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I.CALITATEA ŞI POLUAREA AERULUI ÎNCONJURĂTOR
I.1. CALITATEA AERULUI ÎNCONJURĂTOR: STARE ŞI CONSECINŢE
Cod indicator România: RO 04
Cod indicator AEM: CSI 04
DENUMIRE: DEPĂŞIREA VALORILOR LIMITĂ PRIVIND CALITATEA AERULUI ÎN ZONELE URBANE
DEFINIŢIE: Procentul populaţiei urbane potenţial expusă la concentraţii de poluanţi în aerul înconjutător care
depăşesc valoarea-limită pentru protecţia sănătăţii umane.
Calitatea vieţii este strict corelată şi dependentă de
calitatea aerului. Ritmul de dezvoltare economic,
demografic, instituţional impun luarea unor măsuri bine
gândite şi documentate pentru a stăpâni fenomenele
periculoase de poluare a aerului, pentru a dirija
mecanismele de dezvoltare socio-economico-financiare
în folosul omului şi al umanităţii. Încărcarea
organismului populaţiei expuse la anumiţi poluanţi

cunoscuţi a avea calităţi de depozitare în anumite
organe, reprezintă un alt aspect important al influenţei
poluării mediului asupra sănătăţii, care poate fi analizat
prin procentul de populaţie urbană potenţial expusă la
concentraţii de poluanţi în aerul înconjurător şi care
depăşesc valoarea-limită pentru protecţia sănătăţii
umane.

Figura nr. I.1. Numărul de depăşiri ale valorii limită zilnice pentru particule în suspensii PM10 la staţiile de monitorizare la nivel
naţional în anul 2016 (Sursa: ANPM)
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Figura nr. I.2. Ponderea populaţiei la nivel naţional care este potenţial expusă la concentrații
de PM10 ce depăşesc valoarea limită stabilită pentru protecţia umană (Sursa: ANPM)
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Figura nr. I.3. Numărul de depăşiri ale valorii ţintă pentru ozon
la staţiile de monitorizare la nivel naţional în anul 2016 (Sursa: ANPM)
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Cunoaşterea acestor efecte ale poluării mediului asupra
sănătăţii a condus la necesitatea instituirii unor măsuri
de protecţie a mediului înconjurător, care ţin seama şi
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de datele privind numărul de depăşiri ale valorii limită/
valorii ţintă înregistrate la nivel naţional.

Cod indicator România: RO 05
Cod indicator AEM: CSI 05
DENUMIRE: EXPUNEREA ECOSISTEMELOR LA ACIDIFIERE, EUTROFIZARE ŞI OZON
DEFINIŢIE: Indicatorul prezintă ecosistemele sau zonele cultivate care sunt supuse depunerilor sau concentraţiilor
atmosferice de poluanţi care depăşesc aşa-numitele “praguri critice” sau concentraţia pentru un anumit ecosistem
sau arie cultivată. Totodată, acest indicator prezintă starea de modificare a nivelurilor acidifierii, eutrofizării şi
ozonului pentru mediul înconjurător. Riscul pentru fiecare locaţie este estimat prin referire la „nivelul critic”, acesta
reprezentând o estimare cantitativă a expunerii la poluanţi sub care nu apar efecte dăunătoare şi semnificative pe
termen lung, având în vedere cunoştinţele prezente
Poluarea aerului înconjurător afectează ecosistemele
influenţând negativ dezvoltarea faunei şi florei, care
uneori sunt mult mai sensibile decât organismul uman
la acţiunea diverşilor poluanţi. Efectele poluanţilor
atmosferici sunt diverse, în funcţie de natura lor :
gazele acide (monoxidul de carbon, dioxidul de sulf,
oxizii de azot) în combinație cu apa din precipitații
produc ploile acide care afectează vegetaţia;
compușii azotului şi sulfului contribuie la formare
smogului, care împiedică fotosinteza normală şi
respiraţia animalelor;
derivații halogenilor provoacă arsuri la plante și
boala numită fluoroză la animale (deformarea
oaselor și căderea dinților);
particulele reduc transparenţa atmosferică afectând
fotosinteza cât şi animalele prin afecţiuni
respiratorii similare cu cele ale oamenilor.

Expunerea ecosistemelor la ozon
Expunerea zonelor de culturi agricole, a zonelor cu
păduri şi a zonelor cu vegetaţie la ozon, la valoare ţintă
AOT 40 şi la obiectivul pe termen lung AOT 40.
AOT40: reprezintă suma diferenţelor dintre concentraţiile orare mai mari de 80 µg/m3 (40 ppb) şi 80 µg/m3
acumulate în toate valorile orare măsurate între 8.0020.00 ora Europei Centrale (9.00-21.00 ora României).
Pentru culturi, acumularea este de la 1 mai până pe 30
iulie. Pentru păduri, acumularea este pe perioada de vară
(1 aprilie - 30 septembrie). AOT40 este exprimat în
(µg/m3) x oră.
Valoare ţintă AOT 40 este de 18000 (µg/m3) x h medie
pe 5 ani.
Obiectivul pe termen lung AOT 40 (calculat cu valorile
orare) este de 6000 (µg/m3) x h.
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Figura nr. I.4. Expunerea zonelor de culturi agricole şi de păduri la concentraţii de ozon
AOT 40 în unele state din Europa
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Sursa: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/exposure-of-ecosystems-to-acidification-3/assessment-1

Analizând graficele de mai sus se constată că majoritatea culturilor agricole este expusă la concentraţii de
ozon care depăşesc obiectivul pe termen lung AOT40
stabilit prin Directiva 2008/50/CE privind calitatea
aerului. De asemenea, o parte semnificativă este expusă
la niveluri care depăşesc valoarea ţintă AOT40 stabilită
prin directivă pentru anul 2010. În cazul suprafeţelor

acoperite cu păduri, situaţia este mult mai nefavorabilă,
atât la depăşirea obiectivului pe termen lung AOT40, cât
şi la depăşirea valorii-ţintă AOT40. Referitor la România, aceasta se situează într-un domeniu intermediar
faţă de alte state ale UE, atât la culturile agricole, cât şi la
păduri, mai ales în ultimii ani, după cum se poate vedea
în figurile nr. I.4. şi nr. I. 5.

Figura nr. I.5. Evoluţia procentului de suprafeţe expuse la concentraţii de ozon peste valoarea ţintă pentru ecosistemele culturi
agricole şi păduri (AOT40)

Sursa:http://acm.eionet.europa.eu/download/spat_interp_aqmaps_shapesets/2014-aq-data/Supplementary_material_to_ETCACM_TP_2016.pdf
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Reprezentarea
grafică
prezintă
evoluţia procentului de suprafeţe
expuse la concentraţii de ozon peste
valoarea ţintă pentru ecosistemele
culturi agricole şi păduri (AOT40). Se constată că
suprafeţele de pădure expuse la concentraţii de ozon
mai mari decât valoarea ţintă AOT40 se menţin

aproximativ în acelaşi interval pe întreaga perioadă
analizată, dar din anul 2013 procentul acestora a scăzut
considerabil (< 50%). La culturile agricole, în anii 2010,
2011, 2013 şi 2014 procentul suprafeţelor expuse la
concentraţii de ozon mai mari decât valoarea ţintă
AOT40 a fost nesemnificativ.

I.2. FACTORII DETERMINANŢI ŞI PRESIUNILE CARE AFECTEAZĂ STAREA DE CALITATE A
AERULUI ÎNCONJURĂTOR
Cod indicator România: RO 27
Cod indicator AEM: CSI 27
DENUMIRE: CONSUMUL FINAL DE ENERGIE PE TIP DE SECTOR
DEFINIŢIE: Consumul final de energie acoperă cantităţile de energie furnizate consumatorului final în cele mai
diverse scopuri energetice. Este calculat ca fiind suma consumului final de energie din toate sectoarele de activitate.
Acestea sunt structurate astfel încât să cuprindă industria, transporturile, gospodăriile, serviciile şi agricultura.
Evaluarea gradului de dependenţă energetică la nivel de
sector se realizează prin însumarea cantităţilor de
energie utilizate pe ramuri de activitate conform
balanţei energetice. Nu sunt cuprinse cantităţile utilizate
pentru producerea altor combustibili, consumurile din
sectorul energetic şi pierderile de transport şi

distribuţie.
Consumul final de energie electrică s-a cifrat la 21896
tone echivalent petrol în anul 2015, cu aproximativ
3,7% mai mic faţă de anul 2010, potrivit datelor
publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Figura nr. I.6. Consumul energetic pe tipuri de sectoare de activitate pentru perioada 2010 – 2015 (mii tep)
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Sursa:http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm

În figura nr. I.6. privind consumul energetic pe tipuri de
sectoare de activitate se observă că valorile consumului
energetic din sectorul rezidențial au pe perioada 2010 –

2015 ponderea cea mai mare, urmate de activitățile din
industrie și activitățile de transport.

Figura nr. I.7. Consumul energetic pe tipuri de combustibil pentru perioada 2010 - 2015 (mii tep)
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Sursa:http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm

Din figura nr. I.7. privind consumul energetic pe tipuri
de combustibil se observă că ponderea cea mai mare
corespunde valorilor aferente gazelor naturale pe
întreaga perioadă analizată, iar valorile corespunză
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toare tipurilor de combustibil cărbune şi ţiţei au o
evoluţie medie aproximativ asemănătoare. Tendința de
scădere a consumului de energie se menține și în 2015
față de 2014 și 2013.
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Figura nr. I.8. Consumul energetic pe cap de locuitor, exprimat în tone de echivalent petrol
(tep)
Consumul de energie pe locuitor la nivel national, 2010-2015
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Sursa:http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index. htm

Din analiza datelor prezentate în figura I.8. se observă
un maxim în anul 2011, iar apoi variază, ajungând la
1,58 tep în 2013 și 2014, în 2015 având o ușoară

creștere la 1,60 tep. În 2015 consumul energetic pe cap
de locuitor a scăzut cu aproximativ 6,6% față de anul
2010 și cu 9,15% față de anul 2011.

Cod indicator România: RO 29
Cod indicator AEM: CSI 29
DENUMIRE: CONSUMUL DE ENERGIE PRIMARĂ PE TIP DE COMBUSTIBIL
DEFINIŢIE: Cantitatea de energie necesară pentru a satisface consumul intern brut de energie din combustibili solizi,
ţiţei, gaze naturale, lemne de foc, surse nucleare şi regenerabile şi o componentă mai mică de "alte" surse (deşeuri
industriale şi importurile nete de energie electrică) al unei ţări.
În anul 2015 principalele resurse de energie primară au
totalizat 32870 mii tep, în scădere cu 375 mii tep față

de anul 2014 (33245 mii tep).

Figura nr. I.9. Producţia de energie primară din resursele de energie primară din România
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Sursa: http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/balanta%20en ergetica%202010.pdf

În figura nr. I.9. sunt prezentate evoluția resurselor de
energie primară din următoarele tipuri de combustibili:
cărbuni, gaze naturale, ţiței, lemne de foc (inclusiv

biomasa), alți combustibili, energie , energie din surse
neconvenționale. Se observă ponderea majoritară a
producției de energie primară din țiței și gaze naturale.

Figura nr. I.10. Evoluţia consumului de energie primară în România pe perioada anilor 2010-2015
Consumul intern brut de energie pe tipuri de combustibili 2010-2015
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Totalul consumului
intern de energie
primară în anul 2015 a fost de
31844 mii tep, în scădere cu 8,5%
față de anul 2010, și cu 10,67% față de
anul 2011, an în care s-a atins un maxim de consum
intern, înregistrându-se valoarea de 35648 mii tep. Se
observă că evoluţia consumului de gaze naturale se
menţine în acelaşi interval de valori pe întreaga
perioadă analizată şi reprezintă ponderea cea mai mare

dintre toţi factorii constitutivi ai consumului intern de
energie internă primară.
În condiţiile provocării actuale privind asigurarea
resurselor energetice şi necesitatea reducerii emisiilor
de CO2, precum și protecția mediului înconjurător,
investițiile în eficiența energetică, recuperarea
resurselor energetice secundare și combaterea
fenomenului de sărăcie energetică constituie o
prioritate strategică pentru România.

Cod indicator România: RO 01
Cod indicator AEM: CSI 01
DENUMIRE: EMISIILE DE SUBSTANŢE ACIDIFIANTE
DEFINIŢIE: Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice ale substanţelor acidifiante: oxizi de azot (NOx),
amoniac (NH3) şi oxizi de sulf (SOx, SO2), la fiecare dintre acestea ţinânduse cont de potenţialul său acidifiant.
Indicatorul oferă de asemenea informaţii referitoare la modificările survenite în emisiile provenite de la principalele
sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport
rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor;
agricultură; deşeuri; altele.
Acidifierea reprezintă procesul de modificare a
caracterului chimic natural al unui component al
mediului care se datorează prezenţei în atmosferă a
unor compuşi chimici alogeni care determină o serie de
reacţii chimice în atmosferă, conducând la modificarea
pH-ului aerului, precipitaţiilor şi chiar a solului, cu
formarea acizilor corespunzători. Gazele cu efect
acidifiant asupra atmosferei sunt: dioxidul de sulf,
dioxidul de azot şi amoniacul. Aceşti poluanţi provin în
special din activităţile antropice: arderea combustibililor fosili (cărbune, petrol, gaze naturale), metalurgie,

agricultură, trafic rutier.
Managementul dejecţiilor şi fermentaţia enterică de la
creşterea animalelor reprezintă surse semnificative de
amoniac, iar utilizarea îngrăşămintelor cu azot în
agricultură reprezintă o sursă importantă de amoniac.
În funcţie de potenţialul acidifiant al emisiilor antropice
este reprezentată grafic contribuţia subsectoarelor de
activitate din sectorul energie la emisiile poluante ale
substanţelor de tip: oxizi de azot (NOX), amoniac (NH3)
şi oxizi de sulf (SOX, SO2).

Figura nr. I.11. Contribuţia la nivel naţional a sectorului de energie în anul 2015, la emisiile poluante cu efect de acidifiere (NOx,
SO2, şi HN3)
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Sursa : Romania’s Informative Inventory Report 201

Din analiza datelor privind contribuţia sectorului de
energie la emisiile poluante cu efect de acidifiere la nivel
naţional pentru perioada de raportare, se observă o
pondere semnificativă a amoniacului din activitatea de

încălzire instituțională, şi o valoare ridicată a ponderii
poluantului SO2 din activitatea de producţie energetică
(figura nr. I.11.).

Cod indicator România: RO 02
Cod indicator AEM: CSI 02
DENUMIRE: EMISII DE PRECURSORI AI OZONULUI
DEFINIŢIE: Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice de poluanţi precursori ai ozonului: oxizi de azot
(NOx), monoxid de carbon (CO), metan (CH4) şi compuşi organici volatili nemetanici (COVNM) proveniţi din
sectoarele: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier;
transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultură;
deşeuri; altele.
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O deosebită atenţie
trebuie
acordată
controlului surselor de poluare
care emit compuşi organici volatili
(COV) proveniţi în principal din
industria de sinteză a substanţelor chimice organice
deoarece, împreună cu particulele în suspensie,
principalii componenţi ai smogului şi cu oxizii de azot, în
prezenţa luminii, contribuie la formarea ozonului
troposferic. Ozonul troposferic este un gaz foarte
oxidant, foarte reactiv, cu miros înecăcios, care cauzează
probleme respiratorii, se concentrează în stratosferă şi
asigură protecţia împotriva radiaţiei UV dăunătoare
vieţii.
Ozonul prezent la nivelul solului se comportă ca o
componentă a "smogului fotochimic". Se formează prin
intermediul unei reacţii care implică în particular
compuşii organici volatili şi oxizii de azot. Este
responsabil de daune produse vegetaţiei prin atrofierea
unor specii de arbori din zonele urbane.
În perioada de primăvară-vară, când intervalul de
iluminare diurnă este mare, reacţiile fotochimice din
atmosferă sunt accelerate, fapt ce are ca rezultat
creşterea concentraţiilor de ozon în special în timpul
zilelor foarte călduroase (cu temperaturi de peste 30°C).
În plus, concentraţiile crescute ale ozonului troposferic
pot avea impact asupra culturilor şi clădirilor.

Compuşii organici volatili constituie unul din principalii
precursori ai ozonului, care este un constituent natural
al atmosferei. În contextul existenţei altor poluanţi ca
oxizii de azot şi oxizii de sulf, ozonul devine generator
de smog şi de o serie de efecte negative asupra
sistemului climatic, precum şi asupra productivităţii
ecosistemelor şi sănătăţii umane. Ca atare, zonele cele
mai afectate de poluare cu ozon troposferic sunt cele
urbane, poluanţii precursori fiind generaţi în special de
activităţile industriale şi de traficul rutier.
Poluarea cu COV este răspândită în multe instalaţii
industriale din industriile chimică şi metalurgică, dar şi
la arzătoarele de combustibili fosili sau arzătoarele de
deşeuri.
Oxizii de azot se formează în procesul de combustie
atunci când combustibilii sunt arşi la temperaturi înalte,
dar cel mai adesea, ei sunt rezultatul traficului rutier,
activităţilor industriale şi producerii energiei electrice.
Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea
smogului, a ploilor acide, deteriorarea calității apei,
efectului de seră, reducerea vizibilităţii în zonele
urbane.
Este prezentată grafic tendinţa emisiilor antropice de
poluanţi precursori ai ozonului: oxizi de azot (NOx),
monoxid de carbon (CO), metan (CH4) şi compuşi
organici volatili nemetanici (COVNM) proveniţi din
diverse sectoare de activitate.

Figura nr. I.12. Contribuţiile diferitelor sectoare de activitate din energie la nivel naţional în anul 2015, la emisiile de substanţe
poluante evacuate în atmosferă şi considerate substanţe precursoare ale ozonului
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Sursa : Romania’s Informative Inventory Report 2016

Analizând situaţia privind contribuţia sectorului de
energie la emisiile poluante cu precursoare ale ozonului
la nivel naţional pentru perioada de raportare, se
constată o pondere semnificativă a poluantului CO din

activitatea de încălzire a spaţiilor din agricultură,
silvicultură şi pescuit, dar şi o valoare crescută a
compușilor organici volatili din acelaşi tip de activitate.

