Judeţul Constanţa: Lipniţa (< 1%), Ostrov (8%)  

13. ROSPA0054 Lacul 
Dunăreni 

1004 Judeţul Constanţa: Aliman (6%), Ion Corvin (2%) 

14. ROSPA0056 Lacul 
Oltina 

3542 Judeţul Constanţa: Lipniţa (2%), Oltina (26%) 

15. ROSPA0057 Lacul 
Siutghiol 

2023 Judeţul Constanţa: Constanţa (16%), Lumina (< 
1%), Năvodari (1%) 

16.  ROSPA0060 Lacurile 
Taşaul - Corbu 

2701  Judeţul Constanţa: Corbu (3%), Mihail 
Kogălniceanu (1%), Năvodari (33%) 

17.  ROSPA0061 Lacul 
Techirghiol 

3035 Judeţul Constanţa: Techirghiol (24%), Tuzla 
(2%) 

18.  ROSPA0066 Limanu - 
Herghelia 

393 Judeţul Constanţa: Mangalia (2%) 

19. ROSPA0076 Marea 
Neagră 

147243 Judeţul Constanţa: Corbu Marea Neagră (< 1%), 
Marea Neagră (< 1%)  
Judeţul Tulcea: Marea Neagră (< 1%) 

20. ROSPA0094 Pădurea 
Hagieni 

418 Judeţul Constanţa: Limanu (5%) 

21. ROSPA0100 Stepa 
Casimcea  

22226 Judeţul Constanţa: Vulturu (< 1%), Vulturu (< 
1%) Judeţul Tulcea: Baia (1%), Baia (1%), Beidaud 
(32%), Beidaud (32%), Casimcea (53%), Casimcea 
(53%), Stejaru (7%), Stejaru (7%), Topolog (13%), 
Topolog (13%) 
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22. ROSPA0101 Stepa 
Saraiu - Horea 

4186 Judeţul Constanţa: Gârliciu (3%), Horia (13%), 
Saraiu (27%), Vulturu (1%) 

SITURI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ (SCI) 

Nr.  
crt. 

Denumirea sitului Suprafaţa 
totală 

- ha - 

Unităţile administrativ-teritoriale în care este  
localizat situl şi suprafaţa unităţii            

administrativ-teritoriale cuprinsă în sit               
(în procente) 

  1. ROSCI0006 Balta Mică a 
Brăilei 

20460 Judeţul Ialomiţa: Giurgeni (2%)                      Judeţul 
Brăila: Berţeştii de Jos (38%), Brăila (18%), Chişcani 
(29%), Gropeni (13%), Măraşu (5%), Stăncuţa 
(35%)  
Judeţul Constanţa: Hârşova (1%) 

2. ROSCI0012 Braţul Măcin 10303 Judeţul Brăila: Frecăţei (10%), Măraşu (1%)    
Judeţul Constanţa: Ciobanu (3%), Gârliciu 
(5%), Hârşova (7%)  
Judeţul Tulcea: Carcaliu (14%), Dăeni (11%), Greci 
(< 1%), Măcin (6%), Ostrov (10%), Peceneaga (7%), 
Smârdan (2%), Turcoaia (27%) 

3. ROSCI0022 Canaralele 
Dunării 

26064 Judeţul Călăraşi: Borcea (9%), Călăraşi (5%), 
Dichiseni (9%), Jegălia (6%), Modelu (1%), Roseţi 
(6%), Unirea (9%)  
Judeţul Constanţa: Aliman (6%), Cernavodă 
(5%), Crucea (1%), Ghindăreşti (22%), 
Hârşova (11%), Horia (4%), Ion Corvin (1%), 
Lipniţa (6%), Oltina (14%), Ostrov (22%), 
Rasova (10%), Seimeni (14%), Topalu (19%)  
Judeţul Ialomiţa: Borduşani (5%), Făcăeni (12%), 
Giurgeni (10%), Stelnica (4%) 

4. ROSCI0053 Dealul Alah 
Bair 

187 Judeţul Constanţa: Crucea (1%) 

5. ROSCI0065 Delta Dunării 450542 Judeţul Tulcea: Babadag (21%), Baia (1%), Beştepe 
(45%), C.A. Rosetti (> 99%), Ceamurlia de Jos 
(47%), Ceatalchioi (99%), Chilia Veche (> 99%), 
Crişan (99%), Grindu (9%), Isaccea (25%), Jurilovca 
(67%), Luncaviţa (1%), Mahmudia (66%), Maliuc 
(98%), Marea Neagră (< 1%), Mihai Bravu (1%), 
Murighiol (88%), Niculiţel (1%), Nufăru (40%), 
Pardina (> 99%), Sarichioi (50%), Sfântu Gheorghe 
(> 99%), Somova (54%), Sulina (99%), Tulcea 
(31%), Valea Nucarilor (28%)                            
Judeţul Constanţa: Corbul (48%), Istria (60%), 
Mihai Viteazu (59%), Săcele (10%)              
Judeţul Galaţi: Galaţi (< 1%) 

6. ROSCI0066 Delta Dunării 
- zona marină 

121697 Marea Neagră (< 1%) 

 7.  ROSCI0071 Dumbrăveni 
- Valea Urluia - Lacul 
Vederoasa 

18714 Judeţul Constanţa: Adamclisi (18%), Aliman 
(46%), Chirnogeni (5%), Cobadin (5%), Deleni 
(14%), Dobromir (1%), Dumbrăveni (26%), 
Independenţa (6%), Ion Corvin (6%), Rasova 
(4%) 
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  8. ROSCI0073 Dunele 
marine de la Agigea 

12  Judeţul Constanţa: Agigea (< 1%) 

  9. ROSCI0083 Fântâniţa 
Murfatlar   

637 Judeţul Constanţa: Basarabi (10%) 

10. ROSCI0094 Izvoarele 
sulfuroase submarine de 
la Mangalia 

362  Judeţul Constanţa: Marea Neagră (< 1%) 

    
11. 

ROSCI0114 Mlaştina 
Hergheliei - Obanul Mare 
şi Peştera Movilei 

251 Judeţul Constanţa: Mangalia (4%) 

    
12. 

ROSCI0149 Pădurea 
Esechioi - Lacul Bugeac 

3258 Judeţul Constanţa: Lipniţa (2%), Ostrov (18%) 

     
13. 

ROSCI0157 Pădurea 
Hagieni - Cotul Văii 

3652 Judeţul Constanţa: Albeşti (17%), Limanu 
(11%), Mangalia (1%), Negru Vodă (4%), 
Pecineaga (< 1%) 

    
14. 

ROSCI0172 Pădurea şi 
Valea Canaraua Fetii - 
Iortmac 

14473 Judeţul Constanţa: Aliman (8%), Băneasa 
(26%), Dobromir (1%), Ion Corvin (18%), 
Lipniţa (18%), Oltina (39%) 

    
15. 

ROSCI0191 Peştera 
Limanu 

12 Judeţul Constanţa: Limanu (< 1%) 

    
16. 

ROSCI0197 Plaja 
submersă Eforie Nord - 
Eforie Sud 

141 Judeţul Constanţa: Marea Neagră (< 1%) 

    
17. 

ROSCI0201 Podişul Nord 
Dobrogean 

87229 Judeţul Constanţa: Vulturu (< 1%)            Judeţul 
Tulcea: Babadag (38%), Baia (30%), Beidaud (23%), 
Casimcea (24%), Ceamurlia de Jos (2%), Cerna 
(9%), Ciucurova (68%), Dăeni (< 1%), Dorobanţu 
(47%), Frecăţei (12%), Hamcearca (39%), Horia 
(31%), Isaccea (22%), Izvoarele (53%), Jurilovca 
(2%), Luncaviţa (14%), Mihai Bravu (6%), Nalbant 
(42%), Niculiţel (47%), Ostrov (5%), Peceneaga 
(14%), Sarichioi (11%), Slava Cercheză (66%), 
Somova (4%), Stejaru (46%), Topolog (25%), Valea 
Teilor (59%) 

     
18. 

ROSCI0215 Recifii 
Jurasici Cheia 

5134 Judeţul Constanţa: Cogealac (< 1%), Grădina 
(16%), Mihail Kogălniceanu (1%), Pantelimon 
(5%), Siliştea (< 1%), Târguşor (28%) 

19. ROSCI0269 Vama Veche 
- 2 Mai 

5272 Judeţul Constanţa: Marea Neagră (< 1%) 

 20. ROSCI0273 Zona marină 
de  la Capul Tuzla 

1738 Judeţul Constanţa: Marea Neagră (< 1%) 

ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES INTERNAŢIONAL 

Nr.crt. Denumirea ariei 
naturale protejate   

Localizare 
Administrator 

actual   
Suprafaţa  

-ha-   
Categoria ariei protejate 

Tipul ariei protejate   

1. Lacul Techirghiol 
Oraşul Techirghiol  
Direcţia Apele Române 
Dobrogea-Litoral 

1462 
Sit Ramsar 

2. Rezervaţia Biosferei 
Delta Dunării 

Jud. Tulcea şi 
Constanţa A.R.B.D.D.   580000  Sit Ramsar şi Rezervaţie 

a Biosferei 
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Dintre cele enumerate mai sus urmatoarele se afla in Zona Metropolitana Constanta: 

 ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES JUDEŢEAN 

Nr.  

crt. 
Denumirea ariei 

naturale protejate   
Localizare 

Administrator 
actual 

Suprafaţa  

-ha- 

Categoria ariei  
protejate /Tipul ariei 

protejate 
1. Arborele Corylus colurna 

(alunul turcesc) Municipiul Constanţa   Monument al naturii   
Botanică 

 

ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAŢIONAL 

Nr.    

crt.   

Denumirea 
ariei naturale 

protejate   

Localizare  

Administrator actual   

Suprafaţa  

- ha -   
Categoria ariei protejate 

/Tipul ariei protejate   

1.   Valu lui Traian   
Comuna Valu lui Traian  
Primăria Comunei Valu lui 
Traian 

5 Rezervaţie naturală 
Arheologică şi botanică 

2.   Dunele marine 
de la Agigea   

Comuna Agigea   
Universitatea "A.I.Cuza" Iaşi 
– custode 

8 
Rezervaţie naturală  

Botanică 

3.   
Pădurea 
Fântâniţa-
Murfatlar   

Oraşul Murfatlar, Ocolul 
Silvic Murfatlar  
RNP - Direcţia Silvică 
Constanţa - Ocolul Silvic 
Murfatlar – custode 

82,77 din 
care 66,4 
zonă 
ştiinţifică 

Rezervaţie naturală 

Botanică şi zoologică 

4.   
Refugiul 
ornitologic 
Corbu-Nuntaşi-
Histria 

Comunele Histria, Săcele şi 
Corbu, A.R.B.D.D. Tulcea 1610 R.B.D.D. 

5.   Grindul Chituc Comuna Corbu  
 A.R.B.D.D. Tulcea 2300 R.B.D.D.                Ştiinţifică 

6.   Lacul Agigea Comuna Agigea 35 Rezervaţie naturală Zoologică 

7.   Lacul 
Techirghiol 

Oraşul Techirghiol  
Direcţia Apele Române  
Dobrogea-Litoral 

1226,98 
Rezervaţie naturală Zoologică - 
zona umedă 

RNP - Regia Naţionala a Pădurilor 
R.B.D.D. - Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 
A.R.B.D.D. - Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării  
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ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR 

 ARII DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ (SPA) 

Nr. 
crt.   

Denumirea sitului   Suprafaţa 
totală   

- ha -   

Unităţile administrativ-teritoriale în care 
este            localizat situl şi suprafaţa 

unităţii                    administrativ-teritoriale 
cuprinsă în sit                    (în procente)   

1. ROSPA0019 Cheile 
Dobrogei 

10929 Judeţul Constanţa: Cogealac (11%), Fântânele (6%), 
Grădina (22%), Mihail Kogălniceanu (6%), 
Pantelimon (15%), Săcele (2%), Siliştea (< 1%), 
Târguşor (42%) 

2. ROSPA0031 Delta Dunării 
şi Complexul Razim - 
Sinoie 

500334 Judeţul Constanţa: Cogealac (10%), Corbu (62%), 
Fântânele (1%), Istria (85%), Mihai Viteazu (75%), 
Săcele (63%)  
 

3. ROSPA0057 Lacul 
Siutghiol 

2023 Judeţul Constanţa: Constanţa (16%), Lumina (< 
1%), Năvodari (1%) 

4.  ROSPA0060 Lacurile 
Taşaul - Corbu 

2701  Judeţul Constanţa: Corbu (3%), Mihail 
Kogălniceanu (1%), Năvodari (33%) 

5.  ROSPA0061 Lacul 
Techirghiol 

3035 Judeţul Constanţa: Techirghiol (24%), Tuzla (2%) 

6. ROSPA0076 Marea 
Neagră 

147243 Judeţul Constanţa: Corbu Marea Neagră (< 1%), 
Marea Neagră (< 1%)  
Judeţul Tulcea: Marea Neagră (< 1%) 

SITURI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ (SCI) 

Nr.  
crt. 

Denumirea sitului Suprafaţa 
totală 

- ha - 

Unităţile administrativ-teritoriale în care este  
localizat situl şi suprafaţa unităţii            

administrativ-teritoriale cuprinsă în sit               
(în procente) 

1. ROSCI0065 Delta Dunării 450542 Judeţul Constanţa: Corbul (48%), Istria (60%), 
Mihai Viteazu (59%), Săcele (10%) 

 
2. ROSCI0066 Delta Dunării - 

zona marină 
121697 Marea Neagră (< 1%) 

  3. ROSCI0073 Dunele marine 
de la Agigea 

12  Judeţul Constanţa: Agigea (< 1%) 

  4. ROSCI0083 Fântâniţa 
Murfatlar   

637 Judeţul Constanţa: Basarabi (10%) (Murfatlar) 

    
5. 

ROSCI0197 Plaja submersă 
Eforie Nord - Eforie Sud 

141 Judeţul Constanţa: Marea Neagră (< 1%) 

     
6. 

ROSCI0215 Recifii Jurasici 
Cheia 

5134 Judeţul Constanţa: Cogealac (< 1%), Grădina 
(16%), Mihail Kogălniceanu (1%), Pantelimon 
(5%), Siliştea (< 1%), Târguşor (28%) 

 7. ROSCI0273 Zona marină 
de  la Capul Tuzla 

1738 Judeţul Constanţa: Marea Neagră (< 1%) 
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ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES INTERNAŢIONAL 

Nr.crt. Denumirea ariei 
naturale protejate   

Localizare 
Administrator 

actual   
Suprafaţa  

-ha-   
Categoria ariei protejate 

Tipul ariei protejate   

1. Lacul Techirghiol 
Oraşul Techirghiol  
Direcţia Apele Române 
Dobrogea-Litoral 

1462 
Sit Ramsar 

2. Rezervaţia Biosferei 
Delta Dunării 

Jud. Tulcea şi 
Constanţa A.R.B.D.D.   580000  Sit Ramsar şi Rezervaţie 

a Biosferei 
 

Proiecte propuse a fi realizate in / in vecinatatea ariilor protejate: 

-  Riviera Tomis - drum de acces  între staţiunea Mamaia şi Portul turistic Tomis 
- Reabilitarea si modernizarea, prin lărgirea la patru benzi, a drumului Mamaia —  

Năvodari 
- Reabilitarea promenadei şi a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării - Cazino - Port Tomis 
- Reabilitarea şi modernizarea scărilor de acces dintre promenada staţiunii Eforie Nord şi 

plajă, localitatea Eforie 
- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei naturale protejate Lacul Siutghiol 
- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei naturale protejate Marea Neagră 
- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei naturale protejate plaja submersă 

Eforie Nord 
- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei naturale protejate zona marină de la 

Capul Tuzla 
- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei naturale protejate Grindul Chituc, 

localitatea Corbu 
- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei naturale protejate Lacul 

Techirghiol, localitatea Techirghiol 
- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei naturale protejate Lacul Agigea, 

localitatea Agigea 
- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei naturale protejate Refugiul 

ornitologic Corbu-Nuntaşi-Histria 
- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei naturale protejate Padurea 

Fântâniţa-Murfatlar 
- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei naturale protejate Dunele marine de 

la Agigea 
- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei naturale protejate Valu lui Traian 
- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei naturale protejate Lacurile Taşaul - 

Corbu 
- Consolidarea falezei între Portul Tomis şi zona Pescărie din municipiul Constanţa 
- Lucrări de construcţii hidrotehnice, înnisipare, diguri submerse în zona litoralului 

românesc al Mării Negre 
- Consolidarea falezei în localitatea Eforie 
- Lucrări de finalizare a digului de larg în Portul Constanţa 
- Consolidarea falezelor în localitatea Tuzla 
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- Consolidarea falezei în localitatea Agigea 
- Reabilitarea  Marinei Tomis 
- Reabilitare şi restaurare clădire  Cazino Constanţa 
- Reabilitarea Ansamblului Rupestru -Biserica de Cretă Murfatlar 
- Reabilitarea şi punerea în valoare a sitului arheologic din localitatea Corbu 
- Reabilitare şi reamenajare promenadă Perla -Cazino Mamaia 
- Pasarelă şi pontoane acostare ambarcaţiuni de agrement în staţiunea Mamaia 
- Construire pasarelă zona  Cazino peste Bulevardul Mamaia 
- Reabilitarea şi reamenajarea promenadei Club Castel pană la limita administrativă a 

municipiului Constanţa 
- Realizarea unei instalaţii de agrement nautic pe lacul Siutghiol - Mamaia Teleschi 
- Realizarea unei infrastructuri de agrement turistic pe lacul Siutghiol Water Land-Orăşel 

Lacustru 
- Construire infrastructură -Mamaia Port 
- Amenajarea unor insule artificiale pe infrastructura hidrotehnică de apărare împotriva 

eroziunii costiere 
- Construire ecluză Lac Siutghiol-Canal Midia Năvodari-Marea Neagră 
- Ecologizarea si fructificarea potenţialului turistic al Lacului Siutghiol 
- Ecologizarea si fructificarea potenţialului turistic al Lacului Tăbăcărie 
- Ecologizarea Lacului Belona - Eforie Nord şi pregătirea lui pentru activităţi de 

agrement 
- Construirea unui port pescăresc în localitatea Corbu 
 
Pentru unele dintre proiectele mentionate anterior s-a realizat evaluare strategica de 

mediu sau studiu de evaluare a impactului asupra mediului: 
1. - Consolidarea falezei între Portul Tomis şi zona Pescărie din municipiul Constanţa 
    - Lucrări de construcţii hidrotehnice, înnisipare, diguri submerse în zona litoralului 

românesc al Mării Negre 
    - Consolidarea falezei în localitatea Eforie 
    - Consolidarea falezelor în localitatea Tuzla 
    - Consolidarea falezei în localitatea Agigea 
Pentru aceste lucrari s-a realizat studiu de evaluare a impactului asupra mediului, de 

catre Directia Apelor Dobrogea Litoral 
 
2. Realizarea unei instalaţii de agrement nautic pe lacul Siutghiol – Teleschi Mamaia 

S-a realizat evaluarea strategica de mediu la faza P.U.D. 

3. Realizarea unei infrastructuri de agrement turistic pe lacul Siutghiol Water Land-
Orăşel Lacustru 

S-a realizat evaluarea strategica de mediu la faza P.U.D. 
 
4. Pasarela  si pontoane acostare ambarcatiuni de agrement in Statiunea Mamaia – 
amplasata in Statiunea Mamaia, la Marea Neagra 
 
5. Amenajarea unor insule artificiale pe infrastructura hidrotehnică de apărare împotriva 

eroziunii costiere 
S-a realizat evaluarea strategica de mediu la faza P.U.Z.. 
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 Pentru proiectele propuse in Planul Integrat de Dezvoltare al Polului National de 
crestere Constana, care ar putea avea un impact semnificativ asupra ariilor protejate, se va realiza, 
la stadiul de implementare, Studiu de evaluare a impactului asupra mediului. 

 De asemenea, trebuie precizat faptul ca sursele de finantare preconizate pentru cea mai 
mare parte dintre proiectele propuse sunt POR si POS Mediu. 

Pentru POR si POS Mediu a fost realizata evaluarea strategica de mediu. 
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CAPITOLUL IV 

 
 
PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE RELEVANTE PENTRU PLANUL INTEGRAT DE 

DEZVOLTARE AL POLULUI NAŢIONAL DE CREŞTERE CONSTANŢA 
 

În capitolul 2 al prezentei lucrări a fost prezentată analiza efectuată asupra stării actuale a 
mediului în judeţul Constanţa, punându-se accent pe elementele ce privesc zona metropolitană. În 
acest capitol au fost selectate acele probleme de mediu cu relevanţă directă pentru Planului 
Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere Constanţa. 
 

   Tabel nr. 4.1 
Aspect de mediu Probleme de mediu relevante pentru PIDPC 

Aer Impact semnificativ asupra calităţii aerului produs de emisiile 
cauzate de congestiile de trafic, de infrastructura învechită şi
deteriorată, emisiile de S02 rezultate în  urma arderilor de
combustibil fosil pentru producerea de energie termică. 

Apa Impact semnificativ asupra calităţii cursurilor de apă produs de
lipsa sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate menajere. 
Extinderea procesului de eutrofizare a  apelor de suprafaţă care, 
alături  de alte  forme de impact generează o reducere a stării
funcţionale a acestor ape. 
Creşterea concentraţiilor de nitriţi  în  apa  subterană datorită  lipsei
reţelelor de canalizare, a depozitărilor necontrolate a deşeurilor şi a 
managementului defectuos a reziduurilor animaliere. 

Sol Eroziunea solului reprezintă factorul restrictiv cel mai important în 
agricultură. 
Poluarea solului ca urmare a depozitării necontrolate a deşeurilor. 
Alunecări de teren active şi zone supuse riscului de inundaţii. 

Biodiversitate Reţeaua Natura 2000 va  necesita sprijin pentru implementarea 
viitoarelor planuri de management. 
Impact  antropic, în  special  restrângerea  habitatului natural, cauzat 
de  construcţii  de locuinţe fără autorizaţie sau fără respectarea
statutului zonei. Distrugerea florei şi habitatelor din ariile naturale 
protejate ca urmare a circulaţiei turistice necontrolate. 

Patrimoniul cultural Insuficienta aplicare a măsurilor de conservare şi 
protejare a patrimoniului cultural împotriva degradării. 

Sănătatea umană Principalele  probleme  de  sănătate  sunt  cauzate  de igiena precară
a populaţiei din mediul rural. Aceasta se datorează  în  primul  rând 
lipsei  alimentării  cu  apă, lipsei canalizării, managementului 
neadecvat  al deşeurilor  şi  modului  de  gestiune  a  chimicalelor  In
agricultură. 
Riscuri asociate accidentelor rutiere. 
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Transport Principalele probleme în zona  metropolitană sunt legate de  lipsa 
infrastructurii rutiere şi gradul scăzut de acoperire şi dotare a
serviciilor de transport în comun între localităţi. 

Turism Condiţii neadecvate promovării formelor de 
turism uşor, adaptate la condiţiile locale. Lipsa infrastructurii şi a
facilităţilor necesare dezvoltării turismului durabil. Lipsa de 
informare sau insuficienta informare a turiştilor privind
monumentele naturii, a patrimoniului cultural, a ariilor protejate, 
precum şi a responsabilităţilor de le revin. 

Creşterea gradului de
conştientizare asupra
problemelor de mediu 

Lipsa programelor de informare si sensibilizare a populaţiei rurale 
face ca aceasta sa fie in egala măsura expusa direct riscurilor legate 
de poluarea mediului dar si sa reprezinte un factor important de 
presiune asupra mediului înconjurător 
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CAPITOLUL V 

 
 

OBIECTIVELE DE PROTECTIE A MEDIULUI STABILITE LA NIVEL NATIONAL, 
COMUNITAR SAU INTERNATIONAL CARE SUNT RELEVANTE PENTRU 

PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE AL POLULUI NAŢIONAL DE CREŞTERE 
CONSTANŢA 

 
 

Pentru propunerea listei de obiective relevante de mediu a fost realizată o analiză a 
documentelor de referinţă judeţene, regionale şi naţionale. 

Obiectivele relevante de mediu au fost discutate în cadrul întâlnirilor grupului de lucru 
al Planului Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere  Constanţa. 

 Forma finală a acestor obiective este prezentată în tabelul nr.5.1. 
 

5.1. Obiectivele de protecţie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau 
internaţional, care sunt relevante pentru plan 

 
5.1.1.Obiectivele politicii de mediu ale UE 

 
Aderarea României la structurile UE impune transpunerea î n  legislaţia română  a  

aquis—ului comunitar, implementarea şi controlul implementării legislaţiei specifice. Politica 
Uniunii Europene şi acţiunea sa asupra mediului pot fi schiţate prin programele sale de 
acţiune asupra mediului începute în 1973. 

Decretul  unic  european  şi  Tratatul  Maastricht  au  stabilit  obiectivele fundamentale 
de: 
- protecţie şi îmbunătăţire a calităţii mediului; 
- contribuire la protejarea sănătăţii umane; 
- asigurare a unei utilizări prudente şi raţionale a resurselor naţionale. 

Sub Maastricht, Curtea  Europeană poate  impune amenzi unui stat membru care 
nu a reuşit implementarea legii UE şi punerea î n vigoare î n întregime  a acesteia. De 
asemenea, principiile “poluatorul plăteşte” şi “pagubele asupra mediului trebuie să fie 
rectificate la sursă” sunt identificate în articolul 130 din Decretul Unic European. 

Al şaselea program de acţiune în domeniul mediului al UE “Mediu 2000: Viitorul  
nostru  comun, şansa noastră”, pune accentul pe prevenirea poluării factorilor de mediu, 
î n  special a apelor, realizarea unui plan de gestiune a deşeurilor, utilizarea durabilă a 
resurselor naturale. Programul este parte integrantă a strategiei de dezvoltare durabilă a 
Comunităţii Europene. 

 
5.1.2. Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 

 
Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND) stabileşte drept obiectiv global 

reducerea cat mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică dintre România şi  
celelalte state membre ale Uniunii Europene şi detaliază obiectivele specifice ale 
procesului pe 6 direcţii prioritare care integrează direct şi/sau indirect cerinţele dezvoltării 
durabile pe termen scurt şi mediu. Dintre aceste direcţii prioritare protecţia şi 
Îmbunătăţirea  calităţii  mediului prevede îmbunătăţirea standardelor de viată pe baza 
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asigurării serviciilor de  utilităţi publice, în special în ceea ce priveşte gestionarea apei şi 
deşeurilor; îmbunătăţirea sistemelor sectoriale şi regionale ale managementului de mediu; 
conservarea  biodiversitătii;  reconstrucţia  ecologică;  prevenirea  riscurilor  şi intervenţia In 
cazul unor calamităţi naturale. 

 
5.1.3. Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 

 
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 (CSNR), aprobat de Comisia  

Europeană la 25 iunie 2007, stabileşte priorităţile de intervenţie ale Instrumentelor 
Structurale ale UE (Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi 
Fondul de Coeziune) şi face legătura între priorităţile Planului Naţional de Dezvoltare 
2007-2013 şi cele ale UE:  Orientările Strategice  Comunitare  privind  Coeziunea  2007-
2013  şi  Strategia  Lisabona revizuită. CNSR prezintă situaţia  socio-economică a 
României la momentul aderării, analiza punctelor tari şi slabe, oportunităţilor şi 
ameninţărilor (SWAT), viziunea strategică şi sinteza Programelor  Operaţionale Sectoriale 
(POS) şi Programului  Operaţional  Regional  (POR)  ce  urmează  a fi  implementate  în 
cadrul obiectivului de convergentă. 

  Pentru realizarea viziunii strategice a CSNR Comisia Europeana alocă României în 
perioada 2007-2013 o sumă totală de aproximativ 19,67 miliarde euro, din care 19,21 miliarde 
pentru obiectivul Convergentă (cu o cofinanţare naţională estimata la 5,53  miliarde euro 
constituită î n  proporţie de 73% din surse publice şi 27% din surse private) şi 0,46 miliarde 
euro pentru obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana. 

În cadrul eforturilor de realizare a obiectivelor de convergentă au fost elaborate şi 
aprobate 6 Programe Operaţionale Sectoriale (POS) şi un Program Operaţional Regional 
(POR) acoperind perioada actualului exerciţiu bugetar al UE (2007-2013) în domenii 
prioritare: transporturi, mediu, creşterea competitivităţii economice, dezvoltarea regiunilor, 
dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea capacităţii administrative, asistenta tehnică. 

 
5.1.4. Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 

 
Programul Operaţional Sectorial de Mediu este strâns corelat cu obiectivele naţionale  

strategice prevăzute î n Planul  Naţional  de Dezvoltare (PND) şi se bazează pe 
principiile şi practicile Uniunii Europene. Obiectivele specifice ale POS Mediu sunt: 
1. Îmbunătăţirea accesului la infrastructura de apă, prin asigurarea serviciilor de alimentare 
cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015; 
2. Ameliorarea calităţii solului, prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea 
numărului de zone poluate istoric In minimum 30 de judeţe până în 2015; 
3. Reducerea impactului negativ cauzat de centralele municipale de termoficare vechi în cele 
mai poluate localităţi, până în 2015; 
4.  Protecţia  şi  îmbunătăţirea  biodiversitătii  şi  a  patrimoniului  natural  prin sprijinirea 
implementării reţelei NATURA 2000; 
5.  Reducerea  riscului  la  dezastre  naturale,  prin  implementarea  măsurilor preventive în 
cele mai vulnerabile zone până în 2015. 

 
5.1.5. Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) 

   
 Planul Local de Acţiune pentru Mediu judeţ Constanţa a fost realizat î ntr-un larg 
parteneriat î ntre   serviciile publice desconcentrate ale unor ministere, autorităţile administraţiei 
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publice locale, agenţi economici şi societate civilă. 
 PLAM-ul reprezintă un proces de planificare strategică necesar având în vedere 
resursele limitate disponibile pentru soluţionarea problemelor şi aspectelor de mediu, 
pentru definirea priorităţilor şi planificarea implementării acestora prin dezvoltarea unui sistem 
de colaborare şi parteneriat efectiv Intre comunitate, autorităţi, locale şi structurile de finanţare. 
  Principalele obiective pentru care s-a decis elaborarea unui astfel  de document sunt: 
- îmbunătăţirea condiţiilor  de  mediu  la  nivelul  judeţului  Constanţa prin implementarea unor 
acţiuni concrete şi eficiente din punct de vedere al costurilor; 
- identificarea,  stabilirea  şi  evaluarea  unor  priorităţi  de  acţiuni  în domeniul mediului în 
conformitate cu valorile comunităţii; 
- întărirea cooperării instituţionale, promovarea parteneriatului î ntre cetăţeni,  reprezentanţii 
autorităţilor locale, ONG-uri şi mediul  de afaceri; 
- îmbunătăţirea  participării  publicului  la  luarea  deciziei  pentru  a schimba percepţia 
populaţiei în ceea ce priveşte abordarea problemelor de mediu, conştientizarea publicului, 
creşterea responsabilităţii  acestuia şi creşterea sprijinului acordat de public pentru acţiunile 
strategice şi pentru investiţii; 
- întărirea capacităţii autorităţilor locale şi ONG-urilor de a gestiona şi implementa programe de 
mediu; 
- monitorizarea  tuturor acţiunilor şi  asigurarea  unei  baze  de  date pentru urmărirea şi unde 
este cazul ajustarea acestor acţiuni; 
- respectarea reglementărilor naţionale In domeniul mediului. 
 

5.1.6. Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă 
 

Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României Orizonturi 
 

2013-2020-2030, reprezintă un proiect comun al Guvernului României prin Ministerul 
Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) 
prin Centrul Naţional de Dezvoltare Durabilă, aprobat prin HG  1216  din  4  octombrie  
2007.  Ca  orientare  generală,  lucrarea recent finalizată (varianta finală aprobată în 
şedinţa de Guvern din 12 noiembrie 2008) vizează realizarea următoarelor obiective 
strategice pe termen scurt, mediu şi lung: 

 - Orizont 2013:  Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în 
ansamblul programelor şi politicilor publice ale României, ca stat membru al UE. 

 - Orizont  2020:  Atingerea  nivelului  mediu  actual al ţărilor  Uniunii Europene la principalii 
indicatori ai dezvoltării durabile. 
- Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din  acel  an  al  
ţărilor  membre  ale  UE  din  punctul  de  vedere  al indicatorilor dezvoltării durabile. 

 
 

5.2. Stabilirea obiectivelor de protecţie a mediului asociate priorităţilor PIDPC 
 
În scopul realizării evaluării efectelor PIDPC asupra mediului înconjurător, au fost 

selectate şi formulate mai multe aspecte şi obiective relevante în domeniul protecţiei 
mediului, legate In mod direct de: 
•  Aspectele de mediu indicate în Anexa 2 a HG 1076/2004; 
•  Problemele de mediu relevante pentru PIDPC (vezi capitolul 6) rezultate î n urma 
analizării stării actuale a mediului; 



 
ECO SMART MANAGEMENT – RAPORT DE MEDIU 
PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE AL POLULUI NAŢIONAL DE CREŞTERE CONSTANŢA 
 
 

  132

• Obiectivele şi priorităţile PIDPC 
 

Aspecte de mediu şi obiective relevante de mediu 
Tabel 5.1. 