Cod indicator România: RO 03
Cod indicator AEM: CSI 03
DENUMIRE: EMISII DE PARTICULE PRIMARE ŞI PRECURSORI SECUNDARI DE PARTICULE
DEFINIŢIE: Acest indicator prezintă tendinţele emisiilor de particule primare cu diametrul mai mic de 2,5 μm (PM2,5)
şi respectiv 10 μm (PM10) şi de precursori secundari de particule (oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi dioxid de sulf
(SO2), provenite de la surse antropice, pe sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în
industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea
solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.
Este prezentată grafic tendinţa emisiilor de particule
primare cu diametrul mai mic de 2,5µm (PM2,5) şi
respectiv 10µm (PM10) şi de precursori ai particulelor
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

secundare: oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi dioxid
de sulf (SO2), provenite de la surse antropice, pe tipuri
de sectoare de activitate.
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Figura nr. I.13. Contribuţiile subsectoarelor de activitate din sectorul energie la nivel naţional
în anul 2015, la emisiile de particule primare în suspensie PM2,5 şi PM10
Contribuţiile subsectoarelor de activitate din sectorul energie la emisiile de particule primare în suspensie PM2,5 şi
PM10, 2015
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Din analiza situaţiei privind contribuţia sectorului de
energie la emisiile poluante cu precursoare ale ozonului
la nivel naţional pentru perioada de raportare, se

constată că principala activitate din sectorul energie la
producerea de emisii de particule primare în suspensie
este încălzirea rezidenţială.

Cod indicator România: RO 38
Cod indicator AEM: APE 05
DENUMIRE: EMISII DE METALE GRELE
DEFINIŢIE: Tendinţele emisiilor antropice de metale grele pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia
energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial,
instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.
Metalele grele (mercur, plumb, cadmiu, etc.) sunt
compuşi care nu pot fi degradaţi pe cale naturală, având
un timp îndelungat de remanenţă în mediu, iar pe
termen lung sunt periculoşi deoarece se pot acumula în
lanţul trofic. Metalele grele pot proveni de la surse
staţionare şi mobile: procese de ardere a combustibililor
şi deşeurilor, procese tehnologice din metalurgia
metalelor neferoase grele şi trafic rutier. Metalele grele
pot provoca afecţiuni musculare, nervoase, digestive,
stări generale de apatie; pot afecta procesul de
dezvoltare a plantelor, împiedicând desfăşurarea
normală a fotosintezei, respiraţiei sau transpiraţiei.

Din date statistice emisiile de metale grele prezintă o
scădere faţă de cele înregistrate în ultimii ani. Din
repartiţia emisiilor pe sectoare de activitate, se observă
ca ponderea cea mai mare a emisiilor de mercur într-un
procent de peste 60% provine din arderile în producţia
de energie şi căldură. La acestea se adaugă sectoare
precum: procesele de producţie, tratarea şi depozitarea
deşeurilor şi într-o pondere foarte mică, alte activităţi,
respectiv: instalaţiile de ardere neindustriale şi
transportul rutier. În figura nr.I.14 este prezentată
grafic tendinţa emisiilor antropice de metale grele pe
diferite sectoare de activitate.

Figura nr. I.14. Contribuţiile subsectoarelor de activitate din sectorul energie la nivel naţional
în anul 2015, la emisiile de metale grele
Contribuţiile subsectoarelor de activitate din sectorul energie la emisiile de metale grele, 2015
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Sursa : Romania’s Informative Inventory Report 2016

Din analiza situaţiei privind contribuţia sectorului de
energie la emisiile de metale grele la nivel naţional
pentru perioada de raportare, se constată o creştere

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

semnificativă a emisiilor de mercur din sectorul energie
pentru producerea de fier şi oţel și a emisiilor de plumb
rezultate din sectorul de încălzire rezidențială.
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Cod indicator România: RO 39
Cod indicator AEM: APE 06
DENUMIRE: EMISII DE POLUANŢI ORGANICI PERSISTENŢI
DEFINIŢIE: Tendinţele emisiilor antropice de poluanţi organici persistenţi, de hidrocarburi aromatice policiclice
(HAP), pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese
industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a
altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.
Este prezentată grafic tendinţa emisiilor antropice de
poluanţi organici persistenţi, de hidrocarburi aromatice

policiclice (HAP), pe sectoare de activitate (a se vedea
figura nr. I.15).

Figura nr. I.15. Contribuţiile subsectoarelor de activitate din sectorul energie la nivel naţional
în anul 2015, la emisiile de poluanţi organici persistenţi
Contribuţiile subsectoarelor de activitate din sectorul energie la nivel naţional la emisiile de poluanţi organici
persistenţi, 2015
100,00%

PCDD/
PCDF

80,00%
60,00%

PAH

40,00%
20,00%

HCB

0,00%
Producția de energie și căldură

PCBs
Arderi energetice în alte
domenii

Încălzire rezidențială

Sursa : Romania’s Informative Inventory Report 2016

Din analiza datelor prezentate privind contribuţia
sectorului de energie la emisiile de poluanţi organici

persistenţi la nivel naţional, se observă că ponderea cea
mai mare în emisia de poluanţi organici persistenţi o are
sectorul de activitate încălzire rezidenţială.

Cod indicator România: RO 01
Cod indicator AEM: CSI 01
DENUMIRE: EMISIILE DE SUBSTANŢE ACIDIFIANTE
DEFINIŢIE: Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice ale substanţelor acidifiante: oxizi de azot (NOx),
amoniac (NH3) şi oxizi de sulf (SOx, SO2), la fiecare dintre acestea ţinându-se cont de potenţialul său acidifiant.
Indicatorul oferă de asemenea informaţii referitoare la modificările survenite în emisiile provenite de la
principalele sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale;
transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a
produselor; agricultură; deşeuri; altele.
În funcţie de potenţialul de acidifiere este prezentată
grafic tendinţa emisiilor antropice ale oxizilor de azot
(NOx), amoniac (NH3) şi oxizi de sulf (SOx, SO2), pe

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

sectoare de activitate la nivel naţional, (a se vedea figura
nr. I.16).
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Figura nr. I.16. Ponderea emisiilor de substanţe poluante cu efect de acidifiere pe sectoare de
activitate la nivel naţional în anul 2015
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Sursa:
Romania’s Informative Inventory Report 2016

Figura nr. I.17. Contribuţia sectoarelor din industrie la nivel naţional în anul 2015, la emisiile poluante cu efect de
acidifiere (NOx, SOx şi HN3)

Sursa: Romania’s Informative Inventory Report 2016

Se constată că la nivel naţional efectul de acidifiere al
poluanţilor provine din sectorul de activitate energie,

pentru dioxid de carbon şi oxizi de azot şi din
agricultură pentru amoniac.

Figura nr. I.18. Evoluţia emisiilor de substanţe poluante cu efect acidifiant la nivel naţional în perioada 2010-2015 şi ţinta pentru
anul 2020
Evoluţia emisiilor de substanţe poluante cu efect acidifiant , 2010-2015
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Inventory Report 2016
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Din analiza datelor privind emisiile de substanţe cu
efect acidifiant, sectoarele de activitate cu pondere mare
sunt producţia de aluminiu cu valori semnificative
pentru dioxidul de sulf, urmată de producţia de acid
azotic, unde valori mari sunt înregistrate pentru
poluanţii de oxizi de azot.

Ţinând
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de
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NH3
şi
prevederile
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Echivalent acidifiere
Gothenburg
revizuit
privind
reducerea
emisiilor de poluanţi
atmosferici,
angajamen¬te
care
trebuie îndeplinite până în anul 2020, se observă că
evoluţia emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere la
nivel naţional pe întreaga perioadă analizată urmează
un trend descendent către pragul impus în prevederile
Protocolului Gothenburg revizuit.

2014
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Tabelul nr. I.1. Nivelul emisiilor de poluanţi atmosferici cu efect de acidifiere (kt) Plafoane Protocolul Gothenburg 2010
An/Poluant
NOX
SOX
NH3
2005
2010
2020

309
437
170

643
918
148

199
210
173

Notă : * Plafoane emisii conform Protocolul Gothenburg 2010 revizuit

Echivalentul acid este un parametru de evaluare a sumei
totale de substanţe acidifiante emise în atmosferă.
Aceste substanţe contribuie la acidifierea solului,
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aerului şi a mediului acvatic. Echivalentul acid se
bazează pe potenţialul de fixarea a ionilor H+. Calculul ia
în considerare următorii poluanţi: SO2, NOx si NH3, iar
12

echivalentul acid se
poate calcula utilizând

următorii coeficienţi de ponderare: 0.0313 pentru SO2,
0.0217 pentru NOx si 0.0588 pentru NH3.

Cod indicator România: RO 02
Cod indicator AEM: CSI 02
DENUMIRE: EMISII DE PRECURSORI AI OZONULUI
DEFINIŢIE: Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice de poluanţi precursori ai ozonului: oxizi de azot
(NOx), monoxid de carbon (CO), metan (CH4) şi compuşi organici volatili nemetanici (COVNM) proveniţi din
sectoarele: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport
rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor;
agricultură; deşeuri; altele.
Ozonul este forma alotropică a oxigenului. 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), compușii organici volatili – COV,
monoxidul de carbon în prezenţa razelor solare, ca
sursa de energie a reacţiilor chimice.
Ceaţa toxică este produsă prin interacţiunea chimică
între emisiile poluante şi radiaţiile solare. Cel mai
întâlnit produs al acestei reacţii este ozonul. În timpul
orelor de vârf, în zonele urbane, concentraţia

atmosferică a oxizilor de azot şi de hidrocarburi creşte
rapid, datorită traficului intens. În acelaşi timp,
cantitatea de dioxid de azot din atmosferă scade
datorită faptului ca lumina solară duce la descompunerea acestuia în oxid de azot şi atomi de oxigen.
Atomii de oxigen combinaţi cu oxigenul molecular
formează ozonul. Hidrocarburile se oxidează şi
reacţionează cu oxidul de azot pentru a produce
dioxidul de azot.
Contribuţiile diferitelor sectoare de activitate, la emisiile
de substanţe poluante evacuate în atmosferă şi
considerate substanţe precursoare ale ozonului (CH4,
NMVOC, NOX şi CO), sunt prezentate în formă grafică la
nivel naţional în anul 2015 (a se vedea figura nr. 19).

Figura nr. I.19. Contribuţiile diferitelor sectoare de activitate la nivel naţional în anul 2015, la emisiile de substanţe poluante
evacuate în atmosferă şi considerate substanţe precursoare ale ozonului
Contribuţiile diferitelor sectoare de activitate la nivel naţional la emisiile de substanţe poluante
considerate substanţe precursoare ale ozonului, 2015
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Datele prezentate grafic pun în evidenţă faptul că
sectorul energie contribuie semnificativ la emisiile de

poluanţi precursori ai ozonului la nivel naţional.

Figura nr. I.20. Contribuţii ale diverselor sectoare de activitate din industrie la nivel naţional în anul 2015 la emisiile de poluanţi
atmosferici consideraţi precursori ai ozonului (NOx, NMVOC, CO)
Contribuţii ale diverselor sectoare de activitate din industrie
la emisiile de precursori ai ozonului, 2015
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Din analiza datelor
prezentate
privind
contribuţia diferitelor sectoare de
activitate la emisiile de poluanţi
precursori ai ozonului la nivel naţional
se observă o pondere semnificativă a sectoarelor de

activitate precum producţia de aluminiu cu valori mari
ale emisiilor de CO, producţia de acid azotic cu valori
semnificative ale emisiilor de oxizi de azot şi industria
alimentară care prezintă cele mai mari valori ale
emisiilor de compuşi organici volatili.

Cod indicator România: RO 03
Cod indicator AEM: CSI 03
DENUMIRE: EMISII DE PARTICULE PRIMARE ŞI PRECURSORI SECUNDARI DE
PARTICULE
DEFINIŢIE: Acest indicator prezintă tendinţele emisiilor de particule primare cu diametrul mai mic de 2,5 μm
(PM2,5) şi respectiv 10 μm (PM10) şi de
precursori secundari de particule (oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi dioxid de sulf (SO2), provenite de la surse
antropice, pe sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese
industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a
altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.
Sunt prezentate grafic contribuţiile din sectoarele de
activitate la emisiile de particule primare în suspensie

PM2,5 şi PM10, la nivel naţional, în anul 2015, (a se vedea
figura nr. I.21).

Figura nr. I.21. Contribuţia sectoarelor de activitate la nivel naţional în anul 2015, la emisiile de particule primare în suspensie
PM2,5 şi PM10
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Sursa : LRTAP-RO- 2016

Prin compararea valorilor prezentate pentru diferite
sectoare de activitate la nivel naţional se constată că

ponderea sectorului energie este cea mai mare la
emisiile de particule primare în suspensie.

Figura nr. I.22. Contribuţiile subsectoarelor de activitate din sectorul industrie la nivel naţional în anul 2015, la emisiile de particule
primare în suspensie PM2,5 şi PM10
Contribuţiile subsectoarelor de activitate din sectorul industrie la emisiile de
particule primare în suspensie PM2,5 şi PM10, 2015
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Din analiza datelor prezentate privind contribuţia
subsectoarelor de activitate din sectorul industrie, la
emisiile de particule primare în suspensie PM2,5 şi PM10

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

la nivel naţional se constată că sectoarele de activitate
producţia de asfalt şi producţia de ciment şi var au cele
mai mari ponderi, comparativ cu celelalte activităţi.
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Cod indicator România: RO 38
Cod indicator AEM: APE 05
DENUMIRE: EMISII DE METALE GRELE
DEFINIŢIE: Tendinţele emisiilor antropice de metale grele pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia
energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial,
instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.
Contribuţiile din diferite sectoare de activitate la
emisiile de metale grele (Cd, Hg, Pb), la nivel naţional, în
anul 2015, sunt prezentate în formă grafică, (a se vedea
Figura nr. I.23. Contribuţia sectoarelor de activitate la nivel
naţional în anul 2015, la emisiile de metale grele Pb, Cd, Hg

figura nr. I.23).

Figura nr. I.24. Contribuţii ale sectoarelor de activitate din
industrie la nivel naţional în 2015, la emisiile de metale grele
Pb, Cd, Hg
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Producție zinc

Sursa: LRTAP-RO- 2016

Din analiza celor două seturi de date prezentate grafic
privind contribuţia sectoarelor de activitate şi a
subsectoarelor de activitate din sectorul industrie la

emisiile de metale grele, se constată că ponderea
activităţilor industriale este mare şi constituie o sursă
semnificativă de poluare la nivel naţional.

Cod indicator România: RO 39
Cod indicator AEM: APE 06
DENUMIRE: EMISII DE POLUANŢI ORGANICI PERSISTENŢI
DEFINIŢIE: Tendinţele emisiilor antropice de poluanţi organici persistenţi, de hidrocarburi aromatice policiclice
(HAP), pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese
industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a
altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.
Contribuţiile emisiilor de POP (hexaclorobenzen-HCB,
hexaclorociclohexan-HCH, bifenili policloruraţi-PCB,
dioxină-PCDD, furani-PCDF şi hidrocarburi poliaromate

- HPA), din sectorul de activitate industrie, la nivel
naţional în anul 2015 sunt prezentate în formă grafică (a
se vedea figura nr. I.25).

Figura nr. I.25. Contribuţia sectoarelor de activitate la nivel naţional în anul 2015, la emisiile de poluanţi organici persistenţi
PCDD/PCDF (g I-TEQ), HCB (kg), PCB(kg), PAH(t)
Contribuţia sectoarelor de activitate, la nivel naţional, la emisiile de poluanţi organici
persistenţi PCDD/PCDF, HCB, PCB, PAH, 2015
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Se
constată
că
primele două sectoare
de activitate la nivel naţional care
contribuie decisiv la emisiile de

poluanţi organici persistenţi sunt energia cu emisii de
hidrocarburi policiclice aromatice, dioxine şi furani,
industria cu emisii de bifenili policluorurați în special, şi
sectorul deşeuri cu emisii de dioxine şi furani.

Figura nr. I.26. Contribuţia diverselor sectoare de activitate din industrie la nivel naţional în anul 2015, la emisiile de poluanţi
organici persistenţi PCDD/PCDF (g I-TEQ), HCB (kg), PCB(kg), PAH(t)
Contribuţia diverselor sectoare de activitate din industrie la nivel naţional, la emisiile de
poluanţi organici persistenţi PCDD/PCDF, HCB, PCB, PAH, 2015
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Din analiza datelor prezentate privind contribuţia
subsectoarelor de activitate din sectorul industrie la
emisiile de poluanţi organici persistenţi la nivel naţional
se constată că activitatea cu ponderea cea mai mare

pentru toţi poluanţii este producţia de fier şi oţel, iar
pentru emisiile de hidrocarburi poliaromate ponderea
majoră o deține activitatea producției de aluminiu.

Cod indicator România: RO 01
Cod indicator AEM: CSI 01
DENUMIRE: EMISIILE DE SUBSTANŢE ACIDIFIANTE
DEFINIŢIE: Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice ale substanţelor acidifiante: oxizi de azot (NOx),
amoniac (NH3) şi oxizi de sulf (SOx, SO2), la fiecare dintre acestea ţinânduse cont de potenţialul său acidifiant.
Indicatorul oferă de asemenea informaţii referitoare la modificările survenite în emisiile provenite de la
principalele sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale;
transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a
produselor; agricultură; deşeuri; altele.
Funcţie de potenţialul acidifiant al emisiilor antropice:

oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi oxizi de sulf (SOx,
SO2) este prezentată grafic tendinţa.

Figura nr. I.27. Contribuţia tipurilor de vehicule la emisiile poluanţilor cu efect de acidifiere şi eutrofizare
la nivelul anului 2015, din totalul emisiilor la nivel naţional din sectorul transporturi
Contribuţia tipurilor de vehicule la emisiile poluanţilor cu efect de acidifiere şi eutrofizare, din
totalul emisiilor la nivel naţional din sectorul transporturi, 2015
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Sursa : Romania’s Informative Inventory Report 2016

Din analiza datelor privind potenţialul acidifiant al
emisiilor antropice oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3)
şi oxizi de sulf (SOx, SO2), se constată că sectoarele de
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activitate transport de pasageri şi vehicule grele au
ponderea cea mai mare, urmate de vehiculele uşoare și
emisiile din traficul feroviar.
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Cod indicator România: RO 02
Cod indicator AEM: CSI 02
DENUMIRE: EMISII DE PRECURSORI AI OZONULUI
DEFINIŢIE: Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice de poluanţi precursori ai ozonului: oxizi de azot
(NOx), monoxid de carbon (CO), metan (CH4) şi compuşi organici volatili nemetanici (COVNM) proveniţi din
sectoarele: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport
rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor;
agricultură; deşeuri; altele.
Figura nr. I.28. Contribuţia sectoarelor de activitate din transport la nivel naţional în anul 2015,
la emisiile de precursori ai ozonului (CO, NMVOC, NOx)
Contribuţia sectoarelor de activitate din transport la nivel naţional la emisiile de precursori ai
ozonului, 2015
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Sursa: Romania’s Informative Inventory Report 2016

Din analiza datelor privind contribuţia sectoarelor de
activitate din transport la nivel naţional în anul 2015, la
emisiile de precursori ai ozonului se constată că
activitatea cu valorile cele mai mari pentru poluanţii CO

şi NMVOC este transportul de persoane, urmată
îndeaproape de activitatea vehicule grele cu valoarea
cea mai mare pentru poluanţii oxizi de azot.