Aspecte de mediu Obiective relevante 

Aer Scăderea emisiilor poluante 

Apă Limitarea poluării apei de suprafaţă şi a apei subterane 

Limitarea poluării solului Sol 

Protecţia solului împotriva eroziunii (eroziunea hidrică şi eroziunea 
eoliană) 
Îmbunătăţirea stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor 
de floră şi faună sălbatică 

Biodiversitate 

Conservarea diverstăţii biologice în cadrul arilor protejate 
Patrimoniu cultural Protejarea patrimoniul cultural împotriva degradării 
Sănătatea umană Îmbunătăţirea stării de sănătate umană prin luarea unor  măsuri de prevenire

a poluării şi  ameliorarea problemelor existente (poluarea sonoră,
poluarea apei, depozitarea deşeurilor) 

Transport Modernizarea infrastructurii de transport atât în mediul urban, cât şi în 
mediul rural

Turism Promovarea turismului 
Managementul de risc Protejarea populaţiei fată de riscurile naturale 
Creşterea gradului de 
conştientizare

Îmbunătăţirea  comportamentului  populaţiei  fată  de mediul înconjurător 
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CAPITOLUL VI 
 
 

POTENTIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI 
 
 

6.1. Metodologia de evaluare 
 

În cadrul evaluărilor impactului asupra mediului se vor utiliza criteriile prezentate în 
Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării 
de mediu pentru planuri şi programe şi se va tine cont de condiţiile iniţiale ale mediului, de zonele 
sensibile, de obiectivele de mediu  relevante pentru  plan, etc. Se  vor  avea î n vedere  
următoarele aspecte: 

a) impactul implementării fiecărei axe prioritare propuse în PIDPC 
b) impactul  ansamblului  planului  asupra  calităţii  factorilor  de  mediu, aşezărilor umane, 

moştenirii culturale şi istorice, etc.. 
Necesitatea studierii şi evaluării impactului unei activităţi umane asupra mediului este 

justificată prin trei categorii mari de argumente : 
- iniţierea din timp a unor acţiuni menite să reducă efectele negative colaterale, 

determinate de activitatea respectivă; 
- evaluarea  obiectivă  a tuturor posibilităţilor, în vederea selectării strategiei de acţiune 

într-o perspectivă sistemică; 
- necesitatea implicării populaţiei în procesele de decizie privind promovarea unor 

activităţi sau proiecte care le vor influenta viata într-un fel sau altul. 
Evaluarea impactului obiectivelor specifice ale Planului Integrat de Dezvoltare s-a făcut 

faţă de obiectivele  de  mediu relevante identificate şi prezentate î n cadrul cap. 5 al prezentului 
raport. 

Evaluarea impactului fiecărui obiectiv a fost realizată de către echipa consultantului  
de mediu, sistemul de notare aferent evaluării de impact fiind pentru o scală de la -2 la +2 
conform situaţiilor din tabelul 6.1 

            Tabel 6.1. 
Valoarea impactului Justificare 

+2 Impact pozitiv substanţial al obiectivului specific asupra 
obiectivului de mediu relevant 

+1 Impact pozitiv al obiectivului specific obiectivului de 
mediu relevant 

0 Nici un impact 
-1 Impact negativ al obiectivului specific asupra obiectivului 

de mediu relevant 
-2 Impact negativ substanţial al obiectivului specific asupra 

obiectivului de mediu relevant  
Rezultatele evaluării sunt prezentate în tabelele următoare. 

 O.R.= obiectiv relevant de mediu 
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6.2. Efecte asupra mediului   generate de implementarea 
   obiectivului strategic 1 : CONSTANTA LOCUITORILOR 
 

Obiectiv specific 1.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport şi creşterea gradului de 
accesibilitate atât în interiorul, cât şi în exteriorul localităţilor  

 
Pentru realizarea acestui obiectiv specific au fost propuse următoarele proiecte: 
 

- Autostrada Bucureşti - Constanţa 
- Construirea variantei ocolitoare a municipiului Constanţa 
-  Riviera Tomis - drum de acces  între staţiunea Mamaia şi Portul turistic Tomis 
- Reabilitarea si modernizarea, prin lărgirea la patru benzi, a drumului Mamaia —  Năvodari 
- Reabilitarea şi modernizarea prin lărgirea la patru benzi a podului situat la intrarea în localitatea 
Năvodari 
- Varianta rutieră pentru descărcarea traficului de pe Autostrada Soarelui  spre  sudul litoralului - 
intersecţia Autostrăzi Soarelui cu DJ  381  (Valea  Dacilor)-  DN 39 
- Construirea variantei ocolitoare pentru devierea traficului greu în afara localităţilor Valu lui 
Traian şi Cumpăna cu descărcare în şoseaua de centură a municipiului Constanţa 
- Construirea unui drum expres pentru descărcarea Autostrăzii Soarelui între Medgidia şi Costineşti 
- Construirea unui drum expres Constanţa - Tulcea 
- Reabilitarea şi modernizarea drumului Năvodari —  Lumina 
- Construirea şoselei de legătură între Ovidiu şi Năvodari partea dreaptă a CPAMN 
- Reabilitarea  şi modernizarea  drumului  DJ 228 Nazarcea - Ovidiu 
- Reabilitarea podului IPMC Aurel Vlaicu —  Constanţa 
- Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DN2A — Nazarcea —  DN22C 
- Reabilitarea şi modernizarea, prin lărgirea la patru benzi, a drumului Eforie —  Techirghiol 
- Crearea de podeţe auto peste calea ferată Constanţa - Bucureşti în zonele principale ale circulaţiei 
în localitatea Valu lui Traian 
- Implementarea sistemului de management integrat al traficului în municipiul Constanţa 
(intersecţii inteligente) 
- Implementarea sistemului electronic de management al transportului public de călători în 
municipiul Constanţa 
- Construirea de sensuri giratorii în intersecţiile dintre drumurile intens circulate şi cele mai puţin 
circulate din Zona Metropolitană Constanţa 
- Construirea unei parcări supraetajate, zona Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţa Constanţa, 
municipiul Constanţa 
- Construirea unei parcări multietajate, staţiunea Eforie Nord, localitatea Eforie 

 
Evaluarea obiectivelor din PIDPC relative la obiectivele de mediu 

Tabel 6.2 
Obiective relevante de mediu Evaluare Descriere 
O.R.1 Scăderea emisiilor 
poluante 

-1 
 
 
 
 
 
 

In perioada  de  execuţie  a lucrărilor  de 
modernizare  a infrastructurii  de  transport  
un potenţial impact negativ poate fi  
provocat de emisiile atmosferice aferente 
acestor lucrări. Acest  impact va fi 
resimţit la  scară spatio-temporală locală a 
fiecărui proiect în parte 
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+1 

Impactul  aferent  perioadei  de execuţie va 
fi compensat însă în perioada de  
exploatare a infrastructurii auto printr-o 
reducere  a emisiilor aferente gazelor de 
eşapament şi a emisiilor de particule 
datorate îmbunătăţirii condiţiilor de trafic 

-1 O.R.2  Limitarea poluării apei  
de suprafaţă şi a apei subterane 

 

+1 

Dacă î n zona lucrărilor este un curs  de 
apă este posibil ca pe perioada de 
implementare a proiectelor din cadrul 
acestui obiectiv, să se producă o poluare 
accidentală a apelor ca urmare a 
neîntreţinerii utilajelor de construcţie sau 
a  deversării în cursul  de apă a unor 
substanţe poluante. 
Acest obiectiv specific va avea un 
impact pozitiv asupra acestui  aspect  de  
mediu  prin rezolvarea scurgerilor apelor 
pluviale,prin  amenajări de şanţuri de 
colectare, remedieri la podeţe şi poduri. 

O.R.3 Limitarea poluării solului -1 Pe perioada  de execuţie a lucrărilor se 
poate produce un impact  negativ  asupra  
solului, provocat de depozitarea 
materialelor, de organizarea sediului 
de şantier, de circulaţia utilajelor etc. 

O.R.4  Protecţia solului 
împotriva eroziunii (eroziunea 
hidrică şi eroziunea eoliană) 

0 Nu sunt prevăzute  activităţi 
pentru  protecţia solului împotriva  
eroziunii, deoarece lucrările nu se află î n 
zone cu soluri supuse acestui proces. 

O.R.5  Îmbunătăţirea stării 
favorabile de conservare a 
habitatelor şi speciilor de floră 
şi faună sălbatică 

+1 Modernizarea  infrastructurii  va urmări  
adaptarea  profilului  de drum  la 
necesităţile dictate de conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice. 
O.R.6  Conservarea diversităţii 
biologice în cadrul ariilor 
protejate 

0 Activităţile propuse  nu se adresează 
direct atingerii acestui obiectiv relevant 
de mediu, deoarece  lucrările propuse  nu 
se află în zona ariilor protejate. 

-1 O.R.7  Protejarea patrimoniul 
cultural împotriva degradării 

 

 

+1 

Vibraţiile  provocate  de  traficul greu  din 
perioada de execuţie au  un  impact  
negativ asupra clădirilor şi a 
monumentelor istorice 
S-a determinat un impact pozitiv. 

Modernizarea infrastructurii poate asigura 
protejarea patrimoniului cultural prin 
realizarea  de  exemplu  a  unei reţele 
rutiere în zona culturală. 

O.R.8  Îmbunătăţirea stării de 
sănătate umană prin luarea 

+1 Obiectivul analizat se adresează indirect 
asupra acestui obiectiv relevant de 
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unor măsuri de prevenire a 
poluării şi ameliorarea 
problemelor existente (poluarea 
sonoră, poluarea apei,  
depozitarea deşeurilor) 

mediu prin scăderea riscurilor de 
accidente la  care  este  supusă  populaţia 

prin gradul ridicat  de deteriorare al 
infrastructurii. De asemenea, se elimină 
pericolul  de îmbolnăvire din cauza noxelor 
emise în atmosferă. 

O.R.9 Modernizarea 
infrastructurii de transport atât în 
mediul urban, cât şi în mediul 
rural 

+1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1 

Obiectivul  propus se adresează direct  
acestui  aspect  relevant de mediu  prin 
sprijinirea proiectelor  de construire  şi 
modernizare  a drumurilor municipale şi 
comunale. Principalul beneficiu adus 
transportului rutier î l reprezintă creşterea 
capacităţilor de deplasare pe  reţeaua  de 
transport rutier. 

Modernizarea drumurilor poate acţiona în 
sens pozitiv, prin creşterea gradului de 
deplasare în siguranţă, dar  şi în sens 
negativ, ca urmare  a  creşteri vitezei de 
deplasare şi neadaptării acesteia la 
condiţiile meteo poate creşte numărul de 
accidente. 

O.R.10 Promovarea turismului +1 Realizarea infrastructurii de transport 
poate avea un impact direct pozitiv prin 
asigurarea promovării şi valorificării 
edificiilor cultural-istorice prin 
turism. 
Modernizarea infrastructurii de transport 
va permite o bună distribuţie  a 
turiştilor,acces facil la anumite zone 
turistice 

+1 O.R.11  Protejarea populaţiei 
fată de riscurile naturale 

 

 

 

 

+1 

Modernizarea infrastructurii de transport  
nu  va  avea  nici  un impact  negativ  
asupra  acestui obiectiv  relevant  deoarece  
pe perioada de execuţie se vor lua măsuri 
împotriva riscurilor naturale. 
Un impact pozitiv asupra acestui aspect de 
mediu poate fi dat de  terasamentul unui 
drum, prin faptul că poate acţiona  ca  un  
dig de  apărare împotriva inundaţiilor. 
Modernizarea drumurilor cuprinde şi  o 
îmbunătăţire a sistemului rutier de marcaje 
prin amplasarea de panouri  de avertizare, 
precum şi de amplasarea  de  parapete  
grele în curbele cu grad mare de 
dificultate. 

O.R.12.Imbunătătirea 
comportamentului populaţiei 
fată de mediul înconjurător 

0 Obiectivul analizat nu se adresează direct 
acestui obiectiv de mediu. Nu au fost 
identificate efecte negative potenţiale. 
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Obiectiv specific 1.2. - Reducerea discrepanţelor de dezvoltare între municipiul 

Constanţa şi celelalte localităţi care intră în aria lui de influenţă prin dezvoltarea 
infrastructurii publice şi de transport  

 
Pentru realizarea acestui obiectiv specific au fost propuse următoarele proiecte: 
 
- Reabilitarea tramei stradale - strada Termele Romane 
- Reabilitarea promenadei şi a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării - Cazino - Port Tomis 
- Amenajarea unui parc nou - Parcul Carol I 
- Amenajarea unui parc nou - Parcul Aurel Vlaicu 
- Reabilitarea şi modernizarea pasarelei şi a scărilor de acces din zona Piaţa Ovidiu -Port 

Tomis 
- Reabilitarea şi reamenajarea Bulevardului Tomis Intre Piaţa Ovidiu - Lupoaica 
- Construire pasaj rutier subteran între Bulevardul Marinarilor şi Portul Tomis 
- Construirea unei parcări multietajate în zona Bulevardul Marinarilor - Poarta II 
- Reabilitarea şi reamenajarea Parcului Arheologic 
- Reabilitarea şi reamenajarea străzii pietonale Nicolae Titulescu 
- Reabilitarea accesului pietonal între plaja Modern şi str. Mircea cel Bătrân, inclusiv 

reabilitarea esplanadei 
- Reabilitarea şi reamenajarea parcului din zona Teatrului Oleg Danovski 
- Reţea de străzi ci drumuri în ci între localităţile din Zona Metropolitană Constanţa - 

reabilitare, modernizare 
- Reabilitarea şi modernizarea scărilor de acces dintre promenada staţiunii Eforie Nord şi 

plajă, localitatea Eforie 
- Reabilitarea si reamenajarea promenadei in localitatea Agigea 
- Reabilitarea trotuarelor din municipiul Constanţa 
- Amenajarea unei piaţete în zona centrală, amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii şi a 

unui teren de sport in localităţile din Zona Metropolitană Constanţa 
- Reabilitarea casei de cultură din localitatea Năvodari 
- Construirea unei case de cultură  în localitatea  Murfatlar 
- Reabilitarea si modernizarea căminului cultural din localitatea Tuzla 
- Construirea unui cămin cultural  în localitatea Valu lui Traian 
- Construirea unei cămin cultural in localitatea Agigea 
- Construirea unui centru pentru tineret in localitatea Mihail Kogălniceanu 
- Construirea unui centru pentru tineret in localitatea Cumpăna 
- Realizarea unei săli de sport si a unui teren de fotbal in localitatea Valu lui Traian 
- Realizarea unui bazin de înot in localitatea Valu lui Traian 
- Realizarea unui patinoar în localitatea Valu lui Traian 
- Amenajarea unei baze sportive în satul Siminoc , localitatea Murfatlar 
- Modernizarea stadionului orăşenesc în Murfatlar 
- Construirea unei săli de sport în localitatea Corbu 
- Reabilitarea stadionului  în localitatea Agigea 
- Realizarea unei săli de sport  cu nivel de practică sportivă competiţională locală în 

localitatea Lumina 
- Realizarea unei baze sportive cu teren de fotbal omologat tip I în localitatea Cumpăna 
- Realizarea unui  patinoar în localitatea Năvodari 
- Realizarea unui bazin de  înot în localitatea Năvodari 
- Realizarea unei baze sportive cu teren de fotbal, în localitatea Mihail Kogălniceanu 
- Crearea unei baze sportive în localitatea Tuzla 
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- Realizarea unei săli de sport şcolare, cu nivel de practică sportivă competiţională locală în 
localitatea Tuzla 

- Amenajarea unui parc în zona Tomis I din municipiul Constanţa 
- Amenajarea unui parc dendrologic în localitatea Techirghiol 
- Reabilitarea parcului central din localitatea Mihail Kogălniceanu 
- Crearea unui parc în localitatea Valu lui Traian 
- Reabilitarea spaţiilor verzi din localitatea Valu lui Traian 
- Amenajarea unui parc în localitatea Cumpăna 
- Amenajarea unui parc în localitatea Lumina 
- Amenajarea unui parc în localitatea Tuzla 
- Amenajarea unui parc  în localitatea Corbu 
- Amenajarea unui parc  în localitatea Poarta Albă 
- Amenajarea unui parc în localitatea Agigea 
- Amenajarea unui parc în localitatea Eforie 
- Amenajarea unui parc în localitatea Năvodari 
- Reabilitarea si modernizarea parcului central din localitatea Năvodari 
- Reabilitarea spaţiilor verzi în localitatea Murfatlar 
- Amenajarea unui parc public în satul Siminoc, localitatea Murfatlar 
- Modernizarea spaţiilor verzi  în localitatea Ovidiu 

 

 
Evaluarea obiectivelor din PIDPC relative la obiectivele de mediu 

Tabel 6.3 
Obiective relevante de mediu Evaluare Descriere 
O.R.1 Scăderea emisiilor 
poluante 

0 Volumul şi tipul lucrărilor de construcţii  
sprijinite  în  cadrul acestui obiectiv nu 
justifica acordarea unei evaluări negative a 
impactului. 

O.R.2  Limitarea poluării apei  
de suprafaţă şi a apei subterane 

0 

O.R.3 Limitarea poluării solului 0 
O.R.4  Protecţia solului 
împotriva eroziunii (eroziunea 
hidrică şi eroziunea eoliană) 

0 

Obiectivul specific propus nu se adresează 
acestui obiectiv relevant de mediu. 

O.R.5  Îmbunătăţirea stării 
favorabile de conservare a 
habitatelor şi speciilor de floră 
şi faună sălbatică 

+2 Obiectivul  nu se adresează direct 
conservării habitatelor. Este însa o măsura 
de valorificare a potenţialului natural prin 
eco-turism. 

O.R.6  Conservarea diversităţii 
biologice în cadrul ariilor 
protejate 

+1 Prin acest obiectiv se va promova 
potenţialul turistic al acestor situri, doar 
daca managementul ariilor protejate 
permite acest lucru. 

O.R.7  Protejarea patrimoniul 
cultural împotriva degradării 

0 Activităţile propuse aici nu se adresează 
direct acestui obiectiv relevant de mediu. 

O.R.8  Îmbunătăţirea stării de 
sănătate umană prin luarea unor 
măsuri de prevenire a poluării şi 
ameliorarea problemelor 
existente (poluarea sonoră, 
poluarea apei,  depozitarea 
deşeurilor) 

0 Obiectivul  nu  se adresează direct acestei 
problematici. 
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O.R.9 Modernizarea 
infrastructurii de transport atât în 
mediul urban, cât şi în mediul 
rural 

0 Obiectivul  nu  se adresează direct acestei 
problematici. 

O.R.10 Promovarea turismului +2 Activităţile propuse se adresează direct 
acestui obiectiv relevant de mediu. Toate  
investiţiile propuse prin acest obiectiv 
sunt  pentru promovarea potenţialului 
turistic. 

Acest obiectiv specific vizează 
activitatea menite  sa facă din Polul de 
Creştere o destinaţie atractiva pentru 
turism.  

O.R.11  Protejarea populaţiei 
fată de riscurile naturale 

+1 Prin  acest  obiectiv  propus  se va sprijini 
infrastructura turistica de informare şi 
promovare  locala şi furnizarea de 
informaţii  turistice către şi de la turişti şi  
operatori. 

O.R.12.Imbunătătirea 
comportamentului populaţiei fată 
de mediul înconjurător 

+1 Promovarea potenţialului turism necesita 
ca în principalele puncte  de interes ale 
zonelor  construite sa  se amplaseze 
indicatoare de trasee turistice şi 
informaţii asupra regulamentelor de 
vizitare. Acest lucru va permite turiştilor 
sa fie informaţi asupra unor specii rare 
sau pe cale de  dispariţie din flora  şi 
fauna existenta. 

 
 
Obiectiv specific 1.3. - Îmbunătăţirea serviciilor publice şi dezvoltarea infrastructurii 

de bază care deserveşte furnizarea acestora  
 
Pentru realizarea acestui obiectiv specific au fost propuse următoarele proiecte: 
 

- Reabilitarea, modernizarea şi extinderea iluminatului public în localităţile: Năvodari, 
Eforie, Ovidiu, Murfatlar, Techirghiol, Mihail Kogălniceanu, Cumpăna, Valu lui Traian, Lumina, 
Tuzla, Corbu, Agigea, Poarta Albă 

- Sistem de încălzire în Zona Metropolitană Constanţa – reabilitare 
- Sisteme de alimentare cu apă si canalizare - reabilitare,extindere, modernizare si creare 
- Amenajarea/reamenajarea, modernizarea sau construirea staţiilor de autobuz  din 

municipiul Constanţa şi Zona Metropolitană Constanţa 
- Construirea unei autogări moderne în zona de sud a municipiului Constanţa 
- Construirea unei autogări moderne în zona de nord a municipiului Constanţa 
- Construirea unei autogări moderne în zona de vest a municipiului Constanţa 
- Amenajarea unei autogări în localitatea Tuzla 
- Amenajarea unei autogări în localitatea Corbu 
- Amenajarea unei autogări în localitatea Mihail Kogălniceanu 
- Amenajarea unei autogări în localitatea Poarta Albă 
- Amenajarea unei autogări în localitatea Techirghiol 
- Amenajarea unei autogări în localitatea Năvodari 
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Evaluarea obiectivelor din PIDPC relative la obiectivele de mediu 

Tabel 6.4 
Obiective relevante de mediu Evaluare Descriere 
O.R.1 Scăderea emisiilor 
poluante 

-1 In perioada  de execuţie  a lucrărilor  de 
modernizare  a infrastructurii  de  transport  
un potenţial impact negativ poate fi 
provocat de emisiile atmosferice aferente 
acestor lucrări. Acest  impact va fi 
resimţit la  scară  spatio- temporală locală 
a  fiecărui proiect în parte 
Impactul  aferent  perioadei  de execuţie va 
fi compensat însă în perioada de  
exploatare a infrastructurii  auto printr-o 
reducere  a emisiilor aferente gazelor de 
eşapament şi a emisiilor de particule 
datorate îmbunătătirii condiţiilor de trafic. 

O.R.2  Limitarea poluării apei  
de suprafaţă şi a apei subterane 

+1 Acest obiectiv specific va avea un 
impact pozitiv asupra acestui  aspect  de  
mediu  prin rezolvarea scurgerilor apelor 
pluviale,prin  amenajări de şanţuri de 
colectare, remedieri la podeţe şi poduri. 

O.R.3 Limitarea poluării solului -1 Pe perioada  de execuţie a 
lucrărilor se poate produce un impact  
negativ  asupra  solului, provocat de 
depozitarea materialelor, de organizarea 
sediului de şantier, de circulaţia utilajelor 
etc. 

O.R.4  Protecţia solului 
împotriva eroziunii (eroziunea 
hidrică şi eroziunea eoliană) 

0 Nu sunt prevăzute  activităţi 
pentru  protecţia solului împotriva  
eroziunii, deoarece lucrările nu se află î n 
zone cu soluri supuse acestui proces. 

O.R.5  Îmbunătăţirea stării 
favorabile de conservare a 
habitatelor şi speciilor de floră 
şi faună sălbatică 

0 Activităţile propuse  nu  se adresează direct 
atingerii acestui obiectiv relevant de mediu 

O.R.6  Conservarea diversităţii 
biologice în cadrul ariilor 
protejate 

0 Activităţile propuse  nu  se adresează direct 
atingerii acestui obiectiv relevant de 
mediu, deoarece  lucrările propuse nu se 
află în zona ariilor protejate. 

O.R.7  Protejarea patrimoniul 
cultural împotriva degradării 

-1 Vibraţiile  provocate  de  traficul greu  din 
perioada de execuţie au  un  impact  
negativ  asupra clădirilor şi a 
monumentelor istorice 

O.R.8  Îmbunătăţirea stării de 
sănătate umană prin luarea unor 
măsuri de prevenire a poluării şi 
ameliorarea problemelor 
existente (poluarea sonoră, 
poluarea apei,  depozitarea 

+1 Obiectivul analizat se adresează indirect 
asupra acestui obiectiv relevant de 
mediu prin scăderea riscurilor de 
accidente la  care  este  supusă  populaţia 

prin gradul ridicat  de deteriorare al 
infrastructurii. De asemenea, se elimină 
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deşeurilor) pericolul  de îmbolnăvire din cauza noxelor 
emise în atmosferă. 

O.R.9 Modernizarea 
infrastructurii de transport atât în 
mediul urban, cât şi în mediul 
rural 

+1 Obiectivul  propus se adresează direct  
acestui aspect  relevant de mediu   prin 
sprijinirea proiectelor  aferente 
transportului rutier  

 
O.R.10 Promovarea turismului +1 Modernizarea infrastructurii de transport 

va permite  o  bună distribuţie  a turiştilor, 
acces facil la anumite zone turistice. 

O.R.11  Protejarea populaţiei 
fată de riscurile naturale 

+1 Modernizarea infrastructurii de transport  
nu  va  avea  nici  un impact  negativ  
asupra  acestui obiectiv  relevant  deoarece  
pe perioada de execuţie se vor lua măsuri 
împotriva riscurilor naturale. 

O.R.12.Imbunătătirea 
comportamentului populaţiei fată 
de mediul înconjurător 

0 Obiectivul  analizat nu se adresează 
direct  acestui obiectiv de mediu. Nu au 
fost identificate efecte negative potenţiale. 

 
 
 Obiectiv specific 1.4. - Îmbunătăţirea serviciilor de protecţie şi asistenţă socială,a 

serviciilor de sănătate publică şi reabilitarea infrastructurii aferente 
 
Pentru realizarea acestui obiectiv specific au fost propuse următoarele proiecte: 
 
- Unităţi sanitare din Zona Metropolitană Constanţa - reabilitare, modernizare, creare 
- Modernizarea şi dotarea Căminului pentru persoane vârstnice Constanţa (faza III) 
- Reabilitarea şi dotarea Centrului de plasament Traian din municipiul Constanţa 
- Crearea unui centru de servicii sociale pentru copii si tineri cu autism în municipiul 

Constanţa 
- Extindere Complex integrare prin terapii specifice  Şcoala specială nr.1 din municipiul 

Constanţa 
-  Extindere Complex terapeutic Şcoala specială nr.2 din municipiul Constanţa 
-  Extindere Complex terapeutic  Centrul  Albatros Constanţa 
-  Realizarea unei cantine sociale şi a unui centru de zi în localitatea Năvodari 
-  Reabilitarea Căminului pentru persoane vârstnice din localitatea Poarta Albă 
- Crearea unei cantine sociale în localitatea Valu lui Traian 
- Reparaţii capitale, extindere şi modernizare la Centru de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică Techirghiol  
- Lucrări tehnico- edilitare aferente construirii blocurilor de locuinţe pentru tineri ce urmează 
a fi date în folosinţă în anul 2011 şi 2012 în municipiul Constanţa 
- Construire de locuinţe sociale în localitatea Valu lui Traian 
- Construirea de locuinţe sociale (inclusiv mică infrastructură) pentru 8 familii de rromi din 
localitatea Cumpăna 
- Construirea unui bloc de locuinţe pentru tineri, 120 de apartamente D+P+3E în localitatea 
Cumpăna 
- Realizarea unor lucrări tehnico edilitare în cartierul de locuinţe sociale - zona Sanatoriu 
TBC în localitatea Agigea 
- Ansamblu de locuinţe sociale pentru chiriaşii evacuaţi- D+P+2E+M-str.Al.I.Cuza  
localitatea Techirghiol 
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- Construirea unor locuinţe sociale pentru rromi în localitatea Eforie 
- Construirea de locuinţe sociale în localitatea Mihail Kogălniceanu 
- Construirea  de locuinţe pentru tineri în localitatea Poarta Albă 
- Construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii în localitatea Tuzla 

 
Evaluarea obiectivelor din PIDPC relative la obiectivele de mediu 

Tabel 6.5 
Obiective relevante de mediu Evaluare Descriere 
O.R.1 Scăderea emisiilor 
poluante 

-1 Reabilitarea, modernizarea infrastructurii 
serviciilor de educaţie, sănătate şi  sociale 
poate avea un efect negativ ca urmare  a  
poluării  aerului  (de exemplu în timpul 
execuţiei lucrărilor  se poate produce 
praf). 

O.R.2  Limitarea poluării apei  
de suprafaţă şi a apei subterane 

0 Lucrările propuse pentru acest obiectiv nu 
vor afecta calitatea apelor. 

O.R.3 Limitarea poluării solului +1 
-1 

Pe perioada de execuţie a lucrărilor se poate 
produce un impact  negativ  asupra  solului, 
dar  este temporar şi local. Aceasta 
poluare a solului poate fi provocata de 
depozitarea materialelor, de organizarea 
sediului de şantier, de circulaţia utilajelor 
etc. 

O.R.4  Protecţia solului 
împotriva eroziunii (eroziunea 
hidrică şi eroziunea eoliană) 

0 Lucrările propuse pentru acest obiectiv nu 
se adresează acestui aspect de mediu. 

O.R.5  Îmbunătăţirea stării 
favorabile de conservare a 
habitatelor şi speciilor de floră 
şi faună sălbatică 

0 Lucrările propuse pentru acest obiectiv nu 
se adresează acestui aspect de mediu. 

O.R.6  Conservarea diversităţii 
biologice în cadrul ariilor 
protejate 

0 Lucrările propuse pentru acest obiectiv nu 
se adresează acestui aspect de mediu. 

O.R.7  Protejarea patrimoniul 
cultural împotriva degradării 

0 Realizarea  obiectivului specific nu 
influenţează negative protejarea 
patrimoniului cultural. 

O.R.8  Îmbunătăţirea stării de 
sănătate umană prin luarea unor 
măsuri de prevenire a poluării şi 
ameliorarea problemelor 
existente (poluarea sonoră, 
poluarea apei,  depozitarea 
deşeurilor) 

+2 Obiectivul specific vizează îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor de asistenta medicala, a 
infrastructurii educaţionale şi creşterea 
calităţii  şi  capacitaţii serviciilor sociale. 
In domeniul sănătăţii  se urmăreşte 
dezvoltarea unui sistem  de prevenire  şi  
tratare modern, performant, accesibil 
tuturor categoriilor de persoane 
afectate,precum şi a unui sistem  eficient 
de servicii de urgenta. 

O.R.9 Modernizarea 
infrastructurii de transport atât în 
mediul urban, cât şi în mediul 

0 Acţiunile propuse pentru acest obiectiv nu 
se adresează direct acestui obiectiv 
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rural 
O.R.10 Promovarea turismului 0 
O.R.11  Protejarea populaţiei 
fată de riscurile naturale 

0 

O.R.12.Imbunătătirea 
comportamentului populaţiei fată 
de mediul înconjurător 

0 

relevant de mediu. 

 

Obiectiv specific 1.5.: Încurajarea şi promovarea educaţiei şi cercetării, a culturii şi artei 

Pentru realizarea acestui obiectiv specific au fost propuse următoarele proiecte: 
 
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de învăţământ din municipiul Constanţa 
- Reabilitarea, modernizarea, extindere şi dotarea unităţilor de învăţământ din localitatea 

Năvodari 
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de învăţământ din localitatea Eforie 
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de învăţământ din localitatea Ovidiu 
-  Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de învăţământ din localitatea Murfatlar 
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de învăţământ din localitatea Techirghiol 
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de învăţământ din localitatea Mihail 

Kogălniceanu 
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de învăţământ din localitatea Cumpăna 
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de învăţământ din localitatea Valu lui 

Traian 
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de învăţământ din localitatea Corbu 
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de învăţământ din localitatea Agigea 
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de învăţământ din localitatea Poarta Albă 
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de învăţământ din localitatea Lumina 
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de învăţământ din localitatea Tuzla 
- Construirea unei grădiniţe cu program prelungit în localitatea Murfatlar 
- Construirea şi dotarea unei grădiniţe în localitatea Valu lui Traian- cartier nou 
- Construirea şi dotarea unei şcoli în localitatea Valu lui Traian- cartier nou 
- Construirea unei şcoli în localitatea Lumina 
- Construirea unei grădiniţe în localitatea Lumina 
- Construire grădiniţă  cu orar prelungit în localitatea Tuzla 
- Construirea unei grădiniţe în localitatea Corbu 
- Construirea de grădiniţe în sat Lazu şi localitatea Agigea 
- Construirea unei grădiniţe cu program prelungit în localitatea Poarta Albă 
 

Evaluarea obiectivelor din PIDPC relative la obiectivele de mediu 
Tabel 6.6. 

Obiective relevante de mediu Evaluare Descriere 
O.R.1 Scăderea emisiilor 
poluante 

-1 Reabilitarea, modernizarea infrastructurii 
serviciilor de educaţie, poate avea 
un efect negativ ca urmare  a  poluării  
aerului  (de exemplu în timpul execuţiei 
lucrărilor  se poate produce praf). 

O.R.2  Limitarea poluării apei  
de suprafaţă şi a apei subterane 

0 Lucrările propuse pentru acest obiectiv 
nu vor afecta calitatea apelor. 
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O.R.3 Limitarea poluării solului +1 Pe perioada  de execuţie a lucrărilor se 
poate produce un impact  negativ  asupra  
solului, dar  este temporar şi local. 
Aceasta poluare a solului poate fi 
provocata de depozitarea materialelor, de 
organizarea sediului de şantier, de 
circulaţia utilajelor etc. 

O.R.4  Protecţia solului 
împotriva eroziunii (eroziunea 
hidrică şi eroziunea eoliană) 

0 Lucrările propuse pentru acest obiectiv 
nu se adresează acestui aspect de mediu. 

O.R.5  Îmbunătăţirea stării 
favorabile de conservare a 
habitatelor şi speciilor de floră 
şi faună sălbatică 

0 

O.R.6  Conservarea diversităţii 
biologice în cadrul ariilor 
protejate 

0 

In perioada de execuţie vor fi realizate 
lucrări de aducere a terenurilor degradate 
la categoria avuta anterior începerii 
lucrărilor. 

O.R.7  Protejarea patrimoniul 
cultural împotriva degradării 

0 Realizarea  obiectivului specific nu 
influenţează negativ protejarea 
patrimoniului cultural. 

O.R.8  Îmbunătăţirea stării de 
sănătate umană prin luarea unor 
măsuri de prevenire a poluării şi 
ameliorarea problemelor 
existente (poluarea sonoră, 
poluarea apei,  depozitarea 
deşeurilor) 

+2 Obiectivul  specific vizează îmbunătăţirea 
infrastructurii educaţionale. 

O.R.9 Modernizarea 
infrastructurii de transport atât în 
mediul urban, cât şi în mediul 
rural 

0 

O.R.10 Promovarea turismului 0 
O.R.11  Protejarea populaţiei 
fată de riscurile naturale 

0 

O.R.12.Imbunătătirea 
comportamentului populaţiei fată 
de mediul înconjurător 

0 

Acţiunile propuse pentru acest obiectiv 
nu se adresează direct acestui obiectiv 
relevant de mediu. 