Cod indicator România: RO 03
Cod indicator AEM: CSI 03
DENUMIRE: EMISII DE PARTICULE PRIMARE ŞI PRECURSORI SECUNDARI DE PARTICULE
DEFINIŢIE: Acest indicator prezintă tendinţele emisiilor de particule primare cu diametrul mai mic de 2,5 μm
(PM2,5) şi respectiv 10 μm (PM10) şi de precursori secundari de particule (oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi
dioxid de sulf (SO2), provenite de la surse antropice, pe sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea
energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi
rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.
Este prezentată grafic tendinţa emisiilor de particule
primare cu diametrul mai mic de 2,5µm (PM2,5) şi
respectiv 10µm (PM10) şi de precursori ai particulelor

secundare: oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi dioxid
de sulf (SO2), provenite de la diverse surse antropice
(figura nr. I.29).

Figura nr. I.29. Contribuţia sectoarelor de activitate din transport la nivel naţional în anul 2015,
la emisiile particule primare şi precursori secundari de particule
Contribuţia sectoarelor de activitate din transport la nivel naţional, la emisiile particule
primare şi precursori secundari de particule, 2015
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Sursa: LRTAP-RO-2016

Din analiza datelor privind contribuţia sectoarelor de
activitate din transport la nivel naţional în anul 2015, la
emisiile de particule primare și precursori ai
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particulelor secundare, se constată că activităţile cu
ponderea cea mai mare rezultă din categoria vehicule
grele şi uzură anvelope.
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Cod indicator România: RO 38
Cod indicator AEM: APE 05
DENUMIRE: EMISII DE METALE GRELE
DEFINIŢIE: Tendinţele emisiilor antropice de metale grele pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia
energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial,
instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.
Este prezentată grafic tendinţa emisiilor antropice de

metale grele pe sectoare de activitate la nivelul anului
2015, (figura nr. I.30).

Figura nr. I.30. Contribuţiile din sectorul de activitate transport la nivel naţional în anul 2015,
la emisiile de metale grele
Contribuţiile din sectorul de activitate transport la nivel naţional, la emisiile de metale grele, 2015
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Sursa: LRTAP-RO- 2016

Din analiza datelor privind contribuţiile din sectorul de
activitate transport la nivel naţional, la emisiile de metale
grele, se constată că ponderea cea mai mare o au aceleaşi

activităţi şi anume: transport pasageri şi vehicule grele,
urmate de activitatea de uzură plăcuțe de frână.

Cod indicator România: RO 39

Cod indicator AEM: APE 06
DENUMIRE: EMISII DE POLUANŢI ORGANICI PERSISTENŢI
DEFINIŢIE: Tendinţele emisiilor antropice de poluanţi organici persistenţi, de hidrocarburi aromatice policiclice
(HAP), pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese
industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a
altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.
Este prezentată grafic tendinţa emisiilor antropice de
poluanţi organici persistenţi, de hidrocarburi aromatice

policiclice (HAP), pe sectoare de activitate la nivelul
anului 2015 (figura nr. I.31).

Figura nr. I.31. Contribuţiile din sectorul de activitate transport la nivel naţional în anul 2015,
la emisiile de poluanţi organici persistenţi (PCDD/PCDF şi PAH)
Contribuţiile din sectorul de activitate transport la nivel naţional, la emisiile de poluanţi
organici persistenţi, 2015
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Sursa: LRTAP-RO-2016

Din analiza datelor privind contribuţiile din sectorul de
activitate transport, la emisiile de poluanţi organici
persistenţi se constată că şi pentru aceşti poluanţi
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ponderea cea mai mare o au tot activităţile de transport
pasageri şi vehicule grele.
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Cod indicator România: RO 01
Cod indicator AEM: CSI 01
DENUMIRE: EMISII DE SUBSTANȚE ACIDIFIANTE
DEFINIŢIE: Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice ale substanţelor acidifiante: oxizi de azot (NOx),
amoniac (NH3) şi oxizi de sulf (SOx, SO2), la fiecare dintre acestea ţinânduse cont de potenţialul său acidifiant.
Indicatorul oferă de asemenea informaţii referitoare la modificările survenite în emisiile provenite de la
principalele sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale;
transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a
produselor; agricultură; deşeuri; altele.
Este prezentată grafic tendinţa emisiilor antropice ale
substanţelor acidifiante: oxizi de azot (NOx), amoniac
(NH3) şi modificările survenite în emisiile provenite de
la principalele sectoare sursă la nivelul anului 2015.

Contribuţiile din sectorul de activitate-agricultură, la
emisiile de poluanţi cu efect de acidifiere (NOx, NH3),
sunt prezentate în formă grafică la nivel naţional (figura
nr. I.32).

Figura nr. I.32. Contribuţiile din sectorul de activitate agricultură, la emisiile de poluanţi cu efect de acidifiere (NOx şi NH3), la nivel
naţional, în anul 2015

Sursa: Romania’s Informative Inventory Report 2016

Din analiza datelor prezentate privind contribuţia
activităţii sectoarelor din agricultură, la emisiile de
poluanţi cu efect de acidifiere la nivel naţional se

constată că activităţile cu ponderea cea mai mare sunt
creșterea porcinelor şi a vacilor de lapte, urmate de
creșterea găinilor ouătoare.

Cod indicator România: RO 02
Cod indicator AEM: CSI 02
DENUMIRE: EMISII DE PRECURSORI AI OZONULUI
DEFINIŢIE: Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice de poluanţi precursori ai ozonului: oxizi de azot
(NOx), monoxid de carbon (CO), metan (CH4) şi compuşi organici volatili nemetanici (COVNM) proveniţi din
sectoarele: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport
rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor;
agricultură; deşeuri; altele.
Datele sunt prelucrate şi prezentate în formă grafică
privind tendinţa emisiilor antropice de poluanţi
precursori ai ozonului de la nivelul solului (troposferă):
oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), metan
(CH4) şi compuşi organici volatili nemetanici (COV),
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provenite din diverse sectoare sursă la nivel naţional
(figura nr. I.33).
Contribuţiile din sectorul de activitate agricultură, la
emisiile precursorilor de ozon (CH4, NMVOC, NOx şi CO),
sunt prezentate în formă grafică la nivel naţional, în
2015, (figura nr. I.33).
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Figura nr. I.33. Contribuţii din sectorul de activitate agricultură, la emisiile precursorilor de
ozon (NMVOC şi NOx), la nivel naţional, în anul 2015
Contribuţiile din sectorul de activitate agricultură, la emisiile de poluanţi cu efect de acidifiere, la
nivel naţional, 2015
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Sursa: Romania’s Informative Inventory Report 2016

Din analiza datelor prezentate privind contribuţia
activităţii sectoarelor din agricultură, la emisiile
precursorilor de ozon la nivel naţional, se constată că

activităţile privind creșterea porcinelor şi a vacilor de
lapte au ponderea cea mai mare.

Cod indicator România: RO 03
Cod indicator AEM: CSI 03
DENUMIRE: EMISII DE PARTICULE PRIMARE ŞI PRECURSORI SECUNDARI DE PARTICULE
DEFINIŢIE: Acest indicator prezintă tendinţele emisiilor de particule primare cu diametrul mai mic de 2,5 μm
(PM2,5) şi respectiv 10 μm (PM10) şi de precursori secundari de particule (oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi
dioxid de sulf (SO2), provenite de la surse antropice, pe sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea
energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi
rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.
Contribuţiile din sectorul agricultură la emisiile de
particule primare PM2,5 şi PM10, la nivel naţional, în anul

2013, sunt prezentate în formă grafică (figura nr. I.34).

Figura nr. I.34. Contribuţiile din sectorul de activitate agricultură în 2015, la emisiile de particule primare PM2,5 şi PM10
Contribuţiile din sectorul de activitate agricultură la nivel naţional, la emisiile de particule primare
PM2,5 şi PM10, 2015
60,00%
50,00%
PM2.5

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

PM10

0,00%

Sursa: LRTAP-RO-2016

Din analiza datelor privind contribuţia activităţii
sectoarelor din agricultură, la emisiile de particule
primare PM2,5 şi PM10 la nivel naţional, se constată că o

pondere semnificativă o deține activitatea de găini
ouătoare și îngrășăminte sintetice.

Cod indicator România: RO 39
Cod indicator AEM: APE 06
DENUMIRE: EMISII DE POLUANŢI ORGANICI PERSISTENŢI
DEFINIŢIE: Tendinţele emisiilor antropice de poluanţi organici persistenţi, de hidrocarburi aromatice policiclice
(HAP), pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese
industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a
altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.
Se urmăreşte tendinţa emisiilor antropice de poluanţi
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

organici

persistenţi,

de

hidrocarburi

aromatice
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policiclice (HAP), pe
sectoare de activitate:
producerea şi distribuţia energiei,
utilizarea energiei în industrie,
procese industriale, transportul rutier,
transportul nerutier, comercial, instituţional şi
rezidenţial, utilizarea solvenţilor şi a altor produse,
agricultură, deşeuri, alte surse.

Nu sunt disponibile date privind estimarea contribuţiilor la modificarea totală a emisiilor de POP
(hexaclorobenzen-HCB, hexaclorociclohexan-HCH, bifenili policloruraţi- PCB, dioxină-PCDD, furani-PCDF şi
hidrocarburi poliaromate-HPA), din sectorul de activitate agricultură, la nivel naţional în LRTAP- RO, deci
aceste emisii nu sunt cuantificate.

I.3. TENDINŢE ŞI PROGNOZE PRIVIND POLUAREA AERULUI ÎNCONJURĂTOR
Cod indicator România: RO 01
Cod indicator AEM: CSI 01
DENUMIRE: EMISII DE SUBSTANŢE ACIDIFIANTE
DEFINIŢIE: Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice ale substanţelor acidifiante: oxizi de azot (NOx),
amoniac (NH3) şi oxizi de sulf (SOx, SO2), la fiecare dintre acestea ţinându-se cont de potenţialul său acidifiant.
Indicatorul oferă de asemenea informaţii referitoare la modificările survenite în emisiile provenite de la
principalele sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale;
transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a
produselor; agricultură; deşeuri; altele.
Este prezentată tendinţa emisiilor de poluanți
atmosferici pe sectoare de activitate (energie, industrie,
transport, agricultură, deşeuri) la nivel naţional în
perioada 2010-2015.

Sunt prezentate date în formă grafică privind tendinţa
emisiilor poluanţilor cu efect de acidifiere şi eutrofizare
(NOx, SOx şi NH3), la nivel naţional în perioada 20102015, (figurile nr. I.34-I.38).

Figura nr. I.34. Tendinţa emisiilor de poluanţi atmosferici cu efect de acidifiere şi eutrofizare pe sectoare de activitate la nivel
naţional 2010-2015 (energie, industrie, transport, agricultură, deşeuri)
Tendinţa emisiilor de poluanţi atmosferici cu efect de acidifiere şi eutrofizare la nivel națíonal, 20102015
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Sursa: LRTAP-RO-2010-2015

Figura nr. I.35. Tendinţa emisiilor poluanţilor cu efect de acidifiere (NOx, SOx şi NH3) din sectorul de activitate energie la nivel
naţional în perioada 2010-2015
Tendinţa emisiilor poluanţilor cu efect de acidifiere din sectorul de activitate energie, 20010-2015
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Sursa: LRTAP-RO-2010-2015
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Figura nr. I.36. Tendinţa emisiilor poluanţilor cu efect de acidifiere (NOx, SOx şi NH3) din
sectorul de activitate industrie la nivel naţional în perioada 2010-2015
Tendinţa emisiilor poluanţilor cu efect de acidifiere din sectorul de activitate industrie 2010 -2015
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Sursa: LRTAP-RO-2010-2015

Figura nr. I.37. Tendinţa emisiilor poluanţilor cu efect de acidifiere (NOx, SOx şi NH3) din sectorul de activitate
transport la nivel naţional în perioada 2010-2015
Tendinţa emisiilor poluanţilor cu efect de acidifiere din sectorul de
activitate transport 2010-2015
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Sursa: LRTAP-RO-2010-2015

Figura nr. I.38. Tendinţa emisiilor poluanţilor cu efect de acidifiere (NOx, SOx şi NH3) din sectorul de activitate agricultură la nivel
naţional în perioada 2010-2015
Tendinţa emisiilor poluanţilor cu efect de acidifiere din sectorul de activitate
agricultură 2010-2015
kt
160
140
NOx

120
100

SOx

80

NH3

60
40
20
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sursa: LRTAP-RO-2010-2015

Emisiile-ţintă de dioxid de sulf şi oxizi de azot au o
evoluţie descrescătoare ca urmare a implementării
progresive de către titularii activităţilor a măsurilor de
conformare cu valorile limită de emisie. Studiul
interacţiunii poluantului cu mediul în care are loc
dispersia se face având în vedere toţi factorii care
influenţează major evoluţia acestuia în timp şi spaţiu.
Din analiza datelor privind tendinţa emisiilor de
poluanţi din sectoarele de activitate se observă că
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reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici, în vederea
respectării normelor de calitate a aerului pentru
anumite zone se poate prevedea/anticipa ca şi efect al
impactului acestora funcţie de forma inputului de date
(complexitatea datelor, organizarea acestora, etc.), dar
şi de cea a outputului (tabele, grafice, etc.).
Din analiza datelor se poate observa o uşoară tendinţă
de scădere a emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere
pe perioada analizată.
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Cod indicator România: RO 02
Cod indicator AEM: CSI 02
DENUMIRE: EMISII DE PRECURSORI AI OZONULUI
DEFINIŢIE: Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice de poluanţi precursori ai ozonului: oxizi de azot
(NOx), monoxid de carbon (CO), metan (CH4) şi compuşi organici volatili nemetanici (COVNM) proveniţi din
sectoarele: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport
rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor;
agricultură; deşeuri; altele.
Este prezentată în formă grafică tendinţa emisiilor de
precursori ai ozonului (NOx, NMVOC, CO), la nivel
Figura nr. I.79. Tendinţa emisiilor de poluanţi atmosferici
precursori ai ozonului pe sectoare de activitate la nivel
naţional (energie, industrie, transport, agricultură, deşeuri) în
perioada 2010-2015

naţional în perioada 2010-2015, (figurile nr. I.39.-I.43).

Figura nr. I.40. Tendinţa emisiilor de poluanţi precursori ai
ozonului (NOx, NMVOC şi CO) din sectorul de activitate
energie, la nivel naţional în perioada 2010-2015

Sursa: LRTAP-RO-2010-2015

Sursa: LRTAP-RO-2010-2015

Figura nr. I.41. Tendinţa emisiilor de poluanţi precursori ai
ozonului (NOx, NMVOC şi CO) din sectorul de activitate
industrie, la nivel naţional în perioada 2010-2015
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Figura nr. I.42. Tendinţa emisiilor de poluanţi precursori ai
ozonului (NOx, NMVOC şi CO) din sectorul de activitate
transport, la nivel naţional în perioada 2010-2015

Sursa: LRTAP-RO-2010-2015
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Figura nr. I.43. Tendinţa emisiilor de poluanţi precursori ai ozonului (NOx, NMVOC şi CO) din
sectorul de activitate agricultură,
la nivel naţional în perioada 2010-2015

Sursa: LRTAP-RO-2010-2015

Din analiza seturilor de date prezentate privind tendinţa
emisiilor poluanţilor precursori ai ozonului la nivel
naţional se observă de asemenea o uşoară scădere pe
perioada analizată.
Emisiile de substanţe poluante evacuate în atmosferă au
o tendinţă descendentă ca urmare a implementării
principiilor dezvoltării durabile şi adoptării unor politici
de mediu, precum:
producerea energiei electrice prin înlocuirea
parţială a combustibililor fosili cu surse alternative:
energie nucleară (punere în funcţie a reactoarelor 3
şi 4 de la CNE Cernavodă), energie eoliană, energie
produsă în câmpurile de panouri fotovoltaice, etc;
reducerea conţinutului de sulf din combustibili şi
carburanți şi înlocuirea parţială a combustibililor
tip motorină cu biodiesel;

înlocuirea încălziri gospodăriilor din zona rurală
(sobe tradiţionale pe lemne) cu sobe modernizate
care folosesc drept combustibil peleţi şi care au
randamente de ardere mari şi emisii de poluanţi
reduse;
introducerea în exploatare a autovehiculelor
prevăzute cu motoare hibride şi electrice;
prevederea de mecanisme economico– financiare
care să permită înlocuirea instalaţiilor cu efect
poluant important asupra mediului cu altele mai
puţin poluante;
prevederea de instalaţii de reţinere, captare, stocare
a substanţelor poluante (ex. captarea şi stocarea
carbonului la instalaţiile mari de ardere-IMA, filtre
electrostatice, arzătoare cu NOx redus, scrubere,
etc.).

Cod indicator România: RO 03
Cod indicator AEM: CSI 03
DENUMIRE: EMISII DE PARTICULE PRIMARE ŞI PRECURSORI SECUNDARI DE PARTICULE
DEFINIŢIE: Acest indicator prezintă tendinţele emisiilor de particule primare cu diametrul mai mic de 2,5 μm
(PM2,5) şi respectiv 10 μm (PM10) şi de precursori secundari de particule (oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi
dioxid de sulf (SO2), provenite de la surse antropice, pe sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea
energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi
rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.
Tendinţa emisiilor de particule primare cu diametrul
mai mic de 2,5µm (PM2,5) şi respectiv 10µm (PM10) în
suspensie exprimate în kt, la nivel naţional în perioada

2010-2015 este prezentată în formă grafică (figurile nr.
I.44.-I.46).

Figura nr. I.44. Tendinţa emisiilor de particule primare în suspensie la nivel naţional
(energie, industrie, transport, agricultură, deşeuri) 2010-2015
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Sursa: LRTAP-RO-2010-2015
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Figura nr. I.45. Tendinţa emisiilor de particule primare în suspensie din sectorul de
activitate energie
la nivel naţional în perioada 2010-2015
Tendinţa emisiilor de particule primare în suspensie din sectorul de activitate energie,
2010-2015
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Sursa: LRTAP-RO-2010-2015

Figura nr. I.46. Tendinţa emisiilor de particule primare în suspensie din sectorul de activitate transport
la nivel naţional în perioada 2010-2015
Tendinţa emisiilor de particule primare în suspensie din sectorul de activitate transport la
nivel naţional în perioada 2010-2015
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Sursa: LRTAP-RO-2010-2015

Din analiza seturilor de date privind tendinţa emisiilor
de particule primare PM2,5 şi PM10 la nivel naţional se

observă o scădere a acestora în perioada de după 2010.

Cod indicator România: RO 38
Cod indicator AEM: APE 05
DENUMIRE: EMISII DE METALE GRELE
DEFINIŢIE: Tendinţele emisiilor antropice de metale grele pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia
energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial,
instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.
Tendinţa emisiilor de metale grele cadmiu (Cd), mercur
(Hg) şi plumb (Pb), la nivel naţional în perioada 2010-

2015 este prezentată în formă grafică (figurile nr. I.47I.49).

Figura nr. I.47. Tendinţa emisiilor de metale grele (Cd, Hg şi Pb) pe sectoare de activitate la nivel naţional
(energie, industrie, transport, agricultură, deşeuri) 2010-2015
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Sursa: LRTAP-RO-2010-2015
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Figura nr. I.48. Tendinţa emisiilor de metale grele din sectorul industrial la nivel naţional
în perioada 2010-2015
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Sursa: LRTAP-RO-2010-2015

Figura nr. I.49. Tendinţa emisiilor de metale grele din sectorul de activitate transport
la nivel naţional în perioada 2010-2015
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Sursa: LRTAP-RO-2010-2015

La nivel naţional, din analiza datelor prezentate privind
tendinţa emisiilor de metale grele se observă o
descreştere a valorilor după perioada anului 2010, până
în anul 2013, urmând apoi o creștere în perioada 2014 2015, tendințele relevând perioadele de criză
economică 2010-2012 în care activitățile au fost reduse
și de revenire din criză în anii 2013-2015, activitățile
crescând pe fondul revenirii și creșterii economice.
Totuși, valorile anului 2015 nu depășesc valorile anului
2010, emisiile de metale grele în anul 2015 fiind mai

mici cu 7,3% la Pb, 12,9% la Cd, respectiv 6,17% la Hg,
față de anul 2010. Aceeași tendință a emisiilor de metale
grele, de creștere ușoară, se reflectă în sectorul
activităților industriale. Sectorul transporturi prezintă o
tendință de creștere anuală cu o medie de 7,9% la
indicatorul Pb, datorată în principal creșterii numărului
de mașini auto la nivel național, atât civile cât și
industriale, în anul 2015 creșterea fiind cu 9,77% față
de anul 2010.

Cod indicator România: RO 39
Cod indicator AEM: APE 06
DENUMIRE: EMISII DE POLUANŢI ORGANICI PERSISTENŢI
DEFINIŢIE: Tendinţele emisiilor antropice de poluanţi organici persistenţi, de hidrocarburi aromatice policiclice
(HAP), pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese
industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a
altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.
Tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi
(hexaclorobenzen-HCB, hexaclorociclohexan-HCH, bifenili
policloruraţi - PCB, dioxină - PCDD, furani-PCDF şi hidrocarburi poliaromate-HPA), la nivel naţional în perioada
2010-2015 este prezentată în figurile nr. I.500.-I.53.
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Din analiza datelor prezentate mai jos privind tendinţa
emisiilor de poluanţi organici persistenţi la nivel
naţional, se constată o pronunţată scădere pentru toate
sectoarele de activitate.
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Figura nr. I.50. Tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi (hexaclorobenzen HCB,
hexaclorociclohexan HCH, bifenili policloruraţi PCB, dioxină PCDD, furani PCDF şi
hidrocarburi poliaromate HPA), la nivel naţional în perioada 2010-2015
Tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi la nivel
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Sursa: LRTAP-RO-2010-2015

Figura nr. I.51. Tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi din sectorul de activitate energie
la nivel naţional în perioada 2010-2015
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Sursa: LRTAP-RO-2010-2015

Figura nr. I.52. Tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi din sectorul de activitate industrie
la nivel naţional în perioada 2010-2015
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Figura nr. I.53. Tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi din sectorul de activitate transport la nivel naţional în perioada
2010-2015
Tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi din sectorul de activitate
transport, 2010-2015
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S-au evidenţiat ca instrumente de control şi prevenire a
emisiilor de poluanţi atmosferici măsurile socioeconomice, financiare şi politice care creează cadrul
legislativ, dar şi obiective ale unor planuri, proiecte si
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programe de mediu la nivel naţional şi european
conform cerinţelor directivelor referitoare la calitatea
vieţii şi a mediului înconjurător.
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Prognoze privind emisiile principalilor poluanţi atmosferici
Emisiile de substanţe
randamente de ardere mari şi emisii de poluanţi
poluante evacuate în atmosferă au
reduse;
o tendinţă descendentă ca urmare a
introducerea în exploatare a autovehiculelor
implementării principiilor dezvoltării
prevăzute cu motoare alimentate electric;
durabile şi adoptării unor politici de mediu precum:
prevederea de mecanisme economico–financiare
producerea energiei electrice prin înlocuirea
care să permită înlocuirea instalaţiilor cu efect
parţială a combustibililor fosili cu surse
poluant important asupra mediului cu altele mai
alterna¬tive: energie nucleară (punere în funcţie a
puţin poluante;
reactoarelor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă), energie
prevederea de instalaţii de reţinere, captare, stocare
eoliană, energie produsă în câmpurile de panouri
a substanţelor poluante (ex. captarea şi stocarea
fotovoltaice, etc;
carbonului la instalaţiile mari de ardere – IMA, filtre
reducerea conţinutului de sulf din combustibili şi
electrostatice, arzătoare cu NOx redus, scrubere,
carburanți şi înlocuirea parţială a combustibililor
etc.).
tip motorină cu biodiesel;
Prognoza emisiilor de poluanţi atmosferici pe sectoare
înlocuirea încălziri gospodăriilor din zona rurală
de activitate (energie, industrie, transport, agricultură,
(sobe tradiţionale pe lemne) cu sobe modernizate
deşeuri) la nivel naţional pentru perioada 2010-2020
care folosesc drept combustibil peleţi şi care au
este prezentată în formă grafică (figurile nr. I.54-I.58).
Figura nr. I.54. Prognoza emisiilor de poluanţi atmosferici pe sectoare de activitate (energie, industrie, transport, agricultură,
deşeuri) la nivel naţional pentru perioada 2010-2020
kt
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Figura nr. I.55. Prognoza emisiilor poluanţilor atmosferici (NOx, NMVOC, SOx şi NH3) din sectorul de activitate energie la nivel
naţional pentru perioada 2010-2020
Prognoza emisiilor poluanţilor atmosferici din sectorul de activitate energie 2010-2020
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Figura nr. I.56. Prognoza emisiilor poluanţilor atmosferici (NOx, NMVOC, SOx şi NH3) din sectorul de activitate transporturi la nivel
naţional pentru perioada 2010-2020
Prognoza emisiilor poluanţilor atmosferici din sectorul de activitate transporturi 2010-2020
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Figura nr. I.57. Prognoza emisiilor poluanţilor atmosferici (NOx, NMVOC, SOx şi NH3) din
sectorul de activitate industrie la nivel naţional pentru perioada 2010-2020
Prognoza emisiilor poluanţilor atmosferici din sectorul de activitate industrie, 20102020
kt
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Figura nr. I.58. Prognoza emisiilor poluanţilor atmosferici (NOx, NMVOC, SOx şi NH3) din sectorul de activitate agricultură
la nivel naţional pentru perioada 2010-2020
Prognoza emisiilor poluanţilor atmosferici din sectorul de activitate agricultura, 2010-2020
kt
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Din analiza datelor prezentate privind prognoza
emisiilor de poluanţi atmosferici la nivel naţional se
Prognozele preliminare elaborate includ un număr de
estimări diferite (scenarii), ce cuprind combinaţii de
elemente suport legate de modificările nivelurilor de
activitate (de ex., creşterea sau declinul economic),
precum şi de impactul noilor tehnologii, tehnici şi
practici care corespund drept eforturi locale, naţionale
sau regionale („politici şi măsuri”).
Acestea sunt destinate reducerii emisiilor, ce variază
între controale ale emisiilor pentru autovehicule şi
instalaţii industriale şi stimulente pentru combustibili şi
tehnologii mai curate sau modificări ale factorilor
economici (de ex., creşterea preţului carburanţilor),
măsuri ce au ca scop schimbul de carburanţi şi
modificări comportamentale (de ex. sporirea
conştientizării).
.
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constată o scădere a acestora în toate sectoarele de
activitate.
Aceste abordări includ măsuri cum ar fi: aplicarea
tehnicilor şi tehnologiilor complexe de reducere şi
control sau încurajare a noilor tehnologii.
Presupunerile legate de prognozele preliminare
realizate se bazează pe o gamă de seturi de date, inclusiv
prognoze ale dezvoltării industriale, creşterii populaţiei,
ale modificărilor modelelor agrotehnicii şi ale cererii de
transport. Factorii emisiilor pe termen mediu şi lung
reflectă progresele tehnologice, reglementările de
mediu, îmbunătăţirea condiţiilor de funcţionare a
instalaţiilor şi a utilajelor utilizate şi orice modificare
preconizată a formulărilor carburanţilor. Vitezele de
pătrundere a noilor tehnologii sunt importante în
dezvoltarea factorilor sectoriali cu un nivel ridicat de
emisie, pentru orice an ţintă de prognoză.
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II. APA
II.1. RESURSELE DE APĂ:

II.2. CALITATEA APEI

CANTITĂȚI ȘI DEBITE

II.3. MEDIUL MARIN ȘI
COSTIER
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II APA
II.1.RESURSELE DE APĂ. CANTITĂŢI ŞI DEBITE
Cod indicator România: RO 52
Cod indicator AEM: CLIM 16
DENUMIRE: DEBITELE CURSURILOR DE APĂ
DEFINIȚIE: Indicatorul defineşte modificările estimate ale debitelor medii zilnice, lunare, sezoniere şi anuale ale
cursurilor de apă.
O caracteristică a resurselor de apă de suprafaţă ale
României o reprezintă variabilitatea pronunţată a
regimului hidrologic de la un an la altul. Astfel, în
perioada 1881-2000, de când există observaţii
sistematice asupra vremii şi apelor au fost
înregistrate în România:
patru perioade secetoase importante (18941905, 1918-1920, 1942-1953, 1982-2000),
trei perioade ploioase (1881-1893, 1931-1941,
1969-1981)
două perioade normale (1906-1917, 19541968).
Ultima perioadă secetoasă s-a manifestat în special
în sudul şi estul ţării. Lungimea perioadelor
secetoase a crescut de la 12-13 ani, în trecut, la 22 de
ani în perioada 1982-2003 datorită schimbărilor
climatice.
Managementul riscului la inundaţii înseamnă
aplicarea unor politici, proceduri şi practici având ca
obiective identificarea riscurilor, analiza şi evaluarea
lor, tratarea, monitorizarea şi reevaluarea riscurilor
în vederea reducerii acestora, astfel încât
comunităţile umane, toţi cetăţenii, să poată trăi,
munci şi satisface nevoile şi aspiraţiile într-un mediu
fizic şi social durabil. De-a lungul timpului, au existat
mai multe forme de abordare a fenomenului, de la
noţiunea de luptă împotriva inundaţiilor, omul
trecând succesiv la noţiunile de apărare împotriva
inundaţiilor şi apoi la prevenirea inundaţiilor.

În ultimii ani, inundaţiile produse în numeroase ţări
şi consecinţele lor, au condus, pe fondul unei creşteri
a responsabilităţii sociale, la o nouă abordare, aceea
de management al riscului la inundaţii, care se
realizează coordonat de către toţi factorii
responsabili şi care presupune conştientizarea şi
implicarea comunităţilor umane în evitarea
pierderilor de vieţi omeneşti şi reducerea pagubelor.
Practica mondială a demonstrat că apariţia
inundaţiilor nu poate fi evitată, însă ele pot fi
gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un
proces sistematic, care conduc la un şir de măsuri şi
acţiuni menite să contribuie la diminuarea riscului
asociat acestor fenomene.
Managementul riscului la inundaţii este astfel
rezultatul unei combinaţii ample, dintre măsurile şi
acţiunile preventive premergătoare producerii
fenomenului, cele cu caracter operativ din timpul
desfăşurării inundaţiilor şi cele de refacere
întreprinse post inundaţii (de reconstrucţie şi
învăţăminte deprinse ca urmare a producerii
fenomenului).Sursă text: Administrația Naţională de
Meteorologie
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/managementul-apelor2/managementul-riscului-la-inundatii/.

Pentru perioada 2011-2016, nivelele minime şi
maxime ale Dunării înregistrate în amonte de ecluza
Cernavodă sunt prezentate în tabelul nr. II.1.

Tabelul nr. II.1. Situație statistică privind nivelele minime și maxime ale Dunării pentru perioada 2011 – 2016
Data și nivelul
media minimă
media maximă
Data și nivelul MINIM al
ANUL
MAXIM al
lunară pentru
lunară pentru
Dunării
Dunării
nivelul Dunării
nivelul Dunării
2011
2012
2013
2014
2015

2016

10, 11 DECEMBRIE
2,43
31 AUGUST; 01;02;03;04
SEPTEMBRIE
2,84
29 AUGUST
2,93
2 IANUARIE
4,09
11 SEPTEMBRIE
3,13
13 IANUARIE
3,46

03 IANUARIE
9,45

DECEMBRIE
3,16

IANUARIE
8,74

01, 02 IUNIE
8,41
16 APRILIE
10,44
28 MAI
10,6
16 MARTIE
9,35
19 MARTIE
10,26

AUGUST
3,5
AUGUST
3,42
IANUARIE
4,59
SEPTEMBRIE
3,39
IANUARIE
4,99

IUNIE
7,11
aprilie
10,11
MAI
9,37
MARTIE
8,57
MARTIE
9,49

Sursa: Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A.
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Din
punct
de
vedere
hidrologic, anul 2016 s-a
caracterizat prin valori medii
normale ale Dunării la Cernavodă, care nu au
influenţat asigurarea nivelului normal de exploatare
pe canalele navigabile pentru beneficiarii de
folosinţă.
Pentru perioada 2011-2015, în funcție de debitul și
nivelul apei la Dunăre, se disting următoarele situaţii
extreme:

1. Perioada de secetă
În anii 2011, 2012, 2013 şi 2015 s-au înregistrat
nivele şi debite foarte scăzute ale Dunării pe sectorul
Chiciu-Cernavodă-Hârşova,
iar
Administraţia
Bazinală Dobrogea Litoral a instituit Planul de
restricţii şi folosire a apei pentru
perioade
deficitare, prezentate în tabelul II.2:

Tabelul nr. II.2. Nivelul Dunării pe sectorul Chiciu-Cernavodă-Hârșova pentru perioada 2011 – 2015
Nivel Dunare sectorul ChiciuANUL
Cernavodă-Hârşova
Debit
mrMB (cm)
mc/s
2011
Perioada de restricții
20 septembrie- 03 noiembrie
Atenţionare/avertizare
3,19 (-118 cm)
553
tr 1

3,17 (-120 cm)

548

tr 2

3,07 (-130 cm)

522

tr 3
2012
Perioada de restricții

2,73 (-164 cm)

436

23 august-24 octombrie

Atenţionare/avertizare

3,14(-123cm)

tr 1

3,45(-96 cm)

526

tr 2

3,1(-127 cm)

404

tr 3
2013
Perioada de restricții

07 august-25 septembrie

Atenţionare/avertizare

3,62(-75 cm)

tr 1
tr 2

3,54 (83 cm)
3,47 (-90 cm)

576
533

24 iulie-08 octombrie
4,07(-30 cm)

767

3,63(-74cm)

590

tr 2

3,47(-90cm)

533

tr 3

3,29(-108cm)

470

tr 3
2015
Perioada de restricții
Atenţionare/avertizare
tr 1

Sursa: Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A.

2. Perioade de ape mari
Deşi în intervalul 2011-2016 au fost perioade în care
s-au inregistrat nivele mari la Dunăre, aşa cum se
vede din situația statistică prezentată în tabelul
nr.II.15, schema hidrotehnică a canalelor navigabile
a funcţionat normal, nivelul apei în CDMN şi CPAMN
încadrându-se în limita nivelelor normale de
exploatare prevăzute în Regulamentele de
gospodărire cantitativă şi calitativă ale CDMN şi

CPMN. În anul 2016, pe perioada nivelelor mari pe
Dunăre în zona Cernavodă, s-a preluat din Dunăre cu
Staţia de Pompare Complexă Cernavodă, în regim
sifonat şi gravitaţional, un volum de apă de
268.853.70 mii mc, din care 204.067,7 mii mc s-au
uzinat cu microhidrocentralele de la Ecluza Agigea şi
31.540.49 mii mc s-au evacuat la Marea Neagră cu
ajutorul sistemelor de evacuare ape mari.

Tabelul nr. II.3. Preluări din Dunăre de Stația de Pompare Complexă Cernavodă în perioada 2011 – 2016
ANUL
2016
2.015
2014
2013
2012
2011
MII MC
SPC prin sifonare
267.735,90
425.998,00 422.446,70
803.839,70
47.101,60
211.783,60
SPC gravitațional
1.117,80
28.088,30
98.202,00
44.311,30
707
4.310,40
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TOTAL SIFONARE
+GRAVITATIONAL
UZINARE APA CHE
PRELEVARI
BENEFICIARI
EVACUARE PRIN VANE
GALERII APE MARI

268.853,70

454.086,30

520.648,70

848.151,00

47.808,60

216.094,00

204.067,7

383.197,5

456.636,4

597.655,8

18.471,8

169.657,0

33.245,5

27.058,8

25.131,1

27.244,3

25.435,9

25.172,3

31.540,49

70.888,80

64.012,28

250.495,20

29.336,82

46.437,00

Sursa: Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A.

Datele sintetice privind inundațiile din România

Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7

pentru perioada 2010 – 2016 sunt prezentate în
tabelul nr. II.4.

Tabelul nr. II.4. Date sintetice cu privire la inundațiile din România
Anul
Număr evenimente
Număr evenimente
semnificative
2010
94
3
2011
45
1
2012
39
2
2013
74
3
2014
151
5
2015
49
5
2016
171
4

Localități urbane
afectate
117
19
39
47
72
20
93

Sursa: Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A.

3. Ingheţ
În anii geroşi cu condiţii favorabile de formare a
unui pod de gheaţă, navigaţia pe canalele navigabile,
se întrerupe.

În anul 2012, în perioada 10.02.-23.02.2012 datorită
condiiţiilor meteorologice şi temperaturilor deosebit
de scăzute, apa din canalele navigabile a fost
înghețată, ceea ce a dus la oprirea navigaţiei.