 
 
Obiectiv specific 1.6.Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului 
 
Pentru realizarea acestui obiectiv specific au fost propuse următoarele proiecte: 
 
- Sisteme de colectare selectivă a deşeurilor în Zona Metropolitană Constanţa 
- Închiderea gropilor neconforme de deşeuri 
- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei naturale protejate Lacul Siutghiol 
- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei naturale protejate Marea Neagră 
- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei naturale protejate plaja submersă Eforie 

Nord 
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- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei naturale protejate zona marină de la 
Capul Tuzla 

- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei naturale protejate Grindul Chituc, 
localitatea Corbu 

- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei naturale protejate Lacul Techirghiol, 
localitatea Techirghiol 

- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei naturale protejate Lacul Agigea, 
localitatea Agigea 

- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei naturale protejate Refugiul ornitologic 
Corbu-Nuntaşi-Histria 

- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei naturale protejate Padurea Fântâniţa-
Murfatlar 

- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei naturale protejate Dunele marine de la 
Agigea 

- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei naturale protejate Valu lui Traian 
- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei naturale protejate Lacurile Taşaul - 

Corbu 
- Consolidarea falezei între Portul Tomis şi zona Pescărie din municipiul Constanţa 
- Lucrări de construcţii hidrotehnice, înnisipare, diguri submerse în zona litoralului românesc 

al Mării Negre 
- Consolidarea falezei în localitatea Eforie 
- Lucrări de finalizare a digului de larg în Portul Constanţa 
- Consolidarea falezelor în localitatea Tuzla 
- Consolidarea falezei în localitatea Agigea 
 
 

Evaluarea obiectivelor din PIDPC relative la obiectivele de mediu 
Tabel 6.7. 

Obiective relevante de mediu Evaluare Descriere 
O.R.1 Scăderea emisiilor 
poluante 

+1 Nu toate  acţiunile luate în cadrul  
obiectivului  specific  au efecte directe 
asupra calităţii aerului. 

O.R.2  Limitarea poluării apei  
de suprafaţă şi a apei subterane 

+2 Prin lucrările de protejare si punere in 
valoare a lacurilor se vor reduce efectele 
negative asupra calităţii apei. 

O.R.3 Limitarea poluării solului +2 Obiectivul  specific se adresează direct 
acestui obiectiv relevant de mediu. Scopul 
acestui obiectiv specific este 
îmbunătăţirea calităţii solului prin 
închiderea gropilor neconforme de deşeuri 

O.R.4  Protecţia solului 
împotriva eroziunii (eroziunea 
hidrică şi eroziunea eoliană) 

+2 Sunt sprijinite direct investiţiile pentru 
combaterea eroziunii costiere. 

O.R.5  Îmbunătăţirea stării 
favorabile de conservare a 
habitatelor şi speciilor de floră 
şi faună sălbatică 

+2 

O.R.6  Conservarea diversităţii 
biologice în cadrul ariilor 
protejate 

+2 

Acţiunile propuse pot  avea 
impact pozitiv asupra obiectivului de 
mediu. 

Este necesar ca fiecare proiect iniţiat 
pentru prevenirea riscurilor naturale sa 
fie evaluat sub  aspectul impactului 
asupra biodiversitatii 
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O.R.7  Protejarea patrimoniul 
cultural împotriva degradării 

+1 Are efecte indirecte pozitive 

O.R.8  Îmbunătăţirea stării de 
sănătate umană prin luarea unor 
măsuri de prevenire a poluării şi 
ameliorarea problemelor 
existente (poluarea sonoră, 
poluarea apei,  depozitarea 
deşeurilor) 

+1 Obiectivul specific propus poate  avea  
influente  pozitive asupra stării de sănătate 
a populaţiei   

O.R.9 Modernizarea 
infrastructurii de transport atât în 
mediul urban, cât şi în mediul 
rural 

0 Nu are efecte directe 

O.R.10 Promovarea turismului +2 Obiectivul specific propus poate contribui 
la promovarea turismului  

O.R.11  Protejarea populaţiei 
fată de riscurile naturale 

+2 Are efecte directe pozitive 

O.R.12.Imbunătătirea 
comportamentului populaţiei fată 
de mediul înconjurător 

+1 Obiectivul specific propus poate contribui 
la îmbunătăţirea comportamentului 
populaţiei fata de mediul înconjurător. 

 
 

Fig. 6.1 Reprezentarea grafică a impactului generat asupra obiectivelor relevante de mediu de 
implementarea obiectivului strategic nr. 1

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

     O.R.1 Scăderea emisiilor poluante                                                

    O.R.2  Limitarea poluării apei  de suprafaţă şi a apei subterane    

    O.R.3 Limitarea poluării solului                                                       

        O.R.4  Protecţia solului împotriva eroziunii (eroziuneahidrică şi
eroziunea eoliană) 

    O.R.5  Îmbunătăţirea stării favorabile de conservare a habitatelor
şi speciilor de floră şi faună sălbatică

   O.R.6  Conservarea diversităţii biologice în cadrul ariilor protejate 

   O.R.7  Protejarea patrimoniul cultural împotriva degradării             

       O.R.8  Îmbunătăţirea stării de sănătate umană prin luarea unor
măsuri de prevenire a poluării şi   ameliorarea problemelor existente
(poluarea sonoră, poluarea apei,  depozitarea deşeurilor)                

          O.R.9 Modernizarea infrastructurii de transport atât în mediul
urban, cât şi în mediul rural 

 O.R.10 Promovarea turismului                                                          

  O.R.11  Protejarea populaţiei fată de riscurile naturale                   
.

   O.R.12.Imbunătătirea comportamentului populaţiei fată de mediul
înconjurător          

Impact negativ Impact pozitiv
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6.3. Efecte asupra mediului   generate de implementarea   obiectivului strategic 2 
CONSTANŢA TURIŞTILOR 

 
 
Obiectiv specific 2.1. :Valorificarea potenţialului turistic şi cultural al Zonei 

Metropolitane Constanţa 
 
Pentru realizarea acestui obiectiv specific au fost propuse următoarele proiecte: 
 
- Reabilitarea şi punerea în valoare a Termelor Romane 
- Reabilitarea şi restaurarea ansamblului Edificiu Roman cu Mozaic 
- Reabilitarea şi restaurarea ansamblului Muzeului de Istorie şi Arheologie 
- Reabilitarea şi reamenajarea Pieţei Ovidiu 
- Reabilitarea şi restaurarea ansamblului Bisericii Greceşti 
- Reabilitarea şi restaurarea ansamblului Catedralei Ortodoxe şi a Palatului Arhiepiscopal 
- Reabilitarea şi restaurarea ansamblului Moscheii Carol I 
- Reabilitarea şi restaurarea ansamblului Bisericii Bulgareşti Sf.Nicolae 
- Reabilitarea  Marinei Tomis 
- Reabilitare şi restaurare clădire  Cazino Constanţa 
- Reabilitarea şi restaurarea Ansamblului Bisericii Armeneşti 
- Reconstrucţie Sinagogă 
- Restaurarea ansamblului arheologic mormânt Hypogeu 
- Muzeu al secolului XXI pentru turiştii din Constanţa-consolidare clădire muzeu de 

arheologie 
- Restaurarea fântânii antice din parcul Tribunalului Constanţa 
- Reabilitarea Ansamblului Rupestru -Biserica de Cretă Murfatlar 
- Reabilitarea şi punerea în valoare a sitului arheologic din localitatea Corbu 
- Reabilitarea şi punerea în valoare a sitului arheologic din localitatea Valu lui Traian 
- Reabilitare şi reamenajare piaţetă Perla 
- Construire parcare multietajată  zona Aquamagic 
- Reabilitare şi reamenajare promenadă Perla -Cazino Mamaia 
- Pasarelă şi pontoane acostare ambarcaţiuni de agrement în staţiunea Mamaia 
- Reabilitare şi reamenajare  piaţetă Cazino Mamaia 
- Construire parcare multietajată P+7 zona Cinema Albatros 
- Construire pasarelă zona  Cazino peste Bulevardul Mamaia 
- Reabilitarea complexului de clădiri Cazino-Mamaia 
- Reabilitarea şi reamenajarea promenadei Club Castel pană la limita administrativă a 

municipiului Constanţa 
- Construire piaţetă şi parcare multietajată Mamaia Nord 
- Realizarea unei instalaţii de agrement nautic pe lacul Siutghiol - Mamaia Teleschi 
- Realizarea unei infrastructuri de agrement turistic pe lacul Siutghiol Water Land-Orăşel 

Lacustru 
- Construire infrastructură -Mamaia Port 
- Amenajarea unor insule artificiale pe infrastructura hidrotehnică de apărare împotriva 

eroziunii costiere 
- Construire ecluză Lac Siutghiol-Canal Midia Năvodari-Marea Neagră 
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Evaluarea obiectivelor din PIDPC relative la obiectivele de mediu 
Tabel 6.8 

Obiective relevante de mediu Evaluare Descriere 
O.R.1 Scăderea emisiilor poluante -1 Reabilitarea şi conservarea 

patrimoniului cultural are impact direct 
asupra  calităţii aerului, în perioada de 
execuţie prin emisiile de pulberi în aer. 

O.R.2  Limitarea poluării apei  
de suprafaţă şi a apei subterane 

0 

O.R.3 Limitarea poluării solului 0 
O.R.4  Protecţia solului împotriva 
eroziunii (eroziunea hidrică şi 
eroziunea eoliană) 

0 

Obiectivul analizat nu se adresează  
acestor obiective relevante de mediu. 
Impactul asupra acestor obiective de 
mediu va depinde de masurile de protecţie 
a patrimoniului cultural adoptate în timpul 
execuţiei lucrărilor. 

O.R.5  Îmbunătăţirea stării 
favorabile de conservare a 
habitatelor şi speciilor de floră şi 
faună sălbatică 

+1 Obiectivul  nu se adresează direct 
conservării habitatelor. Este însa o măsura 
de valorificare a potenţialului natural prin 
turism 

O.R.6  Conservarea diversităţii 
biologice în cadrul ariilor protejate 

+1 Prin acest obiectiv vor putea fi sprijinite 
activitatea de valorificare a  potenţialului 
turistic al acestor situri. 

O.R.7  Protejarea patrimoniul 
cultural împotriva degradării 

+2 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1 

Obiectivul   propus  se  adresează direct 
acestui obiectiv relevant de mediu. 
Protejarea patrimoniului se poate rezolva 
prin diverse masuri ce pot include şi pe 
cele privind revitalizarea zonelor 
degradate. 
Pe perioada de implementare a masurilor 
se pot întâmpla unele incidente/ accidente 
care pot avea impact negativ. 

O.R.8  Îmbunătăţirea stării de 
sănătate umană prin luarea unor 
măsuri de prevenire a poluării şi 
ameliorarea problemelor existente 
(poluarea sonoră, poluarea apei,
  depozitarea deşeurilor) 

0 Obiectivul  analizat nu se adresează direct 
acestui obiectiv relevant de mediu. 

O.R.9 Modernizarea 
infrastructurii de transport atât în 
mediul urban, cât şi în mediul rural 

0 Obiectivul  analizat nu se 
adresează direct acestui obiectiv relevant 
de mediu. Nu au fost identificate  
potenţiale efecte negative. 

O.R.10 Promovarea turismului +2 Activităţile propuse se adresează direct 
acestui obiectiv relevant de mediu. 
Acţiunile din cadrul acestui obiectiv vor 
avea un efect pozitiv asupra dezvoltării 
ulterioare a activităţilor turistice. 

O.R.11  Protejarea populaţiei fată 
de riscurile naturale 

0 

O.R.12.Imbunătătirea 
comportamentului populaţiei fată 
de mediul înconjurător 

0 

Obiectivul  analizat nu se 
adresează direct acestui obiectiv relevant 
de mediu. 
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Obiectiv specific 2.2.Turism durabil prin protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului 
 
Pentru realizarea acestui obiectiv specific au fost propuse următoarele proiecte: 
 
- Ecologizarea si fructificarea potenţialului turistic al Lacului Siutghiol 
- Ecologizarea si fructificarea potenţialului turistic al Lacului Tăbăcărie 
- Ecologizarea Lacului Belona - Eforie Nord şi pregătirea lui pentru activităţi de agrement 
- Promovarea în comun a  litoralului românesc şi bulgăresc al Mării Negre şi dezvoltarea de 

produse turistice comune Constanţa- Dobrich prin: 
- Realizarea de pliante, hărţi, filme, spoturi şi alte materiale informative şi de promovare 

turistică 
- Organizarea de spectacole, evenimente şi activităţi de promovare a litoralului Mării Negre 
- Conceperea unui brand comun pentru litoralul Mării Negre şi promovarea internaţională a 

acestuia prin intermediul diverselor canale media 
 
 

 Evaluarea obiectivelor din PIDPC relative la obiectivele de mediu 
Tabel 6.9 

Obiective relevante de mediu Evaluare Descriere 
O.R.1 Scăderea emisiilor 
poluante 

0 Volumul şi tipul lucrărilor de construcţii  
sprijinite  în  cadrul acestui obiectiv nu 
justifica acordarea unei evaluări negative 
a impactului. 

O.R.2  Limitarea poluării apei  
de suprafaţă şi a apei subterane 

+2 Prin lucrările de protejare si punere in 
valoare a lacurilor se vor reduce efectele 
negative asupra calităţii apei. 

O.R.3 Limitarea poluării solului 0 
O.R.4  Protecţia solului 
împotriva eroziunii 
(eroziuneahidrică şi eroziunea 
eoliană) 

0 
 

O.R.5  Îmbunătăţirea stării 
favorabile de conservare a 
habitatelor şi speciilor de floră 
şi faună sălbatică 

+2 Obiectivul nu se adresează direct 
conservării habitatelor. Este însa o măsura de 
Valorificare a potenţialului natural prin 
eco-turism 

O.R.6  Conservarea diversităţii 
biologice în cadrul ariilor 
protejate 

+1 Prin acest obiectiv se va promova 
potenţialul turistic al acestor situri, doar 
daca managementul ariilor protejate permite 
acest lucru. 

O.R.7  Protejarea patrimoniul 
cultural împotriva degradării 

0 Activităţile propuse aici nu se adresează 
direct acestui obiectiv relevant de mediu. 

O.R.8  Îmbunătăţirea stării de 
sănătate umană prin luarea unor 
măsuri de prevenire a poluării şi 
ameliorarea problemelor 
existente (poluarea sonoră, 
poluarea apei,  depozitarea 
deşeurilor) 

0 Obiectivul  nu  se adresează direct acestei 
problematici. Trebuie menţionat faptul ca 
prin  promovarea turismului se va realiză şi o 
creştere  a gradului de colectare  a 
deşeurilor. 

O.R.9 Modernizarea 
infrastructurii de transport atât în 

0 Obiectivul specific propus nu se adresează 
acestui obiectiv relevant de mediu 
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mediul urban, cât şi în mediul 
rural 
O.R.10 Promovarea turismului +2 Activităţile propuse se adresează direct 

acestui obiectiv  relevant  de  mediu. Toate  
investiţiile propuse prin acest obiectiv sunt 
pentru promovarea potenţialului turistic. 
Acest obiectiv specific vizează activităţile 
menite  sa facă din Polul de Creştere o 
destinaţie atractiva pentru turism  şi 
afaceri,împreuna cu dezvoltarea durabila  a 
produselor turistice 

O.R.11  Protejarea populaţiei 
fată de riscurile naturale 

+1 Prin  acest  obiectiv  propus  se va sprijini 
infrastructura turistica de informare şi 
promovare  locala şi furnizarea de informaţii  
turistice către şi de la turişti şi tour operatori. 

O.R.12.Imbunătătirea 
comportamentului populaţiei fată 
de mediul înconjurător 

+1 Promovarea potenţialului turism  necesita ca 
în principalele puncte  de interes ale zonelor 
construite sa se amplaseze indicatoare de 
trasee turistice şi informaţii asupra 
regulamentelor  de vizitare. Acest lucru va 
permite turiştilor sa fie informaţi asupra unor 
specii rare sau pe cale de  dispariţie din flora  
şi fauna existenta. 
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Fig. 6.2 Reprezentarea grafică a impactului generat asupra obiectivelor relevante de mediu de 
implementarea obiectivului strategic nr.  2

-2 -1 0 1 2 3 4 5

          O.R.1 Scăderea emisiilor poluante                                          

     O.R.2  Limitarea poluării apei  de suprafaţă şi a apei subterane  

          O.R.3 Limitarea poluării solului                                                

        O.R.4  Protecţia solului împotriva eroziunii (eroziuneahidrică şi
eroziunea eoliană)            

               O.R.5  Îmbunătăţirea stării favorabile de conservare a
habitatelor şi speciilor de floră şi  faună sălbatică

               O.R.6  Conservarea diversităţii biologice în cadrul ariilor
protejate

               O.R.7  Protejarea patrimoniul cultural împotriva degradării

       O.R.8  Îmbunătăţirea stării de sănătate umană prin luarea unor
măsuri de prevenire a poluării şi ameliorarea problemelor existente

(poluarea sonoră, poluarea apei,  depozitarea deşeurilor)

          O.R.9 Modernizarea infrastructurii de transport atât în mediul
urban, cât şi în mediul rural

              O.R.10 Promovarea turismului                                          

    O.R.11  Protejarea populaţiei fată de riscurile naturale                 

   O.R.12.Imbunătătirea comportamentului populaţiei fată de mediul
înconjurător

Impact negativ Impact pozitiv
 

 
 

6.4. Efecte asupra mediului   generate de implementarea   obiectivului strategic 3 

CONSTANŢA  INVESTITORILOR 

 
 Obiectiv specific 3.1. Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei locale 

Pentru realizarea acestui obiectiv specific au fost propuse următoarele proiecte: 
 
- Înfiinţarea de centre de afaceri în vederea susţinerii întreprinderilor mici şi mijlocii şi 

accesul acestora la servicii de consultanţă 
- Extinderea  Pavilionului expoziţional şi a parcării aferente acestuia în municipiul Constanţa 
- Construirea unui pavilion expoziţional şi centru de congrese în zona viitoarei centuri de 

ocolire a municipiului Constanţa 
- Construirea unui centru de conferinţe şi congrese în centrul municipiului Constanţa 
- Crearea unui centru expoziţional pentru utilaje agricole în localitatea Lumina 
- Dezvoltarea capacităţii feroviare în zona fluvio-maritimă a portului Constanţa 
- Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre Marea Neagră şi lucrări de infrastructură 

rutieră şi de acces în Portul Constanţa Sud 
- Pod rutier peste canal în zona fluvio-maritimă a Portului Constanţa. 
- Finalizarea infrastructurii şi a construcţiilor de acostare aferente Molului III S în vederea 
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realizării unui terminal specializat 
- Dublarea pasajului denivelat peste calea ferată în zona de sud a Portului Constanţa 
- Aeroportul Mihail Kogălniceanu - dezvoltare linii de descărcare cargo 
- Amenajarea unui parc agro-industrial în zona Ovidiu — Poarta Albă 
- Construirea unei pieţe agro-alimentare în localitatea Lumina 
- Amenajarea unui parc de industrie alimentară dedicat prelucrării produselor de peşte în 

localitatea Corbu 
- Amenajarea unui parc de industrie alimentară dedicat prelucrării produselor de peşte în 

localitatea Tuzla 
- Construirea unui port pescăresc în localitatea Corbu 
 

Evaluarea obiectivelor din PIDPC relative la obiectivele de mediu 
Tabel 6.10 

Obiective relevante de mediu Evaluare Descriere 
O.R.1 Scăderea emisiilor 
poluante 

-1 Proiectele propuse pot avea un efect 
negativ ca urmare  a  poluării  aerului  (de 
exemplu în timpul execuţiei 
lucrărilor  se poate produce praf). 