Cod indicator România: RO 53
Cod indicator AEM: CLIM 17
DENUMIRE: INUNDAŢII
DEFINIȚIE: Indicatorul evidenţiază tendinţa producerii de inundaţii majore la nivel naţional, precum şi
schimbările preconizate în variaţia inundaţiilor cu o perioadă de revenire de 100 de ani.
Inundaţiile reprezintă unul dintre hazardele
principale din ţara noastră, care prin intensitate şi
amploare ameninţă populaţia, activitatea economică,
mediul, valorile culturale şi de patrimoniu.
În România inundaţiile sunt posibile pe tot parcursul
anului, acestea având ca sursă revărsările naturale
ale cursurilor de apă, precipitaţiile abundente,
topirea zăpezilor, blocajele datorate podurilor de
gheaţă sau plutitorilor, etc.
Practica mondială a demonstrat că apariţia
inundaţiilor nu poate fi evitată, însă ele pot fi
gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un
proces sistematic, reprezentat de măsuri şi acţiuni
menite să contribuie la diminuarea riscului asociat
acestor fenomene.
În urma analizării și prelucrării hărților de hazard și
de risc la inundații, elaborate la nivelul fiecărui
bazin/spaţiu hidrorafic din România, aferente
scenariului mediu, corespunzător debitului maxim,
cu probabilitatea de depășire 1%, respectiv inundații
care se pot produce în medie o data la 100 de ani, a

rezultat, pentru teritoriul ţării, o serie de date şi
informaţii care constituie o serie indicatori care
descriu consecinţele pe care inundaţiile le pot avea
asupra populaţiei şi mediului înconjurător:
Populaţia potențial afectată în acest scenariu se
regăsește repartizată în aproximativ 3.547 de
localități răspândite pe întreg teritoriul țării
noastre și reprezintă cca. 4% (aproximativ
830.000 loc. din totalul populaţiei României);
cele mai afectate județe din punct de vedere
al populației situate în interiorul zonelor
inundabile sunt: Bihor, Mureș, Brașov și Cluj;
32 de instalaţii I.E.D (desemnate prin Directiva
„Industrial Emissions Directive” – Directiva
Emisii Industriale) sunt supuse riscului de a fi
inundate pe teritoriul României;
Siturile de importanţă comunitară SCI, ariile de
protecţie specială avifaunistică SPA, habitatele,
zonele vulnerabile; la nivelul ţării 469 de zone
protejate se regăsesc în zone inundabile,
detaliate astfel:
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204
zone
protejate
pentru captarea apei în
scopul consumului uman; 79
de arii de protecţie specială avifaunistică (SPA),
86 de situri de importanta comunitară (SCI), şi
100 de arii naturale protejate de interes
național;
Infrastructura afectată: aproximativ 700 km de
cale ferată ar putea fi afectată de inundaţii, 700

km de drum național/european; 1300 km de
drum judeţean şi 1000 km de drum comunal;
Patrimoniului cultural poate fi afectat de
efectele negative ale inundaţiilor. În acest sens,
pentru România au fost luate în considerare
bisericile, monumentele şi muzeele aflate în
interiorul zonelor inundabile, rezultând astfel
un număr aproximativ de 293 de biserici, 13
muzee şi 15 monumente culturale.

II.2.CALITATEA APEI
Cod indicator România: RO 67
Cod indicator AEM: WEC 04
DENUMIRE: SCHEME DE CLASIFICARE A CURSURILOR DE APĂ
DEFINIȚIE: Schemele de clasificare a cursurilor de apă sunt concepute pentru a oferi
o indicaţie privind gradul de poluare
Starea ecologică/potențialul ecologic al cursurilor
de apă monitorizate (corpuri de apă naturale,
puternic modificate, artificiale - râuri) pe spații/
bazine hidrografice și la nivel național.

Evaluarea stării ecologice/potențialul ecologic al
cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă
naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) pe
spații/bazine hidrografice în anul 2016 (km) este
prezentată în figura nr. II.1.

Figura nr. II.1. Starea ecologică/potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic
modificate, artificiale - râuri) pe spații/bazine hidrografice în anul 2016 (km)

Sursa: Administrația Națională Apele Române

Evaluarea stării ecologice/potențialul ecologic al
cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă

naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) pe
spații/bazine hidrografice în anul 2016 (%) este
prezentată în figura nr. II.2.

Figura nr. II.2. Starea ecologică/potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic
modificate, artificiale - râuri) pe spații/bazine hidrografice în anul 2016 (%)

Sursa: Administrația Națională Apele Române
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Evoluția
stării
ecologice/potențialului ecologic al
cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă
naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) la

nivel național în perioada
prezentată în figura nr. II.3.

2011-2016

este

Figura nr. II.3. Evoluția stării ecologice / potențialului ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale,
puternic modificate, artificiale - râuri) la nivel național în perioada 2011-2016 (km)

Sursa: Administrația Națională Apele Române

Evoluția stării ecologice/potențialul ecologic al
cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă

naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) la
nivel național în perioada 2011-2016 este
prezentată în tabelul nr. II.5.

Tabelul nr. II.5. Evoluția stării ecologice/potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale,
puternic modificate, artificiale - râuri) la nivel național în perioada 2011-2016
Starea ecologică

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Foarte Bună și Bună (%)
Moderată (%)
Slabă (%)
Proastă (%)
Stare ecologică inferioară stării bune (%)

63.7
35.88
0.28
0.15
36.3

61.26
38.55
0.04
0.15
38.73

61.43
37.99
0.26
0.32
38.57

60.49
38.11
1.22
0.18
39.5

57.87
39.91
1.7
0.52
42.13

61.25
36.22
1.86
0.67
38.75

Lungime rețea de râu monitorizată (km)
Numărul secțiunilor de monitorizare

29635.54
1384

28886.47
1407

31892.8
1409

31262.58
1332

37111.02
1465

37611.70
1464

Sursa: Administrația Națională "Apele Române"

Canalele navigabile sunt alimentate în proporţie de
aprox. 98% de fluviul Dunărea, drept pentru care
parametrii calitativi ai apei din CDMN şi CPAMN sunt
corelaţi cu cei ai apei de provenienţă.
Politica adoptată de Compania Națională „ACN” SA
urmăreşte creşterea satisfacţiei clientului prin
serviciile oferite şi prin menţinerea calităţiii apei din
canalele navigabile avându-se în vedere că aceasta
este o sursă de apă potabilă de suprafaţă care

corespunde categoriei A1 de calitate, cu respectarea
limitelor admisibile din NTPA 013/2002.
Rezultatele monitorizării apei se raportează lunar
către organismele abilitate în domeniul protecţiei
mediului şi gospodărire a apelor.
Parametrii apei din canalele navigabile se încadrează
conform NTPA 013/2002, iar indicatorii fizicochimici monitorizaţi sunt: azotaţi, azotiţi, CCO,NH4,
cloruri, materii totale în suspensie, carbon organic.

Cod indicator România: RO 66
Cod indicator AEM: VHS 03
DENUMIRE: SUBSTANŢELE PERICULOASE DIN LACURI
DEFINIȚIE: Indicatorul cuantifică concentraţiile (medii anuale) de substanţe periculoase prezente în lacuri.
Substanţele periculoase solicitate pentru raportare sunt cele listate în H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea
Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase,
modificată şi completată prin H.G. nr. 1038/2010.
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Pentru acest indicator s-a
avut în vedere raportarea
substanțelor prioritare din HG
570/2016 care stau la baza evaluării stării chimice a
apelor de suprafață (mediul de investigare APĂ). De
asemenea, prin depășiri față de SCM se înțeleg atât

depășirile față de SCM-MA cât și față de SCM-MAC
(conform H.G. 570/2016). Distribuția numărului de
substanțe prioritare monitorizate în lacuri (lacuri
naturale, puternic modificate și artificiale) pe
spații/bazine hidrografice în anul 2016 este
prezentată în tabelul nr. II.6.

Tabelul nr. II.6. Distribuția substanțelor prioritare monitorizate în lacuri (lacuri naturale, puternic modificate și artificiale) pe
spații/bazine hidrografice în anul 2016 – mediul de investigare APA
Substanțe prioritare
Spații/Bazin
Corpuri de apă Metale prioritare
Micropoluanți
Secțiuni monitorizate
hidrografic
(nr)
(nr)
organici (nr)
(nr.)
Someș-Tisa
12
4
22
20
Crișuri
8
0
0
0
Mureș
8
0
20
4
Banat
9
4
6
16
Jiu
16
4
35
6
Olt
7
4
26
5
Argeș-Vedea
18
3
18
4
Buzău-Ialomița
29
4
13
4
Siret
3
4
35
3
Prut- Bârlad
11
4
37
19
Dobrogea-Litoral
22
3
11
14
Total
143
4
37
95
Sursa: Administrația Națională "Apele Române"

Figura nr. II.4. Distribuția substanțelor prioritare monitorizate în lacuri (lacuri naturale, puternic modificate și artificiale) pe
spații/bazine hidrografice în anul 2016 – mediul de investigare APĂ

Sursa: Administrația Națională "Apele Române"

Tabelul nr. II.7. Ponderea secțiunilor de monitorizare a substanțelor prioritare cu concentrații mai mari decât SCM (%) pentru
anul 2016 pe spații/bazine hidrografice– mediul de investigare APA
Spații/Bazin
Secțiuni de
Secțiuni de monitorizare
Ponderea secțiunilor de
hidrografic
monitorizare
cu concentrații mai mari
monitorizare cu concentrații mai
(nr)
decât SCM (nr)
mari decât SCM (%)
Someș-Tisa
20
0
0.00
Crișuri
0
0
0.00
Mureș
4
0
0.00
Banat
16
0
0.00
Jiu
6
0
0.00
Olt
5
0
0.00
Argeș-Vedea
4
0
0.00
Buzău-Ialomița
4
0
0.00
Siret
3
0
0.00
Prut- Bârlad
19
1
5,26
Dobrogea-Litoral
14
2
14,28
Total
95
3
3,15
Sursa: Administrația Națională "Apele Române"
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Evoluția
secțiunilor
de
monitorizare cu concentrație

mai mare decât SCM pentru intervalul 2011 - 2016,
se poate observa în tabelul nr. II.8.

Tabelul nr. II.8. Ponderea secțiunilor de monitorizare cu concentrație mai mare decât SCM (%) în perioada 2011 – 2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Anul
Substanțe prioritare monitorizate (nr.)
34
37
37
37
31
37
Secțiuni de monitorizare (nr.)
110
109
98
92
71
95
Ponderea secțiunilor cu concentrație mai
13.64
24.77
53.06
11.96
2.81
3.15
mare decat SCM (%)
Sursa: Administrația Națională "Apele Române"

Cod indicator România: RO 20
Cod indicator AEM: CSI 20
DENUMIRE: NUTRIENŢI ÎN APĂ
DEFINIȚIE: Indicatorul cuantifică azotaţii prezenţi în apele subterane şi este utilizat pentru a evidenţia variaţiile
geografice ale concentraţiilor acestora şi evoluţia lor în timp.
Evoluția numărului punctelor de monitorizare cu
depășiri la conținutul de nitrați pentru perioada

2011 – 2016 (%) este prezentată în figura nr. II.5.

Figura nr. II.5. Evoluția punctelor de monitorizare cu depășiri ale concentrațiilor de nitrați în perioada 2011-2016 (%)

Sursa: Administrația Națională "Apele Române"

Cod indicator România: RO 64
Cod indicator AEM: VHS 01
DENUMIRE: PESTICIDELE DIN APELE SUBTERANE
DEFINIȚIE: Indicatorul prezintă concentraţia unei substanţe active sau suma concentraţiilor substanţelor active
din clasa pesticidelor determinate în apele subterane. Pesticidele solicitate pentru raportare sunt cele enumerate
în lista de substanţe prioritare din H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a
evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, modificată şi completată prin H.G. nr.
1038/2010.
Distribuția numărului punctelor de monitorizare a
pesticidelor pe spații/bazine hidrografice

pentru anul 2016 este prezentată în tabelul nr. II.9.
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Tabelul nr. II.9. Pesticide monitorizate în anul 2016 (nr.)

2016
Spații/Bazine
hidrografice
Someș-Tisa
Crișuri
Mureș
Banat
Jiu
Olt
Argeș-Vedea
Buzău-Ialomița
Siret
Prut- Bârlad
Dobrogea-Litoral
Total

Număr corpuri de
apă monitorizate
14
9
22
20
8
14
13
18
6
7
10
141

Număr total de
puncte de
monitorizare
132
132
120
215
95
145
170
192
104
107
112
1523

Număr de puncte în care
se monitorizează
pesticidele
1
10
6
0
95
51
162
191
11
41
6
574

Pesticide
monitorizate
(nr.)
2
13
18
0
14
14
20
20
11
17
17
20

Sursa: Administrația Națională "Apele Române"

Ponderea punctelor de monitorizare cu concentrație mai mare de 0,1 µg/L din numărul de foraje în care se
monitorizează pesticidele pentru anul 2016 este prezentată în tabelul II.10.
Tabelul nr.II.10. Ponderea punctelor de monitorizare cu concentrație mai mare de 0,1 µg/L din numărul de foraje în care se
monitorizează pesticidele pentru anul 2016 (%)
Număr de puncte în
care se
Puncte de monitorizare cu
Puncte de monitorizare cu
Spații/Bazin
monitorizează
concentrație mai mare de
concentrație mai mare de 0.1µg/L
hidrografic
pesticidele
0.1 µg/L (nr)
(%)
Someș-Tisa
Crișuri
Mureș
Banat
Jiu
Olt
Argeș-Vedea
Buzău-Ialomița
Siret
Prut- Bârlad
Dobrogea-Litoral
Total

1
10
6
0
95
51
162
191
11
41
6
574

1
1
3
0
0
0
13
1
0
0
0
19

100
0.1
50.00
0.00
0.00
0.00
8,02
0.52
0.00
0.00
0.00
3,31
Sursa: Administrația Națională "Apele Române"

Tabelul nr. II.11. Evoluția punctelor de monitorizare cu concentrație mai mare de 0,1 µg/L pentru perioada 2011-2016 (%)
Anul
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Număr pesticide monitorizate
Număr total de puncte monitorizate
Număr de puncte în care se monitorizează pesticidele
Ponderea punctelor de monitorizare cu concentrație mai mare de
0.1µg/L din nr. punctelor în care se monitorizează pesticidele (%)

20
1314
278
6.12

20
1300
368
2.99

19
1271
333
2.7

19
1318
284
0

19
1310
365
6.3

20
1523
574
3.31

Sursa: Administrația Națională "Apele Române"

Tabelul nr. II.12. Numărul punctele monitorizate în care se monitorizează pesticidele și nr. punctelor
cu concentrație mai mare de 0,1µg/L în anul 2016
Pesticide
Nr. de puncte în care se monitorizează
Nr. puncte de monitorizare cu
pesticide
conc. mai mare decât 0,1 µg/L
Alaclor
556
Atrazin
556
15
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Clorfenvinfos
Clorpirifos
DDT-Total
Diuron
gama HCH - Lindan
Izoproturon
p,p-DDT
p,p-DDE
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Simazin
Trifluralin
Diclorvos
delta-Hexaclorciclohexan
Mevinfos
Endosulfan

172
172
528
289
550
289
549
5
544
550
550
544
556
181
28
2
29
525

3
1
Sursa: Administrația Națională "Apele Române"

Cod indicator România: RO 22
Cod indicator AEM: CSI 22
DENUMIRE: CALITATEA APEI DE ÎMBĂIERE
DEFINIȚIE: Indicatorul exprimă în termini procentuali zonele de îmbăiere costiere și interioare care respectă
standardele obligatorii și nivelurile recomandate pentru parametrii microbiologici și fizico-chimici.
În sezonul de îmbăiere 2016 (1 iunie–15
septembrie) au fost inventariate pe teritoriul
României 50 zone naturale de îmbăiere, pentru care
DSP-urile teritoriale au stabilit un calendar de
monitorizare. Lista cuprinzând aceste zone şi
calendarul de monitorizare au fost postate pe site-ul
Ministerului Sănătății. În 49 din aceste zone apa de
îmbăiere este de tip marin iar o zonă este pe un lac
cu apă dulce.
România ca ţară membră a Uniunii Europene a
monitorizat şi raportat la CE într-o formă
standardizată şi unitară calitatea apei de îmbăiere
din sezonul 2016. Astfel, s-a îndeplinit scopul de
protejare a sănătăţii populaţiei în relaţie cu apele de
îmbăiere din zonele amenajate din România.
Toate zonele naturale amenajate pentru îmbăiere
raportate de România la CE în anul 2016, pentru
care acestea s-au efectuat analizele apei de îmbăiere,
au fost conforme, ca frecvenţă de prelevare şi valori
determinate, cu valorile obligatorii din legislaţia în
vigoare în România.
Evaluarea calității apei din totalul de 50 zone
naturale amenajate pentru îmbăiere identificate și
raportate de România la CE (platforma EIONET platformă UE creată de EEA) în anul 2016 s-a
efectuat pentru zonele monitorizate continuu în
ultimii 4 ani și s-a aplicat evaluarea prin clasificare,
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utilizând baza de date din sezonul curent (2016) și
din cele 3 sezone precedente; această evaluare s-a
efectiuat conform Directivei 2006/7/CE, respectiv
prevederilor HG nr. 546/2008, art. 18-24, şi a
dispozițiilor anexei nr. 2.
excelentă 44,00% (22),
bună 56,00% (28),
satisfăcătoare 0,00% (0) şi
nesatisfăcătoare 0,00% (0).
Consecutiv efectuării clasificării apelor de îmbăiere
s-a creat posibilitatea grupării unor zone de
îmbăiere. Astfel, s-ar putea forma 13 grupuri de
zone învecinate și 8 zone independete, în cazul în
care analiza posibilelor riscuri relevate de profiluri
va fi pozitivă și caliatea zonelor se va menține cu
același calificativ mai mulți ani la rând. Acesta ar
scădea costurile pentru monitorizare (de la 50 la
21).
Pe parcursul sezonului de îmbăiere 2016 nu s-au
semnalat poluări pe termen scurt şi nu s-a declarat
existenta vreunei situaţii anormale.
În cadrul DSP CT şi TL nu au fost nevoie să ia măsuri
speciale de management în zonele lor de îmbăiere
deoarece nu s-au constatat modificări ale calităţii
apei de îmbaiere pe parcursul monitorizării şi nu s-a
identificat niciun risc de apariţie a unor consecinţe
negative asupra sănătăţii utilizatorilor.
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În afara zonelor
de îmbăiere raportate
la CE, pentru sezonul de
îmbăiere 2016, 11 DSP-uri
teritoriale au raportat prezenţa a 30 zone naturale
de îmbăiere. Chiar dacă calitatea apei pentru 3 zone
amenajate s-a încadrat la valorile ghid (a
indicatorilor microbiologici) și pentru 3 la valorile
obligatorii, iar 1 zonă nu a fost monitorizată: niciuna
nu a fost monitorizată la o frecvență conformă
legislației pentru a putea dovedi stabilitatea calității
apei și a o putea înscrie pentru raportarea la CE. În
ceea ce privește cele 23 de zone naturale de
îmbăiere neamenajate la 7 zone indicatorii
microbiologici se încadrează la valorile ghid, la 12
zone la valorile obligatorii, 3 au fost neconforme și 1
nu a fost monitorizată. Nici acestea nu au avut
frecvență de monitorizare conformă cu legislația.
Evaluarea şi inspecţia sanitară a zonelor naturale de
îmbăiere efectuate de către DSP-urile judeţelor care
au identificat zone de îmbăiere pe teritoriul lor a dus
la o mai bună cunoaştere a zonei de îmbăiere pentru
prevenirea apariţiei eventualelor riscuri ale sănătăţii
populaţiei care frecventeză zonele.
Pentru atingerea obiectivelor de protecţie a apelor
pentru toate corpurile de apă de suprafaţă, mai ales
pentru ariile protejate cum sunt cele destinate ca
ape de îmbăiere sunt necesare identificarea
presiunilor antropice şi evaluarea impactului
acestora asupra calităţii apelor. Pentru îndeplinirea
acestui dezideat ABA locale trebuie să ia în
considerare zonele unde efectiv se consituie o locaţie
de îmbăiere şi apoi să coopereze cu DSP-urile locale.

În vedere instituirii acţinilor de management rapid şi
adecvat în cazul apariţiei episoadelor de poluare pe
termen scurt (PTS) şi a situaţiilor anormale, este
nevoie ca ANPM - ABA împreună cu DSP-urile
teritoriale să realizeze/reevalueze profilurilor
apelor de suprafaţă pe care se află zone de îmbăiere
naturale (amenajate şi neamenajate) conform HG nr.
546/2008 (anexa 3) şi Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, conform legislaţiei menţionate mai
sus, ANPM - ABA trebuie să pună la dispoziţia DSPurilor teritoriale rezultatele obţinute prin reţeaua de
monitoring de supraveghere al corpurilor de apă de
suprafaţă, după caz şi de monitoring operaţional
pentru cele cu riscuri, obţinute în punctele din
apropierea
zonelor
de
îmbăiere
naturale
(mare/râuri/lacuri), respectiv de monitoring
suplimentar (zonele de îmbăiere fiind zone
protejate). Aceasta, mai ales pentru faptul că anul
2014 a fost ultimul în care MS monitorizeză apele de
îmbăiere conform HG nr. 459/2002, după care
parametrii fizico-chimici nu se vor mai analiza
conform unui calendar de monitorizare, ci doar în
cazuri de suspiciune de poluare. Astfel, este necesar
să se insituie un sistem informaţional de transmitere
cât mai rapidă a rezultatelor către DSP-urile
teritoriale pentru ca acestea împreună cu
reprezentanţii ANPM - ABA şi cu administraţia
locală să poată institui imediat măsurile de protecţie
a sănătăţii populaţiei.

În ceea ce priveşte evoluţia calităţii apelor de îmbăiere începând cu anul 2007 până în 2016 ea este prezentată în
figura nr. II.6 în „BWD Report For the Bathing Season 2016 Romania” al EEA.
Figura nr. II.6. Trendul calităţii apei de îmbăiere în România pentru perioada 2007-2016

Sursa : Ministerul Sănătății / INSP - CNMRMC
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Figura nr. II.7. Rezultatele calităţii apelor de îmbăiere în anul 2017 pentru 28
State Membre UE, Albania şi Elveția (sursa EEA)

Sursa: WISE bathing water quality database (data from annual reports by EU Member States).
https://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-in-2016

Trebuie avut în vedere obiectivul de
îmbunătăţire continuă a calităţii apelor de
suprafaţă, deoarece specialiştii/responsabilii în
domeniu apelor de îmbăiere din cadrul CE doresc
eliminarea în viitorul apropiat a categoriei de apă
de calitate “satisfăcătoare” (conformă doar cu
normele obligatorii).

Clasificarea zonelor de îmbăiere realizată
conform metodologiei prevăzută in H.G. nr.
546/2008 privind managementul zonelor de
îmbăiere, având la bază setul de date de
monitorizare a calității apei de îmbăiere aferente
ultimelor 4 sezoane de îmbăiere (2013 – 2016)
se regăsește în tabelul nr. II.13.

Tabelul nr. II.13. Clasificarea zonelor de îmbăiere realizată conform metodologiei prevăzută in H.G. nr. 546/2008
privind managementul zonelor de îmbăiere
1
TULCEA LAC CIUPERCA
BUNĂ
2
SAT DE VACANTA GURA PORTITEI
EXCELENTĂ
3
DELFIN NAVODARI I TABARA DELFIN
EXCELENTA
4
PLAJA NAVODARI II HANUL PIRATILOR
BUNĂ
5
PLAJA NAVODARI III ZONA I CAMPING MARINA SURF
EXCELENTA
6
PLAJA NAVODARI III ZONA II PERLA MAJESTIC
EXCELENTA
7
PLAJA NAVODARI IV ZONA 1 POPAS III MAMAIA
EXCELENTA
8
PLAJA NAVODARI IV ZONA 2 CAMPING PESCARESC
BUNĂ
9
PLAJA MAMAIA I ZONA 1 TABARA TURIST
EXCELENTĂ
10 PLAJA MAMAIA I ZONA 2 ENIGMA
EXCELENTĂ
11 PLAJA MAMAIA II ESTIVAL
EXCELENTĂ
12 PLAJA MAMAIA III VEGA
EXCELENTĂ
13 PLAJA MAMAIA IV REX
EXCELENTĂ
14 PLAJA MAMAIA V CASTEL
EXCELENTĂ
15 PLAJA MAMAIA VI CAZINO
EXCELENTĂ
16 PLAJA MAMAIA VII PERLA
BUNĂ
17 MAMAIA VIII AURORA
BUNĂ
18 CONSTANTA I DELFINARIU
EXCELENTĂ
19 CONSTANTA II MODERN
EXCELENTĂ
20 EFORIE NORD I DEBARCADER
BUNĂ
21 EFORIE NORD II BELONA
BUNĂ
22 CORDON EFORIE N EFORIE S I AZUR
EXCELENTĂ
23 CORDON EFORIE N EFORIE S II TABARA LUMINITA
BUNĂ
24 EFORIE SUD I SPLENDID BEACH
BUNĂ
25 EFORIE SUD II CAZINO
BUNĂ
26 COSTINESTI I PESCARIE
BUNĂ
27 COSTINESTI II FORUM
EXCELENTĂ
28 OLIMP I PESCARIE
EXCELENTĂ
29 OLIMP II ZONA 1 Piscina Oltenia
BUNĂ
30 OLIMP II ZONA 2 Zona Protocol
BUNĂ
31 NEPTUN I TERASA BRIZA
BUNĂ
32 NEPTUN II NEPTUN
EXCELENTĂ
33 JUPITER 1 BRASERIA DELFINUL
BUNĂ
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

JUPITER 2 COMPLEX COMETA
JUPITER 3 HOTEL CAPITOL
JUPITER 4 HOTEL CALIFORNIA
CAP AURORA I HOTEL OPAL
CAP AURURA II HOTEL ONIX
CAP AURORA III RESTAURANT PESCARESC
VENUS I ZONA 1 RESTAURANT CALIPSO
VENUS I ZONA 2 HOTEL AFRODITA
VENUS II HOTEL SILVIA
VENUS PERLA VENUSULUI
CORDON VENUS SATURN I BUFET ADRIANA
CORDON VENUS SATURN II ACTETIS
SATURN I ADRAS
SATURN II PLAJA DIANA
MANGALIA
DOI MAI
VAMA VECHE

BUNĂ
BUNĂ
BUNĂ
EXCELENTĂ
EXCELENTĂ
BUNĂ
BUNĂ
EXCELENTĂ
BUNĂ
BUNĂ
BUNĂ
BUNĂ
EXCELENTĂ
BUNĂ
BUNĂ
BUNĂ
BUNĂ

Sursa: Ministerul Sănătății http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2017/02/Clasificarea-zonelor-de-imbaiere-2016-2013-2016.pdf

Cod indicator România: RO 25
Cod indicator AEM: CSI 25
DENUMIRE: BALANŢA BRUTĂ A NUTRIENŢILOR
DEFINIȚIE: Indicatorul estimează surplusul de azot de pe terenurile agricole. Acest lucru se realizează prin
calcularea balanţei dintre cantitatea totală de azot intrată în sistemul agricol şi cantitatea totală de azot ieşită din
sistemul agricol, raportată pe unitatea de suprafață a terenului agricol. Indicatorul prezintă toate intrările şi
ieşirile de azot de pe un teren agricol. Intrările constau în cantitatea de azot aplicată prin îngrăşăminte minerale şi
naturale, azotul fixat de plante şi emisiile în aer. Azotul ieşit este conţinut în recolte, iarbă şi culturile consumate
de animale. Emisiile de azot în aer sub formă de NO2 sunt dificil de estimat şi nu sunt luate în calcul.
Balanţa brută a substanţelor nutritive oferă o indicaţie asupra riscului de poluare a corpurilor de apă de suprafaţă
şi subterane ca urmare a scurgerii surplusului de nutrienţi de pe suprafeţele agricole.
În conformitate cu Directiva Cadru Apă 2000/60/CE,
în
cadrul
planurilor
de
management
al
bazinelor/spațiilor hidrografice au fost considerate
presiuni semnificative acelea care au ca rezultat
neatingerea obiectivelor de mediu pentru corpul de
apă. După modul în care funcţionează sistemul de
recepţie al corpului de apă se poate cunoaşte dacă o
presiune poate cauza un impact. Această abordare
corelată cu lista tuturor presiunilor și cu
caracteristicile particulare ale bazinului de recepţie
conduce la identificarea presiunilor semnificative.
O alternativă este aceea ca înţelegerea conceptuală să
fie sintetizată într-un set simplu de reguli care indică
direct dacă o presiune este semnificativă. O abordare
de acest tip este de a compara magnitudinea presiunii
cu un criteriu sau o valoare limită relevantă pentru
corpul de apă. În acest sens, Directivele Europene
prezintă limitele peste care presiunile pot fi numite
semnificative şi substanţele și grupele de substanţe
care trebuie luate în considerare. Stabilirea
presiunilor semnificative stă la baza identificării în
continuare a legăturii dintre toate categoriile de
presiuni – obiective – măsuri.
S-a avut în vedere analiza presiunilor și a impactului
pe baza utilizării conceptului DPSIR (Driver –
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Pressure - State –Impact – Response-Activitate
Antropică –Presiune - Stare – Impact - Răspuns).
Aplicarea setului de criterii a condus la identificarea
presiunilor semnificative punctiforme, având în
vedere evacuările de ape epurate sau neepurate în
resursele de apă de suprafaţă:
aglomerările umane, identificate în conformitate
cu cerinţele Directivei privind epurarea apelor
uzate urbane - Directiva 91/271/EEC, ce au peste
2000 locuitori echivalenţi (l.e.) care au sisteme de
colectare a apelor uzate cu sau fără staţii de
epurare şi care evacuează în resursele de apă; de
asemenea, aglomerările <2000 l.e. sunt
considerate surse semnificative punctiforme dacă
au sistem de canalizare centralizat; de asemenea,
sunt considerate surse semnificative de poluare,
aglomerările umane cu sistem de canalizare
unitar care nu au capacitatea de a colecta şi epura
amestecul de ape uzate şi ape pluviale în
perioadele cu ploi intense;
industria:

42

- instalaţiile care
intră sub incidenţa
Directiva 2010/75/CEE privind
emisiile industriale (Directiva IED)
- inclusiv unităţile care sunt inventariate în Registrul
Polunaţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR), care sunt
relevante pentru factorul de mediu apă;
- unităţile care evacuează substanţe periculoase (lista
I şi II) şi/sau substanţe prioritare peste limitele
legislaţiei în vigoare (în conformitate cu cerinţele
Directivei 2006/11/EC care înlocuieşte Directiva
76/464/EEC privind poluarea cauzată de substanţele
periculoase evacuate în mediul acvatic al
Comunităţii);
- alte unităţi care evacuează în resursele de apă şi care
nu se conformează legislaţiei în vigoare privind
factorul de mediu apă;
agricultura:
- fermele zootehnice care intră sub incidenţa
Directivei 2010/75/CEE privind emisiile industriale
(Directiva IED) - inclusiv unităţile care sunt
inventariate în Registrul Polunaţilor Emişi şi
Transferaţi (E-PRTR), care sunt relevante pentru
factorul de mediu apă;

- fermele care evacuează substanţe periculoase (lista I
şi II) şi/sau substanţe prioritare peste limitele
legislaţiei în vigoare (în conformitate cu cerinţele
Directivei 2006/11/EC care înlocuieşte Directiva
76/464/EEC privind poluarea cauzată de substanţele
periculoase evacuate în mediul acvatic al
Comunităţii);
- alte unităţi agricole cu evacuare punctiformă şi care
nu se conformează legislaţiei în vigoare privind
factorul de mediu apă.
În
Planul
Național
de
Management
al
bazinelor/spațiilor hidrografice din România,
actualizat și aprobat prin H.G. nr. 859/2016, au fost
inventariate la nivel naţional un număr total de 2970
utilizatori de apă care folosesc resursele de apă de
suprafaţă ca receptor al apelor evacuate, din care,
ținând seama de criteriile menţionate mai sus, au
rezultat un număr total de 1409 surse punctiforme
potențial semnificative (626 urbane, 563 industriale,
106 agricole și 114 alte presiuni de tipul exploatărilor
forestiere, acvacultură, etc.).
Ponderea
presiunilor
punctiforme
potențial
semnificative sunt evidențiate în figura nr. II.8.

Figura nr. II.8. Ponderea presiunilor punctiforme potențial semnificative

Sursa: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului
naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul
României

Se constată că ponderea cea mai mare a presiunilor
punctiforme este reprezentată de aglomerări umane,
cu cca. 45%, respectiv apele uzate evacuate de la
sistemele de colectare și epurare a aglomerărilor
urbane.
În ceea ce priveşte sursele difuze de poluare
semnificativă, identificate cu referire la modul de
utilizare al terenului, se pot menţiona:
aglomerările umane/localităţile care nu au
sisteme de colectare a apelor uzate sau sisteme
corespunzătoare de colectare şi eliminare a
nămolului din staţiile de epurare, precum şi
localităţile care au depozite de deşeuri menajere
neconforme; fermele agro-zootehnice care nu au
sisteme corespunzătoare de stocare/utilizare a
dejecţiilor, localităţile identificate ca fiind zone
vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

agricole, unităţi care utilizează pesticide şi nu se
conformează legislaţiei în vigoare, alte
unităţi/activităţi agricole care pot conduce la
emisii difuze semnificative;
depozitele de materii prime, produse finite,
produse auxiliare, stocare de deşeuri neconforme,
unităţi ce produc poluări accidentale difuze, situri
industriale abandonate.
Presiunile difuze provenite din activităţile agricole
sunt dificil de cuantificat. Totuşi, cantităţile de
poluanţi emise de sursele difuze de poluare pot fi
estimate prin aplicarea unor modele matematice. De
exemplu, modelul MONERIS (Modelling Nutrient
Emissions in River Systems) permite estimarea
emisiilor de nutrienţi (azot şi fosfor) luând în
consideraţie şase căi de producere a poluării difuze:
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scurgerea
pe
suprafaţă,
scurgerea
din reţele de drenaje, scurgerea
subterană, scurgerea din zone
impermeabile orăşeneşti, depuneri din atmosferă şi
eroziunea solului.
Aplicarea modelului MONERIS se realizează la
elaborarea fiecarui plan de management, ultimele
informații fiind disponibile la nivelul anului 2012. Se
precizează că aceste date au fost actualizate pentru al

doilea plan de management cu valori din anul 2012,
pe baza finalizării aplicării modelului MONERIS la
nivel naţional (în cadrul Districtului internaţional al
Dunării), cât şi la nivel de sub-bazine internaţionale
(Tisa).
În figurile nr. II.9 şi nr. II.10 se prezintă contribuţia
modurilor de producere a poluării difuze cu azot şi
fosfor pentru anul 2012, având în vedere căile
prezentate mai sus.

Figura nr.II.9. Modurile/căile de producere a poluării difuze cu azot

Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea
Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în
teritoriul României

Figura nr. II.10. Modurile/căile de producere a poluării difuze cu fosfor

Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea
Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în
teritoriul României

De asemenea, modelul MONERIS cuantifică
contribuţia diverselor categorii de surse de poluare la
emisia totală de nutrienţi. Astfel pentru sursele difuze
de poluare, aceste categorii de surse sunt
reprezentate de: agricultură, localităţi (aşezări
umane), alte surse (de exemplu depunerea oxizilor de
azot din atmosferă), precum şi fondul natural. De

subliniat este faptul că, modelul MONERIS ia în
considerare toate sursele de poluare şi nu numai pe
acelea identificate ca fiind semnificative.
În tabelul nr. II.14 se prezintă emisiile de azot şi fosfor
din surse difuze de poluare, având în vedere aportul
fiecărei categorii de surse de poluare.