O.R.2  Limitarea poluării apei  
de suprafaţă şi a apei subterane 

-1 Dacă î n zona lucrărilor este un curs  de 
apă este posibil ca pe perioada de 
implementare a proiectelor din cadrul 
acestui obiectiv, să se producă o poluare 
accidentală a apelor ca urmare a  
deversării în cursul  de apă a unor substanţe 
poluante. 

O.R.3 Limitarea poluării solului -1 Pe perioada  de execuţie a lucrărilor se 
poate produce un impact  negativ  asupra  
solului, provocat de depozitarea 
materialelor, de organizarea de şantier, de 
circulaţia utilajelor etc. 

O.R.4  Protecţia solului 
împotriva eroziunii 
(eroziuneahidrică şi eroziunea 
eoliană) 

0 Nu sunt prevăzute  activităţi 
pentru  protecţia solului împotriva  
eroziunii, deoarece lucrările nu se află î n 
zone cu soluri supuse acestui proces. 

O.R.5  Îmbunătăţirea stării 
favorabile de conservare a 
habitatelor şi speciilor de floră 
şi faună sălbatică 

+1 Modernizarea  infrastructurii  va urmări  
adaptarea la necesităţile dictate de 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice. 

O.R.6  Conservarea diversităţii 
biologice în cadrul ariilor 
protejate 

0 

O.R.7  Protejarea patrimoniul 
cultural împotriva degradării 

0 

O.R.8  Îmbunătăţirea stării de 
sănătate umană prin luarea unor 
măsuri de prevenire a poluării şi 
ameliorarea problemelor 
existente (poluarea sonoră, 
poluarea apei,  depozitarea 
deşeurilor) 

0 

Activităţile propuse  nu  se adresează  
direct atingerii acestui obiectiv relevant 
de mediu.  
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O.R.9 Modernizarea 
infrastructurii de transport atât în 
mediul urban, cât şi în mediul 
rural 

+1 Obiectivul  propus se adresează direct  
acestui aspect  relevant de mediu  prin 
sprijinirea proiectelor  de construire şi 
modernizare  a capacitaţilor de transport 
feroviar, rutier, maritim, etc. 

O.R.10 Promovarea turismului +1 Activităţile propuse pot avea un impact 
direct pozitiv  

O.R.11  Protejarea populaţiei 
fată de riscurile naturale 

0 

O.R.12.Imbunătătirea 
comportamentului populaţiei fată 
de mediul înconjurător 

0 

Activităţile propuse  nu  se adresează  
direct atingerii acestui obiectiv relevant 
de mediu.  

 
 
 

Obiectiv specific 3.2. Protecţia şi Îmbunătăţirea calităţii mediului prin controlul poluării 
industriale 
 

Pentru realizarea acestui obiectiv specific au fost propuse următoarele proiecte: 
 
- Înfiinţare parc eolian în Portul Constanţa 
- Reabilitarea şi ecologizarea fostei platforme industriale Oil Terminal zona Gara CF 

Constanţa 
- Reabilitarea şi ecologizarea platformei portuare Constanţa 
- Reabilitarea şi ecologizarea platformei portuare Midia 
- Reabilitarea şi ecologizarea platformei industriale DOBROMIN - cariera de calcar 

Murfatlar 
- Reabilitarea şi ecologizarea platformei industriale LAFARGE - cariera Luminiţa 

 
 
 
Evaluarea obiectivelor din PIDPC relative la obiectivele de mediu 

Tabel 6.11 
Obiective relevante de mediu Evaluare Descriere 
O.R.1 Scăderea emisiilor 
poluante 

-1 Proiectele propuse pot avea un efect 
negativ ca urmare  a  poluării  aerului  (de 
exemplu în timpul execuţiei 
lucrărilor  se poate produce praf). 

O.R.2  Limitarea poluării apei  
de suprafaţă şi a apei subterane 

-1 Dacă î n zona lucrărilor este un curs  de 
apă este posibil ca pe perioada de 
implementare a proiectelor din cadrul 
acestui obiectiv, să se producă o poluare 
accidentală a apelor ca urmare a  
deversării în cursul  de apă a unor substanţe 
poluante. 

O.R.3 Limitarea poluării solului -1 Pe perioada  de execuţie a lucrărilor se 
poate produce un impact  negativ  asupra  
solului, provocat de depozitarea 
materialelor, de organizarea de şantier, de 
circulaţia utilajelor etc. 
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O.R.4  Protecţia solului 
împotriva eroziunii 
(eroziuneahidrică şi eroziunea 
eoliană) 

0 Nu sunt prevăzute  activităţi 
pentru  protecţia solului împotriva  
eroziunii, deoarece lucrările nu se află î n 
zone cu soluri supuse acestui proces. 

O.R.5  Îmbunătăţirea stării 
favorabile de conservare a 
habitatelor şi speciilor de floră 
şi faună sălbatică 

+1 Lucrările  vor urmări  adaptarea la 
necesităţile dictate de conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice. 

O.R.6  Conservarea diversităţii 
biologice în cadrul ariilor 
protejate 

0 

O.R.7  Protejarea patrimoniul 
cultural împotriva degradării 

0 

O.R.8  Îmbunătăţirea stării de 
sănătate umană prin luarea unor 
măsuri de prevenire a poluării şi 
ameliorarea problemelor 
existente (poluarea sonoră, 
poluarea apei,  depozitarea 
deşeurilor) 

0 

Activităţile propuse  nu  se adresează  
direct atingerii acestui obiectiv relevant 
de mediu.  
 

O.R.9 Modernizarea 
infrastructurii de transport atât în 
mediul urban, cât şi în mediul 
rural 

+1 Obiectivul  propus se adresează direct  
acestui aspect  relevant de mediu  prin 
sprijinirea proiectelor  de construire şi 
modernizare  a capacitaţilor de transport 
feroviar, rutier, maritim, etc. 

O.R.10 Promovarea turismului +1 Activităţile propuse pot avea un impact 
direct pozitiv  

O.R.11  Protejarea populaţiei 
fată de riscurile naturale 

0 

O.R.12.Imbunătătirea 
comportamentului populaţiei fată 
de mediul înconjurător 

0 

Activităţile propuse  nu  se adresează  
direct atingerii acestui obiectiv relevant 
de mediu.  

 
 
Obiectiv specific 3.3. Cooperare economică Transfrontalieră 

 
Pentru realizarea acestui obiectiv specific au fost propuse următoarele proiecte: 

 
- Înfiinţarea unui centru de cooperare economică în bazinul Mării Negre 
- Croaziera la Marea Neagră 
- Centru Transfrontalier de afaceri şi Piaţa agroalimentară în localitatea Valu lui Traian 
- Înfiinţarea bursei internaţionale de mărfuri Marea Neagră 
 

 Evaluarea obiectivelor din PIDPC relative la obiectivele de mediu 
Tabel 6.12 

Obiective relevante de mediu Evaluare Descriere 
O.R.1 Scăderea emisiilor 
poluante 

0 Obiectivul  analizat nu se adresează  
acestui  obiectiv relevant de mediu. 

O.R.2  Limitarea poluării apei  
de suprafaţă şi a apei subterane 

+1 Cooperarea transnaţionala poate 
reprezenta o rezolvare în managementul 
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apelor, prin protecţia şi administrarea 
bazinelor hidrografice din zona de graniţa 

O.R.3 Limitarea poluării solului 0 Obiectivul analizat nu se adresează  
acestui  obiectiv relevant de mediu. 

O.R.4  Protecţia solului 
împotriva eroziunii (eroziunea 
hidrică şi eroziunea eoliană) 

+1 Prin  acest  obiectiv  propus  se poate 
rezolva  problema eroziunii prin realizarea 
de proiecte comune care sa combată acest 
risc natural 

O.R.5  Îmbunătăţirea stării 
favorabile de conservare a 
habitatelor şi speciilor de floră 
şi faună sălbatică 

0 Activităţile propuse nu se adresează 
direct atingerii acestui obiectiv relevant 
de mediu. 

O.R.6  Conservarea diversităţii 
biologice în cadrul ariilor 
protejate 

0 Activităţile propuse nu se adresează 
direct atingerii acestui obiectiv relevant 
de mediu. 

O.R.7  Protejarea patrimoniul 
cultural împotriva degradării 

+2 Prin acest obiectiv propus se realizează 
coeziunea sociala şi culturala între  
comunităţile  şi cetăţenii  de  pe  ambele  
parţi ale graniţei, mai exact dezvoltarea 
utilizării în  comun a  infrastructurii  din  
domeniile sănătate, cultura şi educaţie 

O.R.8  Îmbunătăţirea stării de 
sănătate umană prin luarea unor 
măsuri de prevenire a poluării şi 
ameliorarea problemelor 
existente (poluarea sonoră, 
poluarea apei,  depozitarea 
deşeurilor) 

+1 Obiectivul  analizat se adresează indirect 
acestui obiectiv relevant de mediu prin 
realizarea interconexiunii sistemelor 
energetice, de apa şi reciclarea deşeurilor 

O.R.9 Modernizarea 
infrastructurii de transport atât în 
mediul urban, cât şi în mediul 
rural 

+1 Acest  obiectiv  are  un  impact pozitiv 
asupra  obiectivului relevant de mediu 
prin dezvoltarea sistemelor de 
infrastructura fizica, adică prin 
îmbunatatirea infrastructurii de transport 

O.R.10 Promovarea turismului +2 Prin cooperare  şi parteneriat teritorial 
se întăresc conexiunile/relaţiile economice 
între regiunile învecinate pentru a susţine 
împreuna dezvoltarea în domeniul 
turismului 

O.R.11  Protejarea populaţiei 
fată de riscurile naturale 

+2 Efectul  direct  şi pozitiv al cooperării şi 
parteneriatului teritorial îl reprezintă 
soluţionarea în comun a unor ameninţări 
similare şi simultane din partea factorilor 
de mediu (prevenirea inundaţiilor, 
alunecărilor de teren, eroziunii solului, 
realizarea unor sisteme de avertizare şi 
control a riscurilor naturale). 

O.R.12.Imbunătătirea 
comportamentului populaţiei fată 
de mediul înconjurător 

0 Obiectivul analizat nu se adresează  
acestui  obiectiv relevant de mediu. 
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Fig. 6.3 Reprezentarea grafică a impactului generat asupra obiectivelor relevante de mediu de 
implementarea obiectivului strategic nr. 3
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   O.R.5  Îmbunătăţirea stării favorabile de conservare a habitatelor şi
speciilor de floră şi faună sălbatică

      O.R.6  Conservarea diversităţii biologice în cadrul ariilor protejate

         O.R.7  Protejarea patrimoniul cultural împotriva degradării

         O.R.8  Îmbunătăţirea stării de sănătate umană prin luarea unor
măsuri de prevenire a poluării şi ameliorarea problemelor existente

(poluarea sonoră, poluarea apei,  depozitarea deşeurilor)

  O.R.9 Modernizarea infrastructurii de transport atât în mediul urban,
cât şi în mediul rural
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      O.R.12.Imbunătătirea comportamentului populaţiei fată de mediul
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6.5. Evaluarea efectelor de mediu cumulative ale implementării PIDPC asupra obiectivelor 

de mediu relevante 

 
6.5.1. Aspecte generale privind efectele de mediu 
Efectele produse de prevederile PIDPCI pot fi : 

 
- efectele locale care se dezvolta In cadrul fiecărui proiect prevăzut în acest plan; 
-  efecte globale care apar î n zone situate î n jurul amplasamentului proiectului mai 
sus menţionat; 
- efecte imediate care apar odată cu realizarea şi implementarea unei prevederi a 
planului; 
- efecte pe termen lung care sunt legate de modificarea generala a condiţiilor iniţiale; 
- efecte reversibile; 
- efecte irevesibile. 

Efecte locale : 
 

- reducerea noxelor şi a zgomotelor în zonele urbane; 
- evitarea îmbolnăvirilor cauzate de poluarea apelor; 
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- creşterea gradului de igiena ca urmare a extinderii alimentarii cu apa şi 
canalizării; 
-  î mbunătăţirea stării  de sănătate prin aplicarea unor tratamente 
corespunzătoare şi în spatii adecvate; 
- reducerea riscului îmbolnăvirilor cauzate de managementul necorespunzător al 
deşeurilor; 
-  creşterea gradului de siguranţa a clădirilor prin evitarea amplasării construcţiilor în 
zone cu risc; 
- reducerea riscului de accidente în trafic prin modernizarea infrastructurii tehnice, 
precum şi reducerea timpului de deplasare; 
- asigurarea unor servicii de transport la standarde europene de siguranţa, 
securitate, calitate şi costuri 
- realizarea  unui  sistem  local  integrat,  cu  acces  on-line,  pentru colectarea şi 
distribuirea de informaţii turistice. 

 
Efectele globale apar î n  zone situate î n jurul amplasamentului unei activitatea propuse 
în plan, sunt cu referire în special la protecţia biodiversitatii, a florei şi faunei, a apelor şi 
solului. 

 
Efectele imediate care apar odată cu realizarea proiectului, vor fi analizate în detaliu 

pentru fiecare proiect de investiţie. Se vor creea noi locuri de munca cu efecte imediate asupra 
condiţiilor de viata ale celor angajaţi şi ale familiilor acestora. 

 
Efectele pe termen lung, care sunt legate de modificarea generala a condiţiilor iniţiale. 

 
Efectele  reversibile,  sunt  cele  care  se  manifesta  pe  perioada  de implementare a 

lucrărilor propuse In PIDPC şi care au de regula o influenta negativa  numai  pe aceasta 
perioada.  Prin masuri  de diminuare a  poluării factorilor de mediu şi  de  protecţie a factorului 
uman luate de constructor (precum  asigurarea  facilitaţilor  igienico-sanitare  pentru  muncitori,  
dotarea staţiilor de betoane de ciment şi de betoane asfaltice cu filtre pentru reţinerea pulberilor, 
un bun management al organizării de şantier, etc), efectele negative se vor reduce la minim. 

Efectele ireversibile,  în ceea ce priveşte sănătatea publica şi conservarea biodiversitatii, 
sunt mai greu de cuantificat deoarece ţin de modul corect de implementare a PIDPC. In principiu, 
efectele expuse mai sus, ca şi reducerea  poluării  apelor  şi  solului,  pot  fi  considerate  ca  
efecte  pozitive ireversibile. 

 
6.5.2. Efectele cumulative ale PIDPC asupra obiectivelor relevante de mediu şi 

evaluarea acestora 
Efectele cumulative de mediu sunt acele efecte care rezulta din schimbările produse de alte 

acţiuni trecute, prezente sau care pot fi prognozate în mod rezonabil, în combinaţie cu acţiunile 
propuse. Efectele cumulative pot fi rezultatul unor acţiuni individuale minore, dar care , colectiv 
sunt semnificative şi care se produc de-a lungul unei perioade de timp. 

Imaginea de ansamblu a impactului generat de PIDPC este prezentata în figura 6.3. 
In tabelul 6.13. se face o analiza a impactului cumulativ general ţinând cont de obiectivele 

relevante de mediu şi de efectele asupra mediului înconjurător rezultate din analiza efectuata î n 
tabelele 6 .2- 6.12., respectiv pe baza informaţiilor obţinute din evaluările individuale ale 
obiectivelor generale asupra obiectivelor relevante de mediu. 

Concluzia acestei evaluări cumulative este aceea ca exista premizele ca implementarea 
PIDPC sa contribuie la atingerea majoritarii obiectivelor relevate de mediu propuse.  