Tabelul nr. II.14. Emisii de azot şi fosfor din diferite surse difuze, pentru anul 2012
Emisii de azot
Emisii de fosfor
Surse difuze de poluare
tone
%
tone
%
Agricultură
16295
22,47
2.943,097
55,18
Aglomerări umane
5035
6,94
1.014,474
19,02
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Alte surse
Fond natural
Total surse difuze

37148
14056
72.533

Emisia difuză medie specifică pe suprafața totală
Emisia difuză medie specifică din agricultură pe
suprafața agricolă

51,21
19,38
100

3,05 kg N/ha
1,18 kg N/ha

566,124
810,124
5.334

10,61
15,19
100

0,22 kg P/ha
0,21 kg P/ha

Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea
Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în
teritoriul României

Se observă că cca. 22% din cantitatea de azot emisă de
sursele difuze se datorează activităţilor agricole și
aproximativ 19% din emisia totală difuză de fosfor se
datorează localităţilor/aglomerărilor umane.
Comparativ cu emisiile totale din surse difuze de
poluare evaluate în primul Plan Național de
management al bazinelor/spațiilor hidrografice (date
din anul 2005), se constată o reducere importantă a
emisiilor totale de azot (cu cca. 39%) şi fosfor (cu cca.
45%), urmare a aplicării în principal de măsuri eficiente
și reducerii / închiderii unor activități economice.
Astfel, în perioada 2009-2012 s-a redus numărul de
aglomerări umane fără sisteme de canalizare prin
construirea de noi rețele de canalizare și a crescut
nivelul de conectare la acestea, iar în agricultură s-au
aplicat prevederile Programelor de acțiune pentru
protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse
agricole și Codului de bune practici agricole.
La poluarea difuză contribuie un număr total de 5431
presiuni potențial semnificative difuze pentru
corpurile de apă care nu ating obiectivele de mediu, din
care:
1298 aglomerări mai mari de 2000 l.e. care nu nu
sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate
(inclusiv aglomerările unde în 75 sisteme de
colectare/epurare se produc fenomene de
revărsări de ape pe timp ploios);
3.678 aglomerări mai mici de 2000 l.e. fără
sisteme de colectare;
263 presiuni semnificative difuze agricole;
61 unități industriale și
57 altele (activități piscicole, etc.).
În urmă aplicării procesului de validare a presiunilor
potențial semnificative difuze – activități agricole cu
atingerea obiectivelor de mediu (starea/potenţialul
ecologic şi starea chimică a corpurilor de apă), s-a
identificat un număr de 2048 presiuni semnificative
difuze (1.776 urbane, 263 agricole, 9 industriale).
O altă categorie importantă de presiuni semnificative
este cea legată de presiunile hidromorfologice
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semnificative.
Modificările
caracteristicilor
hidromorfologice ale cursurilor de apă (schimbări ale
cursurilor naturale, schimbări ale regimului
hidrologic, deteriorarea biodiversităţii acvatice, etc.)
provoacă impact asupra mediului acvatic, care poate
contribui la neatingerea obiectivelor de mediu ale
corpurilor de apă.
În anul 2013, la nivel naţional s-au identificat un
număr de 1960
presiuni hidromorfologice
potențial semnificative. În urma aplicării procesului
de validare a presiunilor potențial semnificative –
alterări hidromorfologice cu atingerea obiectivelor de
mediu de către corpurile de apă de suprafață, la nivel
naţional s-a identificat un număr de 226 presiuni
hidromorfologice semnificative. Ponderea cea mai
mare a presiunilor potențial semnificative este
reprezentată de presiunile difuze - aglomerări umane
fără sisteme de colectare și agricultură, precum și de
presiunile hidromorfologice.
Potrivit Sintezei calității apei elaborată de
Administrația Națională „Apele Române”, la nivel
naţional s-a identificat un număr de 1272 utilizatori
de apă ce pot produce poluări accidentale şi care
şi-au elaborat Planuri proprii de prevenire şi
combatere a poluărilor accidentale. În anul 2016,
s-au înregistrat 47
poluări accidentale ale
cursurilor de apă de suprafaţă, preponderent pe
râurile interioare: 14 cu produs petrolier (țiței), 18
cu ape uzate neepurate, o poluare cu ape de mină, o
poluare cu condiții de oxigenare scăzută, 3 cu
substanțe neidentificate, 4 cu substanțe de altă
natură și 6 cu deșeuri semisolide. Fenomenele au
avut impact local/bazinal, iar datorită duratei reduse,
a naturii poluantului, a lungimii tronsonului afectat şi
a inerţiei comunităţilor din structura biocenozelor
acvatice, efectele fenomenelor în discuţie s-au redus
doar la modificarea pe plan local a valorilor
indicatorilor fizico-chimici, fără ca pe termen lung
acestea să inducă o modificare semnificativă a
biodiversităţii acvatice.
Ponderea
presiunilor
potențial
semnificative
identificate este exemplificată în figura II.11.
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Figura nr. II.11. Ponderea presiunilor potențial semnificative identificate

Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea
Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în
teritoriul României

În ceea ce privește tipul şi mărimea presiunilor
antropice care pot afecta corpurile de apă subterană
(conform Directivei Cadru 2000/60/EC – anexa II –
2.1), se au în vedere:
surse de poluare punctiforme și difuze:
- sursele de poluare datorate aglomerărilor
umane fără sisteme de colectare şi epurare a
apelor uzate (menajere, industriale, agricole,
etc.) sau fără sisteme corespunzătoare de
colectare a deşeurilor;
- surse de poluare difuză determinate de
activităţile agricole (ferme agrozootehnice
care nu au sisteme corespunzătoare de
stocare a gunoiului de grajd, etc) şi activităţile
industriale prin depozitele de deşeuri
neconforme (deşeuri industriale, menajere,
din construcţii, etc);
- alte activităţi antropice potenţial poluatoare.
Din punct de vedere al impactului asupra stării
cantitative a corpurilor de apă subterane,
presiunile cantitative sunt considerate captările
de apă semnificative, care pot depăşi rata naturală
de reîncărcare a acviferului.
prelevări de apă şi reîncărcarea corpurilor de apă
subterană:

Conform prevederilor Directivei Cadru Apa, Anexa II –
2.3, criteriile de selecţie a captărilor de apă sunt
considerate cele care au în vedere prelevările de apă
>10 m3/ zi. În România, apa subterană este folosită în
general în scopul alimentării cu apă a populaţiei, cât şi
în scop industrial, agricol, etc. În anul 2013 la nivel
naţional au fost identificate 46 exploatări
semnificative de ape subterane, respectiv captări cu
debite mai mari sau egale cu 1500 mii m3/an.
Reîncărcarea acviferelor din România se realizează
prin infiltrarea apelor de suprafaţă şi meteorice.
În ceea ce priveşte balanţa prelevări/reîncarcare, care
conduce la evaluarea corpului de apă subterană din
punct de vedere cantitativ, nu se semnalează
probleme deosebite, prelevările fiind inferioare ratei
naturale de realimentare.
În primul Plan Național de Management au fost
identificate 19 corpuri de apă subterană care nu
atingeau starea chimică bună datorită următorilor
parametri: azotaţi şi amoniu, pentru care au fost
prevăzute excepţii de la atingerea obiectivelor
până în 2027. Datorită măsurilor luate în primul
ciclu de implementare și urmare a evaluării
actuale a stării chimice (anul 2015), 128 corpuri de
apă subterană sunt în stare chimică bună și 15 sunt
în stare chimică slabă.

Cod indicator România: RO 24
Cod indicator AEM: CSI 24
DENUMIRE: EPURAREA APELOR UZATE URBANE
DEFINIȚIE: Indicatorul cuantifică nivelul de conectare al populației la sistemele de colectare și epurare a apelor
uzate. De asemenea indicatorul ilustează eficiența programelor naționale privind epurarea apelor uzate, eficiența
politicilor de reducere a evacuărilor de nutrient și substanțe organice, precum și stadiul implementării cerințelor
directive privind epurarea apelor uzate (91/271/CEE și 98/15/EC) la nivel national.
Apele uzate menajere şi industriale exercită o
presiune semnificativă asupra mediului acvatic,
datorită încărcărilor cu materii organice, nutrienţi şi
substanţe periculoase. Având în vedere procentul
mare al populaţiei care locuieşte în aglomerări
urbane, o parte semnificativă a apelor uzate este
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colectată prin intermediul sistemelor de canalizare şi
transportate la staţiile de epurare. Nivelul de epurare,
înainte de evacuare, şi starea apelor receptoare
determină
intensitatea
impactului
asupra
ecosistemelor acvatice.
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Respectarea
prevederilor Directivei
privind epurarea apelor uzate
urbane (91/271/CEE), modificată
şi completată de Directiva 98/15/EC în 27 februarie
1998, respectiv a tipurilor de procese de epurare
aplicate, sunt considerate indicatori reprezentativi
pentru nivelul de îndepărtare a poluanților din apele
uzate şi pentru îmbunătăţirea potenţială a mediului
acvatic.
Progresul politicilor aplicate pentru reducerea
poluării mediului acvatic cauzată de evacuarea apelor
uzate se poate evidenția prin tendinţele şi procentul
de populaţie conectată la staţiile de epurare (primare,
secundare şi terţiare) a apelor uzate orăşeneşti.
Potrivit Institutului Național de Statistică, în anul
2015, un număr de
9.433.992 locuitori aveau
locuinţele conectate la sistemele de canalizare, aceştia
Epurarea primară (mecanică) înlătură o parte a
materiilor solide în suspensie (cca. 40-70%), în timp
ce epurarea secundară (biologică) utilizează microorganisme aerobe şi/sau anaerobe pentru a
descompune o mare parte a substanţelor organice
(cca. 50-80%), a îndepărta amoniul (cca. 75%) şi
pentru a reţine o parte din nutrienţi (cca. 20-30%).
Epurarea terţiară (avansată) înlătură eficient
materiile organice, compuşii cu fosfor şi compuşii cu
azot.
De asemenea, eficienţa programelor naţionale privind
epurarea apelor uzate, eficienţa politicilor existente
de reducere a evacuărilor de nutrienţi şi substanţe
organice se evaluează prin stadiul implementării
cerinţelor Directivei 91/271/CEE privind epurarea
apelor uzate, modificată prin Directiva 98/15/CE.

reprezentând 47,48% din populaţia României. În ceea
ce priveşte epurarea apelor uzate, populaţia cu
locuinţele conectate la sistemele de canalizare
prevăzute cu staţii de epurare a fost de 9.052.115
persoane, reprezentând 45,56% din populaţia ţării. De
asemenea, gradele de racordare al populaţiei la
sistemele de colectare şi epurare a apelor uzate
diferențiate pe nivele de epurare sunt prezentate în
figura nr. II.12.
Evoluţia gradului de racordare al populaţiei la
sistemele de colectare şi epurare a apelor uzate în
funcție de tipul procesului de epurare aplicat (figura
nr. II.13) indică o creștere constantă a numărului
populației care beneficiază de servicii de apă uzată,
consecință a extinderii și construirii infrastructurii
aferente. Se observă că în ultima perioadă a crescut
îndeosebi proporția de sisteme de colectare cu
epurare terțiară.
Ţintele propuse pentru implementarea prevederilor
Directivei 91/271/CEE, 98/15/CE şi 2000/60/CE
sunt:
creşterea gradului de racordare al aglomerărilor
umane cu mai mult de 2.000 l.e. la sistemele de
canalizare prin extinderea reţelelor de canalizare
(de la 69,1% din locuitorii echivalenţi racordaţi în
2013, până la 80,2% în 2015 şi 100% în 2018);
creşterea gradului de racordare al aglomerărilor
umane cu mai mult de 2.000 l.e. la sistemele de
epurare prin construirea de noi staţii de epurare a
apelor uzate şi prin reabilitarea și modernizarea
celor existente, pentru a realiza o acoperire de
60,6% l.e. în 2013, 76,7% l.e. în 2015 şi 100% l.e.
în 2018.

Figura nr. II.12. Gradul de racordare al populației la sisteme de colectare și epurare a apelor uzate, în anul 2015

Sursa: Institutul Național de statistică, www.insse.ro

Figura nr. II.13. Populația conectată la sisteme de colectare și epurare a apelor uzate (%) în perioada 2006-2015

Sursa: Institutul Național de statistică, www.insse.ro)
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În calitate de ţară
membră a Uniunii Europene,
România este obligată să îşi
îmbunătăţească calitatea factorilor de mediu şi să
îndeplinească cerinţele Acquis-ului european. În acest
scop, România a adoptat o serie de Planuri şi
Programe de acţiune atât la nivel naţional cât şi local,
toate în concordanţă cu Documentul de Poziţie al
României din Tratatul de Aderare, cap. 22, cele mai
importante fiind: Planul de Dezvoltare Naţională,
Cadrul Naţional de referinţă pentru perioada de
programare 2007-2013, Planul Național de
implementare al Directivei 91/271/CEE privind
epurarea apelor uzate orășenești, modificată prin
Directiva 98/15/CE, şi Programul Operaţional
Sectorial de Mediu. De asemenea, la nivel regional au
fost elaborate Planuri pentru Protecţia Mediului, iar la
nivel local toţi agenţii economici au fost obligaţi să
elaboreze şi să implementeze planuri de conformare.
Directivele
privind
epurarea
apelor
uzate
(91/271/CEE şi 98/15/CE) au ca scop protejarea
mediului împotriva efectelor adverse ale evacuărilor
de ape uzate urbane şi prevăd standarde/niveluri de
epurare care trebuie atinse înainte de evacuarea
acestor ape în receptori. În acest sens, directivele
solicită statelor membre să asigure:
sisteme de colectare şi epurare secundară pentru
toate aglomerările cu peste 2.000 de locuitori
echivalenţi (l.e.) care au evacuare directă în
resursele de apă;
sisteme de colectare şi epurare terţiară pentru
toate aglomerările cu peste 10.000 l.e. care au
evacuare în resursele de apă considerate zone
sensibile.
Având în vedere atât poziţionarea României în bazinul
hidrografic al fluviului Dunărea şi bazinul Mării Negre,
cât şi necesitatea protecţiei mediului în aceste zone,
România a declarat întregul său teritoriu ca zonă
sensibilă. Acestă decizie se concretizează în faptul că
toate aglomerările cu mai mult de 10.000 locuitori
echivalenţi trebuie să asigure o infrastructură pentru
epurarea apelor uzate urbane care să permită
epurarea avansată, mai ales în ceea ce priveşte
nutrienţii (azot total şi fosfor total).
În ceea ce priveşte epurarea secundară (treaptă
biologică), aplicarea acesteia este o regulă generală
pentru aglomerarile mai mici de 10.000 locuitori
echivalenţi.
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Diminuarea poluării generate de diverse surse
punctiforme şi difuze (în principal urbane, industriale
şi agricole) realizată ca urmare a implementării
Directivelor privind epurarea apelor uzate urbane şi a
Directivei IPPC/IED trebuie considerate parte
integrantă a programelor de măsuri pentru atingerea
obiectivelor de mediu prevăzute în Directiva Cadru a
Apei (2000/60/CE), care are ca scop atingerea până în
2015 a stării chimice şi ecologice bune pentru toate
corpurile de apă.
Directivele privind epurarea apelor uzate au fost
transpuse integral în legislaţia românească prin HG nr.
352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr.
188/2002 pentru aprobarea unor norme privind
condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor
uzate. Astfel, au fost introduse în legislaţia
românească inclusiv cerinţele privind conformarea cu
termenele de tranziţie negociate pentru sistemele de
colectare şi epurare (asumate de România prin
Tratatul de Aderare, Cap. 22 - Mediu, Calitatea apei),
precum şi statutul de zonă sensibilă pentru întregul
teritoriu al României. HG nr. 352/2005 include trei
normative tehnice privind: colectarea, epurarea şi
evacuarea apelor uzate orăşeneşti (NTPA 011),
condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de
canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de
epurare (NTPA 002) şi limitele de încărcare cu
poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la
evacuarea în receptorii naturali (NTPA 001).
Din datele Administrației Nationale “Apele Române”,
referitoare la lucrările privind infrastructura de
apă/apă uzată, la nivel naţional, nivelele de colectare
şi epurare a încărcării organice biodegradabile
(exprimat în %) din aglomerările umane cu mai mult
de 2.000 l.e. a crescut în ultimii ani.
În anul 2016, valorile nivelelor de colectare şi epurare
a încărcării organice biodegradabile au fost de 65,83%
pentru colectarea apelor uzate, respectiv 60,91%
pentru epurarea apelor uzate.
Conform raportului realizat de Administraţia Naţională
“Apele Române”, în aglomerările umane mai mari de
2000 l.e., gradul de racordare la sistemul de colectare a
apelor uzate a înregistrat o creştere de cca. 18% la
sfârşitul anului 2016 față de anul 2007 (figura nr.II.14).
În ceea ce privește gradul de conectare la staţiile de
epurare urbane, acesta a crescut cu circa 22% în
perioada 2007-2016.
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Figura nr. II.14. Evoluția nivelelor de colectare și epurare (%) a încărcărilor organice
biodegradabile (l.e.)
a apelor uzate la nivel național în perioda 2007-2016

Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, raport „Stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane şi a capacităţilor în
execuţie şi puse în funcţiune pentru aglomerări umane”

La nivel de județe (figura nr. II.15), cele mai ridicate
grade de racordare la reţele de canalizare (peste 80%)
sunt identificate in judeţele: Bacău, Constanța,
Hunedoare, Sibiu şi aglomerarea Bucureşti, iar la polul
opus (sub 30%) se află judeţele Călărași, Giurgiu şi
Dâmbovița. Referitor la gradele de racordare la staţiile

de epurare, situaţia este următoarea: în judeţele
Constanța, Hunedoara și Sibiu s-au inregistrat valori
de peste 80%, iar in judeţele Călărași, Giurgiu şi
Dâmbovița, valori mai mici de 30%.
Situația dotării aglomerărilor umane cu sisteme de
colectare și epurare este prezentată în figura nr. II.16,
respectiv figura nr. II.17.

Figura nr. II.15. Situaţia la nivel de judeţe a colectării şi epurării încărcării biodegradabile din apele uzate (l.e.) de la
aglomerările umane cu mai mult de 2000 l.e. , în anul 2016

Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, raport „Stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane şi a capacităţilor în
execuţie şi puse în funcţiune pentru aglomerări umane” în anul 2016

Figura nr. II.16. Aglomerări umane (>2.000 l.e.) şi gradul de acoperire cu sisteme de colectare în anul 2016
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Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, raport „Stadiul realizării lucrărilor
pentru epurarea apelor uzate urbane şi a capacităţilor în execuţie şi puse în funcţiune pentru aglomerări
umane” în anul 2016

Figura II.17. Aglomerări umane (>2.000 l.e.) și gradul de acoperire cu sisteme de epurare în anul 2016

Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, raport „Stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbanem şi a
capacităţilor în execuţie şi puse în funcţiune pentru aglomerări umane” în anul 2016

În ceea ce privește profilul de activitate, majoritatea
unităţilor agro-industriale se încadrează în domeniile
de industrializare a cărnii şi laptelui, fabricarea
băuturilor alcoolice și răcoritoare, fabricarea
produselor pe bază de legume şi fructe şi fabricarea
zahărului (figura nr. II.18). Cea mai mare pondere
procentuală a încărcării biodegradabile produsă de
unităţile industriale agro-alimentare cu mai mult de

4000 l.e. la evacuare în resursele de apă a fost
identificată pentru industria cărnii (cca. 68%), iar
unităţile de fabricare și imbuteliere a băuturilor
nealcoolice și-au redus ponderea (au fost închise sau
nu se mai încadrează în prevederile Directivei, prin
reducerea producției și neîncadrarea la peste 4000
l.e.).

Figura nr. II.18. Clasificarea unităţilor agro-industriale după profilul de activitate

Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, raport „Stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane şi a capacităţilor în
execuţie şi puse în funcţiune pentru aglomerări umane” în anul 2016

Implementarea cerinţelor Directivei 91/271/CEE
privind epurarea apelor uzate urbane va conduce
implicit şi la creşterea semnificativă a volumului de
nămol rezultat de la staţiile de epurare a apelor uzate
urbane. Din situația furnizată de Institutul Național de
Statistică privind gestionarea nămolurilor din stațiile
de epurare ubane la nivelul anului 2015 (tabelul nr.
II.15) se observă că, din cantitatea totală de nămol
generată în stațiile de epurare cca. 10,64% a fost
utilizată în agricultură.

Conform primului Plan Naţional de Management al
bazinelor/spațiilor
hidrografice
din
România
(elaborat în 2009), s-a estimat că la sfârșitul perioadei
de conformare (anul 2018) se va obţine o cantitate de
nămol de cca. 520.850 tone substanţă uscată/an faţă
de cca. 172.529 tone substanţă uscată/an obţinute în
anul 2007 (figura nr. II.19). Această prognoză
corespunde situației planificate privind conformarea
aglomerărilor în anul 2004, potrivit Planului Național
de implementare al Directivei 91/271/CEE privind
epurarea apelor uzate urbane.