Efectul implementării PIDPC este unul majoritar pozitiv. 
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Fig. 6.4 Evaluarea efectelor de mediu cumulative ale implementarii PIDPC Constanta
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Evaluarea cumulativa a efectelor implementării PIDPC 
Tabel 6.13 

Obiective relevante de 
mediu 

Evaluarea cumulativă a efectelor Există premizele 
atingerii obiectivului 

O.R.1 Scaderea emisiilor 
poluante 

Acesta  este  obiectivul  relevant  de 
mediu cel  mai „afectat” de 
implementarea planului. 
Valoarea  negativa cumulata 
a impactului este datorata  volumului  
mare de  lucrari  de  constructii 
prevazute   (majoritatea  de   
infrastructura)  dar şi achizitiei de 
utilaje auto.Exista  doua elemente 
importante cu privire la analiza   
acestui impact negativ asupra 
atmosferei: 
• Emisiile generate de aceste 
lucrari vor avea un caracter  local  
(la  nivelul  zonei  de  investitii)  şi  
o durata de generare redusa în timp 
(pe durata realizarii lucrarilor de 
constructie); 
• Pe termen lung 
efectul realizarii lucrarilor de 
infrastructura asupra calitatii aerului 
ambiental va fi unul  pozitiv prin  
reducerea  emisiilor  caracteristice 
gazelor de eşapament şi a celor de 
particule aferente îmbunatatirii 
conditiilor de trafic. 

PIDPC poate avea un efect pozitiv 
asupra zonelor în care concentratiile 
maxime admisibile sunt depaşite ca  
urmare  a  industriilor  poluante.  De  
asemenea, poate avea un impact 
pozitiv în zonele urbane prin 
realizarea  infrastructurii care sa 
permita scoaterea traficului în afara 
acestor zone. 

Nu — pe termen
 

(2009 —2015); 
 

Da —  pe termen lung 
(> 2015). 

O.R.2  Limitarea poluarii 
apei de suprafata şi a apei 
subterane 

Pentru acest obiectiv s-a determinat 
un posibil efect negativ  ce  ar putea 
fi produs pe durata executiei 
lucrarilor de  investitii de poluarea 

Da 
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accidentala a apelor ca urmare a  
neîntretinerii  utilajelor de constructie 
sau a deversarii în cursul de apa a 
unor substante poluante. 
Efectul negativ poate fi diminuat  prin
masuri organizatorice luate de 
constructor, prin rezolvarea 
scurgerilor apelor pluviale, prin 
amenajari de şanturi de  colectare,  
remedieri  la  podete  şi  poduri,  prin 
lucrarile de  decolmatare a lacurilor 
şi respectiv de amenajare a râurilor. 

Putem preciza faptul ca 
implementarea PIDPCI va avea  un  
efect  pozitiv  considerabil  asupra  
calitatii apei subterane şi  de  suprafata, 
aceasta datorându- se: 
- Modernizarii infrastructurii de 
transport 

 

- Sprijinirii  lucrarilor  de  
extindere  a  retelelor  de 
canalizare; 

-    Crearii sistemelor integrate de 
deşeuri şi extinderii infrastructurii 
municipale. 

O.R.3 Limitarea poluarii 
solului 

S-a precizat un impact negativ 
asupra solului, care este temporar
Implementarea PIDPC va contribui 
semnificativ la limitarea poluarii 
solurilor. Acest lucru se va realiza 
prin: 
- sistemele de colectare şi epurare 
a apelor uzate ce vor elimina riscul 
poluarii solului cu ape uzate 
continând diverşi poluanti patogeni 
- eliminarea depozitarii 
necontrolate a deşeurilor 

 

- reabilitarea terenurilor contaminate 
cu grad ridicat de poluare. 

Nu — pe termen
 

(2009 — 2015); 
 

Da — pe termen lung 
 

(> 2015). 

O.R.4  Protectia solului 
împotriva eroziunii 
(eroziunea hidrica şi 
eroziunea eoliana) 

Prin implementarea PIDPC se vor 
spijini direct investitiile pentru 
îmbunatatirea calitatii solului. 

Da 

O.R.5  Imbunatatirea  starii  
favorabile de conservare a 

Efectul cumulat al implementarii 
PIDPC este unul preponderent 

Da 
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habitatelor şi speciilor de 
flora şi fauna salbatica 

pozitiv.Reabilitarea şi conservarea 
patrimoniului cultural —  istoric şi 
natural reprezinta un  element  
important  în  vederea  asigurarii  starii 
favorabile de conservare a speciilor 
salbatice. 

O.R.6  Conservarea 
diversitatii biologice în 
cadrul arilor protejate 

Prin reabilitarea şi conservarea 
patrimoniului cultural— istoric şi 
natural vor putea fi sprijinite 
activitati de valorificare a 
potentialului turistic al acestor 
situri, doar daca  managementul 
ariilor protejate permite acest lucru 

Necesita evaluarea de 
la caz la caz a unor 
astfel de proiecte 

O.R.7  Protejarea  
patrimoniul  cultural 

împotriva degradarii 

Sunt prevazute lucrari cu 
impact direct asupra patrimoniului 
cultural (amenajarea centrelor istorice 
ale localitatilor ) 

Da 

O.R.8 Imbunatatirea starii 
de sanatate umana prin  
luarea unor  masuri de 
prevenire a poluarii şi  
ameliorarea problemelor 
existente (poluarea sonora, 
poluarea apei, depozitarea 
deşeurilor) 

Contributia majora la îmbunatatirea
• Creşterea gradului de asigurare al 
accesului la apa potabila (extinderea 
retelelor de alimentare cu apa); 

 

• Reducerea gradului de poluare al 
solului şi apei subterane prin 
extinderea retelelor de canalizare; 
• Gestiunarea deşeurilor (colectare şi 
depozitare); 
• Scaderea riscurilor de accidente 
datorate gradului ridicat de 
deteriorare al infrastructurii. 
• Imbunatatirea calitatii serviciilor de

medicala 

Da 

O.R.9  Modernizarea 
infrastructurii  de transport 
atât în mediul urban, cât şi 
în mediul rural 

Acest obiectiv însumeaza cele mai 
multe contributii pentru un impact 
pozitiv. 
Efectul pozitiv asupra acestui 
obiectiv relevant de mediu este dat 
de investitiile prevazute pentru 
constructia de drumuri, precum şi 
pentru achizitia de mijloace auto 
noi. 

 

O.R.1O Promovarea 
turismului 

Acest obiectiv însumeaza , la fel ca 
şi modernizarea infrastructurii
PIDPC va avea un efect pozitiv 
asupra dezvoltarii turismului. 
Acest fapt se datoreaza investitiilor 

Da 
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prevazute pentru sprijinirea 
activitatilor turistice precum
 şi  cele pentru  dezvolta
 potentialului turistic al zonelor rurale 
şi a infrastructurii necesare. 

O.R.11  Protejarea  
populatiei  fata  de riscurile 
naturale 

PIDPCI va contribui la creşterea 
protectiei populatiei fata de riscurile 
naturale atât prin lucrari de 
prevenire a producerii acestor  
fenomene (ex: terasamentul unui 
drum poate actiona ca un dig de 
aparare împotriva inundatiilor). 
0 îmbunatatire data de modernizarea 
infrastructurii de transport poate fi 
reprezentata de sistemul rutier de
oamenilor. 
Evident se pastreaza un anumit risc 
dat de producerea unor fenomene 
meteorologice sau  hidrologice 
extraordinare sau de evenimente 
naturale precum cutremure. 

Da 

0.R.12.Imbunatatirea 
comportamentului  
populatiei  fata  de mediul 
înconjurator 

Acest obiectiv are un impact pozitiv, 
ce se datoreaza în primul rand 
componentei importante prevazute în 
cadrul  programului  de  sprijinire  a  
activitatilor  de training şi informare,  
precum  şi de formare profesionala. 
Extinderea centrelor de informare a 
turiştilor asupra ariilor protejate, a 
speciilor rare sau pe cale  de  
disparitie va conduce  la 
creşterea responsabilitatii turiştilor 
fata de mediul înconjurator.  

Da 
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CAPITOLUL VII 

 

POTENTIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI ÎN  

CONTEXT TRANSFRONTALIER 

 

Dintre componentele cooperării teritoriale, România î şi  va concentra resursele în 
continuare asupra cooperării transfrontaliere. Una dintre provocările cheie ale programelor de 
cooperare transfrontalieră este sprijinirea dezvoltării zonelor de la graniţele externe (Bulgaria). 

Dimensiunile spaţiale ale cooperării transfrontaliere prevăd intervenţii î n vederea 
asigurării corelării strategiilor de dezvoltare spaţială la nivel transfrontalier şi coerenţa 
intervenţiilor şi a programelor de investiţii, precum şi relaţionarea structurilor policentrice de 
localităţi şi armonizarea dezvoltării spaţiale. 

Obiectivul va fi realizat prin promovarea de acţiuni In domeniul cooperării 
transfrontaliere, transnaţionale şi interregionale: 
Cooperare transfrontalieră 
• dezvoltarea sistemelor de infrastructură fizică (îmbunătăţirea infrastructurii de transport,  a  
reţelelor  şi  serviciilor  de  informare  şi  comunicare,  realizarea interconexiunii sistemelor 
energetice, de apă şi reciclarea deşeurilor); 
• întărirea conexiunilor/relaţiilor economice î ntre  regiunile î nvecinate pentru a susţine 
împreună dezvoltarea economică durabilă a zonei (dezvoltarea cooperării  în  domeniile  IMM,  
turism  şi  comerţul  de graniţă); 
• realizarea coeziunii sociale şi culturale între  comunităţile şi cetăţenii de pe ambele pârti  ale 
graniţei (dezvoltarea utilizării în comun a infrastructurii din domeniile sănătate, cultura şi 
educaţie); 
• soluţionarea în comun a unor ameninţări similare şi simultane din partea factorilor de  
mediu (realizarea unor sisteme de avertizare şi control a riscurilor naturale şi tehnologice). 
 
Cooperare transnaţională 
• cooperarea  integrată  în managementul  apelor  (protecţia  şi  administrarea bazinelor 
hidrografice din zona de graniţă); 
• dezvoltarea reţelelor de IMM-uri, cercetare, dezvoltare şi inovare; 
• acţiuni transnaţionale de prevenire a riscurilor naturale şi tehnologice. 
Cooperare interregională 

• încurajarea schimbului de experienţă şi de bune practici referitor la dezvoltarea urbană, 
modernizarea serviciilor publice, incluziune socială, antreprenoriat; 
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• efectuarea de studii şi colectarea de date în domenii de interes comun. Noua Politică  de  
Coeziune  a  Uniunii  Europene  recunoaşte  importanta  cooperării transfrontaliere, 
transnaţionale şi interregionale, ca fiind unul din obiectivele cheie ale unei Europe lărgite. 

Eficacitatea,  eficienta  şi  impactul  actualelor  programe  de  cooperare teritorială 
asupra dezvoltării durabile în regiunile partenere este foarte dificil de evaluat.  In  ciuda  unei  
evoluţii  favorabile  a  programelor  Uniunii  Europene desfăşurate î n anii trecuţi, gradul de  
integrare al zonelor de cooperare este considerat a fi î ncă foarte scăzut. Regiunile de  
graniţă din fiecare stat se comportă ca şi unităţi socio-economice separate. Cu toate  acestea, 
rezultate concrete se înregistrează în domeniul cooperării transfrontaliere. Prin urmare, 
eforturile se vor concentra pe acest domeniu deosebit de important, atât din punct de vedere 
economic, cât şi social. 

Efectele pozitive ale implementării PIDPC pot să genereze un impact pozitiv cu efect 
transfrontalier. Avem în vedere aici următoarele situaţii: 
- Reducerea poluării apelor subterane şi de suprafaţă ca urmare a limitării intrărilor de  
nutrienţi precum şi ca urmare a reducerii cantităţilor de ape uzate menajere (din gospodării) 
şi tehnologice ce sunt emise liber în mediu va  avea  ca  efect  o  îmbunătăţire  a  condiţiilor  de  
calitate  a  apelor  de suprafaţă. Nu se poate determina efectul transfrontier al  acestor acţiuni 
cu impact pozitiv însă putem menţiona că impactul va fi resimiţit la  nivelul teritoriilor unor 
state învecinate (Bulgaria). 
- Dezvoltarea  utilizării  în  comun  a  infrastructurii  din  domeniile  sănătate, cultura şi 
educaţie; 
- Realizarea interconexiunii sistemelor energetice, de apă şi reciclarea deşeurilor; 
- Îmbunătăţirea infrastructurii de transport; 
- Susţinerea dezvoltării în domeniul turismului; 
- Soluţionarea în comun a unor ameninţări similare şi simultane din partea factorilor de 
mediu (prevenirea eroziunii solului, realizarea unor sistemede avertizare şi control a riscurilor 
naturale). 
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CAPITOLUL VIII 
 

MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE SI COMPENSA CÂT DE 
COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTARII 

PIDPC 
 
 

In capitolul  VI  au  fost  identificate  potenţialele  efecte  semnificative asupra mediului ale 
implementării PIDPC. 
Pentru  identificarea  tuturor  riscurilor  privind   poluarea mediului înconjurător, se recomandă ca 
viitoarele proiecte de investiţii ce pot avea efecte  semnificative asupra mediului să fie 
supuse evaluării de impact asupra mediului (EIM) conform legislaţiei naţionale în vigoare. 
Evaluările de impact sunt deosebit de importante în zonele în care se află situri Natura 2000 dată 
fiind sensibilitatea acestor areale precum şi nivelul redus de  informaţii privind starea acestora şi 
răspunsul la diferite forme de impact. 
Evaluarea de impact permite identificarea: 
 

 Efectelor potenţiale asupra mediului ale proiectului propus; 
 

 Celor mai bune tehnici şi soluţii disponibile pentru activităţile propuse; 
 

 Setului de măsuri necesar prevenirii, reducerii şi compensării efectelor negative asupra 
mediului generate de proiectul în cauză; 
 

 Setului de măsuri pentru monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului a 
implementării proiectului propus. 
Pentru a preveni şi reduce efectele adverse asupra mediului se poate face  evaluarea  de mediu î n  
toate etapele de pregătire şi implementare a planului. 
Au fost considerate măsuri pentru prevenirea, reducerea şi compensarea oricărui efect advers asupra 
următoarelor aspecte de mediu: 
• Scăderea emisiilor poluante 
• Limitarea poluării apei de suprafaţă şi a apei subterane 
• Limitarea poluării solului 
• Protecţia solului împotriva eroziunii (eroziunea hidrică şi eroziunea eoliană) 
• Îmbunătăţirea stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor de  floră şi faună 
sălbatică 
• Conservarea diverstăţii biologice în cadrul arilor protejate 
• Protejarea patrimoniul cultural împotriva degradării 
• Îmbunătăţirea stării de sănătate umană prin luarea unor măsuri de  prevenire  a  poluării  şi  
ameliorarea  problemelor  existente (poluarea sonoră, poluarea apei, depozitarea deşeurilor) 
• Modernizarea infrastructurii de transport atât î n  mediul urban, cât şi în mediul rural 
• Promovarea turismului 
• Protejarea populaţiei fată de riscurile naturale 
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• Îmbunătăţirea comportamentului populaţiei fată de mediul înconjurător. 
 

Acţiunile propuse în PIDPC pot avea un impact negativ asupra mediului care se manifestă în 
principal la nivel local şi pe durata de execuţie a lucrărilor. 
In perioada de execuţie a lucrărilor un rol important îl are managementul organizării de şantier. De 
asemenea, utilizarea celor mai bune tehnici disponibile, implementarea de către constructor a unui 
sistem de management integrat  calitate-mediu-sănătate şi securitate în muncă bazat pe standardele 
internaţionale pot contribui la un bun management al organizării de şantier. 
Măsurile  concrete  de  diminuare a  impactului pe perioada  execuţiei lucrărilor se  vor  stabili  de la 
caz la  caz, funcţie de  specificul  proiectului, amplasamentul  lucrării, durata de execuţie a 
lucrărilor, etc. Se vor avea î n vedere în special  tehnologiile  folosite  şi  delimitarea  clară  a 
organizării  de şantier şi dotările cu utilităţi, pregătirea personalului etc. 
 
O.R. 1 Scăderea emisiilor poluante 
 
 Pentru  acţiunile  propuse In  PIDC  se  va  acorda  o  atenţie  deosebită respectării  
distantelor  de  securitate  fată de  aşezările  umane,  precum şi utilizării celor mai bune tehnici 
disponibile pentru asigurarea respectării cerinţelor privind nivelul emisiilor şi calitatea aerului. 
Pentru protecţia calităţii aerului se vor lua următoarele măsuri generale: 
 
 - Adoptarea unor măsuri de limitare/reducere a emisiilor de praf î n  aerul atmosferic pe 
durata executării lucrărilor de construcţie; 
 - Utilizarea de tehnologii moderne, cu potenţial redus de poluare, precum şi asigurarea unor 
măsuri tehnologice de reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici rezultaţi (acolo unde este 
cazul); 
 - Utilizarea echipamentelor eficiente din punct de vedere energetic 
 - Utilizarea energiilor alternative şi a echipamentelor eficiente din punct de vedere energetic; 
 - Existenta zonelor verzi şi a perdelelor de protecţie, acolo unde este cazul; 
 - Asigurarea de măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor  
generatoare de zgomote şi vibraţii, astfel î ncât să se respecte limitele prevăzute de legislaţia în 
vigoare. 
 
 
O.R. 2 Limitarea poluării apei de suprafaţă şi a apei subterane 
 
Pentru amplasamentele lucrărilor ulterioare se vor evita: 
 - Zonele cu potenţial ridicat de inundabilitate (aflate în imediata vecinătate a cursurilor de ape); 
 - Zonele în care nivelul apei freatice se găseşte la mică adâncime. 
  Pentru limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă se vor lua următoarele măsuri 
generale: 
 - Se interzice depozitarea materialelor de construcţie pe malul cursurilor de apă; 
 - Se interzice evacuarea de ape neepurate pe sol sau în apele de suprafaţă. 
 - Se vor lua măsurile necesare de apărare împotriva inundaţiilor; 
 - Vor trebui prevăzute foraje de monitorizare a calităţii apelor subterane. De asemenea va 
trebui monitorizată calitatea apelor de suprafaţă în care se va face evacuarea efluentului staţiilor de 
epurare. 
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 - Vor fi prevăzute aparate de contorizare a debitelor de apă captate, precum şi a debitelor de 
apă uzată epurate. 
  
  Dacă evacuarea apelor uzate tratate are loc î n receptori naturali, limitele maxim admisibile 
pentru indicatorii de calitate ce trebuie să caracterizeze apele  uzate  la  ieşirea  din  staţiile  de  
epurare  a  depozitelor  sunt  cele prevăzute de normativul NTPA-OO1 privind stabilirea limitelor 
de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi  urbane la evacuarea în receptorii naturali. 
 
 
O.R. 3 Limitarea poluării solului 
 

Unul din obiectivele generale ale PIDPC are drept scop îmbunătăţirea calităţii solului prin 
realizarea de depozite municipale de deşeuri şi reabilitarea terenurilor contaminate cu  grad ridicat 
de poluare precum şi prevenirea şi combaterea riscurilor natural. 
Pentru limitarea poluării solului se pot lua următoarele măsuri :- 
- Interzicerea depozitării direct pe sol a materialelor de construcţie; 
- Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor. 
 
 
O.R. 4 Protecţia solului împotriva  eroziunii (eroziunea hidrică şi eroziunea eoliană) 
 
   Acţiunile cuprinse în PIDPC nu au efecte semnificative asupra solului , decât in perioada de 
execuţie a lucrărilor. La finalizarea acestora amplasamentul se aduce la starea iniţiala. . 
 
 
O.R. 5 Îmbunătăţirea stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor de floră şi faună 
sălbatică 
 
Măsurile propuse în acest caz : 
 
  - Urmărirea adaptării profilului de drum la necesităţile dictate de conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice. 
 - La amplasarea lucrărilor propuse se va tine cont de limitele habitatelor naturale. 
 - Evitarea amplasării depozitelor în vecinătatea albiilor apelor curgătoare; 
 - Evaluare corectă şi de detaliu a biodiversitătii din zona proiectelor 
 
O.R. 6 Conservarea diverstăţii biologice în cadrul ariilor protejate 
 
Măsuri propuse : 
 
 - La amplasarea lucrărilor propuse se va tine cont de limitele ariilor protejate; 
 - Evitarea depozitării materialelor de construcţii în interiorul sau în vecinătatea  unor  zone  
valoroase din punct  de vedere al elementelor naturale; 
 - Se impune respectarea regimului de construire şi a distantelor minime de protecţie fată de 
ecosistemele forestiere şi ariile protejate (reţeaua Natura 2000). 
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O.R. 7 Protejarea patrimoniul cultural împotriva degradării 
 
Măsuri propuse : 
 
 - Se va interzice realizarea de construcţii care prin amplasament afectează patrimoniul 
cultural; 
 - Se  va  asigura  derularea  lucrărilor  de  reabilitare  în  condiţiile  protejării patrimoniul  
cultural împotriva degradării, 
 - Se va evita amplasarea materialelor de construcţie în  zone protejate, în interiorul zonelor 
de protecţie a monumentelor istorice etc. 
 
O.R. 8 Îmbunătăţirea stării de sănătate umană prin luarea unor măsuri de               
prevenire a poluării şi ameliorarea problemelor existente 
 
Măsuri propuse : 
 
 - Respectarea distantelor de siguranţă în cazul organizării de şantier; 
 - Se vor realiza perdele vegetale de protecţie între construcţiile propuse şi zonele de locuit. 
 - Se va respecta legislaţia şi normelor în vigoare privind sănătatea umană; 
 - Se vor respecta normele în vigoare cu privire la delimitarea zonelor de protecţie  
         sanitară pentru sursele de apă şi staţiile de epurare. 
 
O.R. 9 Modernizarea infrastructurii de transport atât în  mediul urban, cât şi în              
mediul rural 
 
Măsuri propuse : 
 
 - Modernizarea sistemului actual de transport; 
 - Dotarea cu mijloace de transport adecvate şi eficiente. 
 
O.R. 10 Promovarea turismului 
 
Măsuri propuse : 
 
- Măsuri privind realizarea unei baze de date naţionale cu informaţii turistice; 
- Realizarea unui sistem local integrat, cu acces on-line, pentru colectarea şi distribuirea de 
informaţii turistice; 
- Prevenirea riscurilor naturale. 
 
O.R. 11 Protejarea populaţiei faţă de riscurile naturale 
 
Măsuri propuse : 
 
-   Se va interzice realizarea de lucrări în albiile minore ale cursurilor de apă şi în zonele 
           inundabile; 
-   Se va evita  executarea de lucrări  ce ar putea duce la  declanşarea  de alunecări de 
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      teren. 
 
O.R.12 Îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de mediul înconjurător 
 
Măsuri propuse : 
 
- Educarea  şi  conştientizarea  publicului  (autorităţile  administraţiei  publice locale şi  
     cetăţeni) cu privire la importanta mediului înconjurător; 
          -    Distribuirea de materiale informative (pliante, broşuri etc.). 
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CAPITOLUL IX 

 
 

EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR 

ALESE ŞI DESCRIEREA MODULUI IN CARE S-A EFECTUAT EVALUAREA 

 
 

În privinţa modului în care a fost elaborat PIDPC şi a variantelor luate în considerare trebuie 
făcute următoarele precizări: 
-PIDPC reprezintă un cadru de desfăşurare a viitoarelor proiecte specifice ce vizează : 

> Gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecţiei mediului 
> Echilibrarea şi creşterea ritmului dezvoltării economice 
> Structurarea şi dezvoltarea comunităţilor 
> Dezvoltarea identităţii culturale a comunităţilor 
> Dezvoltarea accesibilităţii integrate a localităţilor 
> Asigurarea unei administraţii publice şi a serviciilor publice aferente performante şi competitive 
> Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale oamenilor şi colectivităţilor umane 
> Promovarea tehnologiei de informaţii şi comunicaţii 
> Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural 
> Extinderea controlată a zonelor construite 
> Protejarea localităţilor împotriva dezastrelor naturale 
> Creşterea accesului la resurse, respectiv fonduri guvernamentale, fonduri europene şi fonduri 
internaţionale 
> Protecţia şi calitatea mediului asigurată 

 
- Menţionăm faptul că PIDPC a fost structurat în perspectivă, cu considerarea aspectelor de  protecţia 
mediului în cadrul  fiecărui  obiectiv general  şi  a fiecărui  obiectiv  specific.  Trebuie  precizat  
faptul  că nu  sunt  mai  multe variante ale planului din care una este mai favorabilă mediului 
înconjurător. 
  Procesul de elaborare al PIDPC a constat într-o remodelare permanentă a măsurilor planului, 
de-a lungul perioadei de elaborare, aspectele de mediu fiind unul dintre criteriile de care s-a ţinut 
cont în acest proces. 

Alternativele analizate pentru Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere 
Constanta sunt următoarele: 

 
 Alternativa „0” —   aceea de nerealizare  a programului.  Analiza  acestei alternative se  
găseşte în capitolul II, la punctul 2.8. al prezentei lucrări. Alternativa neimplementării  PIDPC 
este punctul de plecare pentru orice discuţie privind modelarea conţinutului  planului în discuţie 
şi  elaborarea raportului de mediu. 
   
  Alternativa analizata s-a realizat având in vedere următoarele: 
Selecţia ariilor de intervenţie prioritare de la nivelul Polului Naţional de Creştere Constanţa a pornit 
de la analiza situaţiei existente şi a avut In vedere următoarele aspecte: 
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�  impactul proiectului (dezvoltarea economico-socială, regională etc) 
 

�  maturitatea proiectului ( SF, PT, idee) 

�  surse de finanţare 

�  compatibilitatea  cu  obiectivele  strategiilor  şi  planurilor  locale,  regionale, internaţionale 
�  Planul Local de Dezvoltare Durabilă a municipiului Constanţa (Agenda locală 21) şi Strategiile  
de  dezvoltare  ale  localităţilor  ce  fac  parte  din  Zona  Metropolitană Constanţa 
 
  Proiectele incluse in Planul Integrat de Dezvoltare  al Polului Naţional de Creştere Constanta 
vizează: 
�  Dezvoltarea infrastructurii de transport ce reprezintă punctul nodal de legătură între localităţile   
din  această  zonă  şi  constituie  suportul  fundamental  al  dezvoltării sustenabile pentru celelalte 
activităţi economice, sociale sau de altă natură. 
�  Dezvoltarea durabilă a turismului prin practicarea diferitelor forme de turism (litoral, balnear  şi  
de agrement, cultural, religios, etnic, eco-turism,  turism de afaceri şi congrese) la standarde 
internaţionale,  valorificarea  poziţiei  geografice,  a patrimoniului cultural, istoric şi arheologic şi 
prin lansarea de produse turistice noi menite să permanentizeze interesul asupra zonei pe întreagă 
perioadă a anului. 

�  Crearea unei infrastructuri performante de mediu prin: 
 
. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelei de apă şi canalizare în toate localităţile din 
cadrul Zonei Metropolitane Constanţa în scopul conturării unui sistem  unic şi integrat de 
alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv de tratare,  epurare  şi  evacuare  a  apelor  uzate,  la  
nivelul  întregului  teritoriu metropolitan. 
 

. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor 
contaminate 
 

. Utilizarea surselor regenerabile de energie 
 
�  Dezvoltarea  infrastructurii  de bază care  deserveşte furnizarea serviciilor  publice (sistem  de  
iluminat  public,  sistem  de  încălzire,  sistem  de  alimentare  cu  gaze naturale, sistem de alimentare 
cu energie electrică) la nivel metropolitan 

�  Dezvoltarea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea unităţilor de învăţământ de la nivelul 
zonei metropolitane şi dotarea acestora. 

�  Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale şi a celor comunitare la nivelul 
zonei metropolitane 

�  Conservarea  şi  extinderea  zonelor  verzi  pe  întreg  arealul  Zonei  Metropolitane Constanţa, 
inclusiv corelarea acestor acţiuni cu strategiile sectoriale din domeniul imobiliar şi al dezvoltării 
economice. 
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CAPITOLUL X 

 
 

MASURILE AVUTE IN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR 
SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII PIDPC 

 
Din  punct  de  vedere  al  cerinţelor  HG  1076/2004,  aceasta  secţiune trebuie să descrie 

măsurile pentru monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului generate de implementarea 
PIDPC. 
Scopurile monitorizării sunt : 
 

-  De a asigura că orice problemă care poate apărea în timpul implementării,  fie că  a fost 
sau nu prevăzută,  poate fi identificată, previziunile viitoare putând fi mult mai exacte; 
-  De  a înregistra  şi  analiza  care  sunt  efectele  asupra  mediului  ale implementării planului 
pentru a permite, în cazul în care se observă unele efecte negative, ca planul să fie modificat pentru 
înlăturarea lor; 
-  De a se utiliza şi corela informaţiile rezultate cu cele obţinute de la alte planuri şi programe în 
vederea obţinerii avizului de mediu. 

In cadrul evaluării de mediu s-a arătat că implementarea PIDPC nu va genera efecte 
semnificative negative asupra mediului. 

Următoarele  aspecte  au  fost  considerate  în  propunerea  unui  sistem complet şi  eficient 
de monitorizare a efectelor asupra mediului generate de implementarea PIDPC: 
- Un program de monitorizare a efectelor PIDPC asupra mediului, î n ansamblul  său  şi  nu  
doar asupra unor componente, este  necesar pentru a putea evalua  impactul planului, a 
preîntâmpina  eventuale efecte semnificative şi a putea stabili  la timp măsuri  de reducere a 
efectelor negative; 
- Programul de monitorizare trebuie să  fie unul cuprinzător,  simplu şi eficient care să 
presupună un consum redus de resurse, dar care să permită  cunoaşterea cât  mai  exactă  a 
calităţii mediului  în spaţiul analizat; 
- Multe din datele privind calitatea mediului nu pot fi generate/colectate de către titular  fiind  
necesară utilizarea  unor  date  furnizate  de instituţiile cu  competent în acest  domeniu, precum:  
Agenţiile de Protecţia  Mediului ( la nivel local, regional şi naţional ), AN Apele Române, 
Institutul Naţional de Statistică etc; 
- 0  parte  din  informaţiile  necesare  trebuie  să  fie  oferite  de  către beneficiarii  planului 
(viitorii investitori sau operatori de servicii) prin intermediul evaluatorilor de impact şi/sau a 
programelor de monitorizare. Titularul planului trebuie să  solicite şi să  centralizeze aceste 
informaţii acolo unde este cazul (proiecte de investiţii). 
 Sistemul de monitorizare va permite astfel nu numai evaluarea 
impactului implementării  PIDPC asupra mediului dar şi  a modului în care aceste obiective 
relevante de mediu sunt atinse. 
 Este necesar a se desfăşura  o activitate de monitorizare a factorilor de  mediu,  în perioada  
de  execuţie  a  lucrărilor,  în  scopul  urmăririi  eficientei masurilor aplicate, cât şi pentru a stabili 
măsuri corective în cazul neîncadrării în normele specifice. 
 Costurile monitorizării pot să fie reduse dacă se tine cont de faptul ca numeroase date si 
informaţii relevante pentru procesul de monitorizare vor fi generate de programe complementare 
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PIDPC, de exemplu POS Mediu (informaţii despre dinamica populaţiilor speciilor de interes in 
siturile Natura 2000). 
 
 In tabelul nr. 10-1 sunt prezentaţi indicatorii propuşi pentru monitorizarea efectelor PIDPC 
asupra mediului. 
 

Tabel 10.1 
Obiective relevante de mediu Indicatori propuşi 

O.R. 1 Scăderea emisiilor poluante Urmărirea emisiilor de pulberi pentru încadrarea
î n  permanenţă  în limitele admisibile 

O.R 2 Limitarea poluării apei de 
suprafaţă şi a apei subterane 

Urmărirea indicatorilor  de calitate 
specifici apelor uzate evacuate în 
receptorii naturali 

O.R. 3 Limitarea poluării solului Monitorizarea parametrului sol 
 

Număr situri poluate reabilitate 

O.R. 4 Protecţia solului împotriva 
eroziunii  (eroziunea hidrică şi eroziunea
eoliană) 

Zonele cu risc de eroziune a solului 

O.R. 5 Îmbunătăţirea  stării  favorabile de
conservare a habitatelor şi speciilor de floră şi
faună sălbatică 

Evoluţia populaţiei speciilor de floră şi faună 
sălbatică 

O.R. 6 Conservarea diverstăţii biologice 
 

în cadrul ariilor protejate 

Dinamica populaţiei speciilor din ariile protejate 

O.R. 7 Protejarea patrimoniul cultural 
 

împotriva degradării 

Numărul lucrărilor degradate care 
aparţin patrimoniului 

O.R. 8   Îmbunătăţirea   stării  de 
sănătate  umană prin  luarea  unor măsuri 
de prevenire a poluării  şi ameliorarea
problemelor  existente (poluarea   sonoră, 
poluarea apei, depozitarea deşeurilor) 

Mortalitatea şi morbiditatea în mediul urban, cat 
şi în mediul rural 
Numărul îmbolnăvirilor cauzate de boli hidrice 
Numărul intoxicaţiilor cu nitraţi în mediul rural 
Numărul accidentelor de circulaţie 
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O.R. 9 Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cat şi în mediul rural 

Lungimea totală a drumurilor 
 

Număr vehicule/utilaje de transport 
care respectă  normele de poluare în vigoare 

O.R. 10 Promovarea turismului Numărul de turişti 
 

Număr centre de informare turistică 

O.R. 11 Protejarea populaţiei faţă de riscurile 
naturale 

Valoarea anuală  a pagubelor produse de 
inundaţii şi alunecări de teren 

O.R. 12 Îmbunătăţirea comportamentului 
populaţiei fată de mediul înconjurător 

Număr de anunţuri şi campanii de 
conştientizare 
Număr comunicate şi conferinţe de 
presă 
Număr întâlniri anuale dintre 
administraţia publică locală şi cetăţeni  
Număr materiale informative (pliante, broşuri 
etc.) 

 
Indicatorii propuşi în cadrul acestui raport vor trebui utilizaţi în mod selectiv, funcţie de 

tipul proiectelor selectate pentru finanţare. 
 
 