Tabelul nr. II.15. Utilizarea la nivel național a nămolului de la staţiile de epurare urbane în anul 2015
Cantitate nămol (milioane
Utilizări ale nămolului
tone s.u./an)
210,45
Cantitate totală produsă

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

50

Cantitate totală eliminată, din care:

208,16

Utilizare în agricultură

10,64
0

Compostare şi alte aplicaţii

155,81
0,3
0,5

Depozitare
Evacuare în mare
Incinerare
Altele

40,91
Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date TEMPO online., www.insse.ro

Figura nr. II.19. Evoluţia cantităţilor de nămol generate de staţiile de epurare din România

Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Planul Naţional de Management al bazinelor/spațiilor hidrografice din România aprobat prin
HG nr. 80/2011

Strategia naţională de gestionare a nămolurilor de
epurare, elaborată în cadrul unui proiect european și
aflată în curs de aprobare, oferă un cadru pentru
planificarea și implementarea măsurilor pentru
gestionarea volumelor în creștere de nămol de la
stațiile de epurare urbane existente, reabilitate și noi

din România. Cantitățile viitoare estimate de nămol
produs au fost evaluate conform figurii nr. II.20.
Această prognoză corespunde situației planificate
privind conformarea aglomerărilor la nivelul anului
2011, având în vedere modificările produse în
delimitarea aglomerărilor umane și a tipului de
epurare necesar pentru conformare.

Figura nr. II.20. Evoluţia cantităţilor de nămol generate de staţiile de epurare din România

Sursa: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Strategia naţională de gestionare a nămolurilor de epurare - proiect POSM/6/AT/I.1.2010,
"Elaborarea politicii naționale de gestionare a nămolului de epurare"
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II.3.MEDIUL MARIN ȘI COSTIER
Cod indicator România: RO 41
Cod indicator AEM: SEBI 07
DENUMIRE: ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAȚIONAL
DEFINIȚIE: arii marine protejate. Indicatorul descrie evoluția ariilor marine protejate și a
suprafețelor acoperite de acestea.
1.ROSCI0066 - Rezervaţia Biosferei Delta Dunării zona marină: sit de importanţă comunitară, în
conformitate cu cerinţele Directivei Habitate
92/43/CEE, care se suprapune peste zona marină a
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării - arie naturală
protejată de interes naţional şi internaţional - 121.697
ha.
2.ROSCI0094 - Izvoarele sulfuroase submarine de la
Mangalia: sit de importanţă comunitară, în
conformitate cu cerinţele Directivei Habitate 92/43/
CEE - 362 ha;
3.ROSCI0197 - Plaja submersă Eforie Nord - Eforie
Sud: sit de importanţă comunitară, în conformitate cu
cerinţele Directivei Habitate 92/43/CEE - 141 ha ;
4.ROSCI0237 - Structurile submarine metanogene de la
Sfântu Gheorghe: sit de importanţă comunitară, în
conformitate cu cerinţele Directivei Habitate
92/43/CEE, - 6.122 ha;
5.ROSCI0269 - Vama Veche - 2 Mai: sit de importanţă
comunitară, în conformitate cu cerinţele Directivei
Habitate 92/43/CEE, care se suprapune parțial peste
Rezervaţia Marină 2 Mai - Vama Veche), arie naturală
protejată de importanţă naţională - 5.272 ha;
6.ROSCI0273 - Zona marină de la Capul Tuzla: sit de
importanţă comunitară, în conformitate cu cerinţele
Directivei Habitate 92/43/CEE, - 1.738 ha.
Aria de Protecţie Specială Avifaunistică ROSPA0076
„Marea Neagră” a fost declarată prin Hotărârea de
Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de
protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,
care se suprapune parțial peste Siturile de Interes
Comunitar.
8.ROSCI0293 - Costineşti - 23 August: sit nou de
importanţă comunitară, în conformitate cu cerinţele
Directivei Habitate 92/43/CEE, desemnat prin Ordinul
Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2387/2011 4.878ha.
În cadrul miniseminariului biogeografic de la București
din septembrie 2012 reprezentanții Comisiei
Europene au analizat suficiența desemnărilor existente
în reţeaua ecologică Natura 2000 în România, inclusiv
măsurile luate prin Ordinul Ministrului Mediului şi
Pădurilor nr. 2387/2011. Concluziile miniseminarului
au indicat necesitatea desemnării de situri marine
offshore, precum și a extinderii suprafeţelor siturilor
marine Natura 2000 pentru îndeplinirea obligaţiilor
României ca stat membru UE.
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În cadrul Seminariului Biogeografic Marin de la
Brindisi din iunie 2010 Comisia Europeană a analizat
suficiența desemnărilor existente în reţeaua ecologică
Natura 2000 pentru trei zone marine europene:
Mediterana, Marea Neagră și Macaronesia. Pentru a
compensa parțial insuficiențele semnalate pentru
Marea Neagră, România a decis extinderea unor situri
existente și desemnarea a două noi situri marine. În
conformitate cu prevederile Directivelor Europene
79/409/CEE şi 92/43/CEE, prin Ordinul Ministrului
Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 pentru
modificarea Ordinului Ministrului Mediului şi
Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 în zona marină
românească erau stabilite următoarele situri de
importanță comunitară (SCI):
1.ROSCI0066 - Rezervaţia Biosferei Delta Dunării zona marină: corecție prin recalcularea suprafeței de la
121.697ha la 123.373ha;
2.ROSCI0094 - Izvoarele sulfuroase submarine de la
Mangalia: neschimbat - 382 ha;
3.ROSCI0197 - Plaja submersă Eforie Nord - Eforie
Sud: neschimbat - 141 ha;
4.ROSCI0237 - Structurile submarine metanogene de la
Sfântu Gheorghe: neschimbat - 6.122 ha;
5.ROSCI0269 - Vama Veche - 2 Mai: extindere de la
5.272 ha la 7.196 ha;
6.ROSCI0273 - Zona marină de la Capul Tuzla:
neschimbat - 1.738 ha;
7.ROSCI0281 - Cap Aurora: sit nou de importanţă
comunitară, în conformitate cu cerinţele Directivei
Habitate 92/43/CEE, desemnat prin Ordinul
Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2387/2011 13.071ha;
Drept urmare, preocuparea României în această
direcție s-a concretizat prin emiterea și aplicarea
Ordinului nr. 46/2016 privind instituirea regimului de
arie naturală protejată şi declararea siturilor de
importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei
ecologice europene Natura 2000 în România, publicat
în Monitorul oficial nr. 114/15 feb. 2016. În prezent,
rețeaua de arii marine protejate din România (figura
nr. II.21) este constituită din următoarele situri de
importanță comunitară:
1.ROSCI0066 Rezervaţia Biosferei Delta Dunării - zona
marină: extinderea limitei dinspre larg din zona
izobatei de 20 m în zona izobatei de 40 m; rezultă o
extindere a suprafeței de la 123.373 ha la 336.291 ha;
2.ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la
Mangalia: extindere spre larg, de la 382 ha la 5.785 ha
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3.ROSCI0197 Plaja
submersă Eforie Nord Eforie Sud: extindere spre larg și
spre sud, de la 141 ha la 5.717 ha;
4.ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai: extindere spre larg și
spre frontiera cu Bulgaria, de la 7.196 ha la 12.311 ha;
5.ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla: extindere
spre larg, de la 1.738 ha la 4.947 ha;
6.ROSCI0281 Cap Aurora: extindere spre țărm și spre
larg, de la 13.071 ha la 13.593 ha;
7.ROSCI0293 Costineşti - 23 August: extindere mică
spre larg, de la 4.878 ha la 4.884 ha;
8.ROSCI0311 Canionul Viteaz: sit nou de importanță
comunitară, în conformitate cu cerinţele Directivei
Habitate 92/43/CEE, desemnat prin Ordinul

Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 46/2016 35.378ha;
9.ROSCI0413 Lobul sudic al Câmpului de Phyllophora
al lui Zernov: sit nou de importanță comunitară, în
conformitate cu cerinţele Directivei Habitate
92/43/CEE, desemnat prin Ordinul Ministrului
Mediului și Pădurilor nr. 46/2016 - 186.816 ha.
Prin extinderea sitului ROSCI0066 - Rezervaţia
Biosferei Delta Dunării - zona marină spre larg și
desemnarea noului sit ROSCI0413 Lobul sudic al
Câmpului de Phyllophora al lui Zernov se desființează
situl ROSCI0237 - Structurile submarine metanogene
de la Sfântu Gheorghe, teritoriul acestuia fiind complet
înglobat, iar obiectivele și măsurile de conservare
aferente fiind preluate în întregime de noile situri.

Figura nr. II.21. Harta siturilor de importanță comunitară (sub Directiva Habitate) în sectorul românesc al Mării Negre. Verde =
limite situri din 2016, Roșu= limite situri 2011-2015

Sursa: Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină „Grigore Antipa“ Constanța

În tabelul nr. II. 16 este înregistrată evoluția în timp
(pentru anii 2007, 2011 și 2016) a numărului și

suprafețelor siturilor de importanță comunitară în
sectorul românesc al Mării Negre.

Tabelul nr. II.16. Suprafețele siturilor de importanță comunitară din sectorul românesc al Mării Negre
Suprafață în 2007
Suprafață în 2011
Suprafață în 2016
Sit
(km2)
(km2)
(km2)
ROSCI0066 DD-ZM
1216,97
1233,74
3362,91
ROSCI0094 Mangalia
3,82
3,82
57,85
ROSCI0197 Eforie
1,4
1,4
57,17
ROSCI0237 Sf. Gheorghe
61,22
61,22
--ROSCI0269 Vama Veche
52,72
71,96
123,11
ROSCI0273 Cap Tuzla
17,38
17,38
49,47
ROSCI0281 Cap Aurora
--130,71
135,92
ROSCI0293 Costineşti
--48,78
48,84
ROSCI0311 Canionul Viteaz
----353,77
ROSCI0413 ZPF-SL
----1868,15
TOTAL
1353,51
1569,01
6057,19
Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

În concluzie, în anul 2016 rețeaua de arii marine
protejate a fost extinsă prin creșterea suprafețelor
siturilor marine de importanță comunitară, precum și
prin desemnarea a două arii marine protejate

offshore. Ponderea siturilor marine de importanță
comunitară din sectorul românesc al Mării Negre se
regăsește în tabelul nr. II. 17.

Tabelul nr. II.45. Ponderea siturilor marine de importanță comunitară din sectorul românesc al Mării Negre
Suprafață SCI
Suprafață SCI
Zona
(km2)
(%)
Ape teritoriale (0-12 mile marine)
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3.529,09

84,95
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Zona Contiguă și Zona Economică Exclusivă

2.528,10

10,38
Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Rezervaţia Naturală „Acvatoriul Litoral Marin Vama Veche - 2 Mai“ (ROSCI0269)
Custode: Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare
a fost determinată pe baza datelor din model
Marină „Grigore Antipa“ Constanța
hidrologic pentru partea de vest a Mării Negre, a
Arie naturală protejată: Rezervaţia naturală
observațiilor și măsurătorilor in-situ a unor
„Acvatoriul Litoral Marin Vama Veche - 2 Mai“, ce se
parametrii ca: temperatura apei (Nmodel = 365 date
suprapune peste situl Natura 2000 ROSCI0269
de suprafaţă la pentru zona analizată şi din coloana
Convenţia de custodie nr. 306 din 13.12.2011,
de apă prelevate în decursul unei expediţii
prelungită prin Actul Adiţional nr. 2 din 13.12.2016.
oceanografice (în luna aprilie, N=99) de pe reţeaua
Aria protejată „Acvatoriul Litoral Marin Vama Veche alcătuită din 2 de staţii localizate la Vama Veche, pe
2 Mai“ a fost înfiinţată în anul 1980, prin Decizia nr.
adâncimile de 5 și 20 m.
31/1980 a Consiliului Judeţean Constanţa şi
Au fost analizaţi principalii indicatori fizici
confirmată ca arie protejată de Legea nr. 5/2000
(temperatură, salinitate) şi fenomenele de stare care
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
caracterizează masele de apă caracteristice zonei de
naţional, având codul 2.345. Prin Ordinul nr. 1964 din
interes.
13 decembrie 2007 şi Ordinul nr. 2387 din 29
Temperatura s-a măsurat in-situ, cu CTD tip Castseptembrie 2011 pentru modificarea Ordinului
Away. Media zilnică a principalilor parametri fizici
Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.
pentru anul 2016 (temperatura apă, salinitate și
1.964/2007 privind instituirea regimului de arie
curenți marini) a fost descărcată din modelul general
naturală protejată a siturilor de importanţă
al Mării Negre de pe platforma on-line
comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice
http://marine.copernicus.eu/.
europene Natura 2000 în România, aria protejată a
fost declarată sit de importanţă comunitară (SCI), ca
Temperatura
parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura
Evoluția temperaturii în stratul activ este determinată
2000 în România.
de modificările periodice ale bilanțului termic de la
„Acvatoriul Litoral Marin Vama Veche - 2 Mai“ face
interfața aer-apă, în timp ce, în straturile de adâncime,
parte
din
categoria
„Rezervaţie
naturală”
distribuția pe verticală este menținută prin fluxul
(corespunzătoare categoriei IV IUCN - Protected area
geotermic.
managed
mainly
for
conservation
through
Temperatura apei marine, la Vama Veche, la nivelul
management
intervention
Habitat/Species
celor 12 luni ale perioadei analizate, a variat între
Management Area), având scopul de a proteja şi
6,3°C și 28,2°C (figura nr. II.22).
conserva habitatele marine şi speciile naturale marine
În sezonul intermediar (primăvara), limita superioară
importante sub aspect floristic şi faunistic.
a stratului rece încă se află la suprafaţă. Temperatura
Obiectivele de conservare prioritare pentru situl
minimă măsurată în luna aprilie 2016 este de 7,43°C
ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai sunt atingerea stării
la adâncimea de 9 m la stația Vama Veche 20 m (figura
de bună conservare pentru habitatele 1170-10 cu
nr. II.23).
Pholas dactylus, 1170-8 cu Cystoseira barbata şi 11702 cu Mytilus galloprovincialis, care se află toate într-o
Curenții marini de suprafață
stare uşor degradată, inclusiv conservarea speciilor
Curenții marini prezintă o mare instabilitate, atât în
reprezentative C. barbata, P. dactylus şi C. officinalis.
ceea ce privește direcția, cât și viteza în anul 2016.
De asemenea, trebuie protejate speciile de mamifere
Această instabilitate este datorată, în primul rând,
şi peşti din Anexa II a Directivei Habitate care sunt
variabilității regimului vânturilor, care, adeseori, își
prezente în sit: Tursiops truncatus ponticus, Phocoena
schimbă direcția și intensitatea de la o zi la alta (figura
phocoena relicta, Alosa immaculata şi Alosa tanaica.
nr. II.42). Statistic, direcția predominantă a curenților
Starea şi tendinţele de evoluţie ale mediului marin şi
marini la suprafață, dintr-un total de 365 date
costier din Acvatoriul litoral marin Vama Veche - 2
disponibile pentru această perioadă, a avut o
Mai au fost monitorizate în anul 2016, din punct de
frecvență de apariție de ~43,7% din sector SSV și
vedere fizic, chimic şi biologic.
27,3% din NNE (figura nr. II.24, figura nr. II.25). Viteza
maximă determinată pentru anul 2016 a fost de 0,34
Factorii hidrologici
m/s.
Evoluția principalilor factori hidrologici din zona
Rezervației Marine Vama Veche - 2 Mai, în anul 2016,
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Figura nr. II.22. Evoluția temperaturii și salinității apei marine la Vama Veche, 2016
(http://marine.copernicus.eu/)

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Figura nr. II.23. Distribuția temperaturii apei și a salinității în funcție de adâncime, 2016 (date INCDM)

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Figura nr. II.24. Distribuția curenților marini la interfața atmosferă - mare, Vama Veche, 2016

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Figura nr. II.25. Distribuția valului de hulă (grade) la Vama Veche, 2016

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța
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Agitația marină
Orientarea meridiană
în quasitotalitate a litoralului
românesc
și
caracteristicile
batimetrice fac posibilă amplificarea gradului de
agitație marină, prin valurile produse de vânt,
acționând dintr-un sector de circa 180° între N și S din
partea dreaptă a meridianului, în funcție de durata și
intensitatea acestora.
Starea de agitaţie marină pentru perioada anul 2016
este evaluată pe baza datelor din modelul FNMOCWW3-MEDIT (grid 0,2°x0,2°, prognoză 3 zile și pas de
timp 6 ore) pentru locația Vama Veche (43,75°N 28,57°E). Modelul este rulat zilnic, din 6 în 6 ore.
Înălțimea semnificativă a valului a prezentat minima
de 0,04 m în lunile ianuarie, mai și noiembrie. Maxima
de 3,42 m a fost determinată în luna decembrie.
Statistic, direcția predominantă a valurilor de hulă,
dintr-un total de 4487 date disponibile pentru anul
2016, a avut o frecvență de apariție de ~27,26% din
ESE; ~22,26% din E; din ENE de ~13,73%; 13,13%
din S și 9,98% din NE.
Indicatori fizico-chimici
Indicatorii fizico-chimici investigați în anul 2016 în
vederea monitoringului calităţii apelor Mării Negre

din Rezervatia Vama Veche - 2 Mai s-au obţinut din
analiza probelor (N=4) de apă de suprafaţă şi din
coloana de apă (0-20 m) prelevate într-o expediţie
oceanografică (în luna martie), din două stații situate
pe izobatele de 5 m și 20 m. Conform clasificării din
Directivele Cadru Apă şi Strategie Marină, ambele
stații sunt incluse în tipul apelor costiere.
Au fost analizaţi principalii indicatori fizico-chimici şi
de stare care caracterizează si controlează nivelul
eutrofizării și anume: salinitatea, oxigenul dizolvat,
nutrienții anorganici.
Salinitatea s-a măsurat in-situ, cu CTD. Oxigenul
dizolvat s-a determinat prin metoda Winkler.
Nutrienţii din apa de mare au fost cuantificaţi prin
metode analitice spectrofotometrice, validate intern
în laboratorul în care este menţinut sistemul calității
conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 şi având ca
referinţă manualul “Methods of Seawater Analysis”
(Grasshoff, 1999). Limitele de detecţie şi
incertitudinile relative extinse, k=2, factor de
acoperire 95,45%, sunt incluse în tabelul nr. II.18.
Pentru măsurare s-a utilizat spectrofotometrul UV-VIS
Shimadzu, cu intervalul de măsurare: 0 - 1000 nm.

Tabelul nr. II.18. Limite de detecţie şi incertitudini relative pentru determinarea concentraţiilor nutrienţilor din apa de mare
Nr.
Parametrul măsurat
UM
Limita de detecţie
Incertitudinea relativă, U (c),
crt.
(µmol/dm3)
Extinsă (%), k=2, factor de acoperire
95.45%
1.
(NO3)µM
0,12
8,4
2.
(NO2)µM
0,03
6,6
3.
(NH4)+
µM
0,12
7,1
4.
(PO4)3µM
0,01
14,0
5.
(SiO4)4µM
0,30
3,3
Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Datele au fost prelucrate cu programele Ocean Data
View versiunea 4.5.3 (Schlitzer, 2013) şi Excel 2010.
Salinitatea a înregistrat valori între 15,63 - 18,65 PSU,
valori specifice apelor salmastre ale Mării Negre, ușor

scăzute la suprafață. Valoarea maximă se observă la
interfața apă-sediment (stația Vama Veche 20 m)
(figura nr. II.26).

Figura nr. II.26. Distribuția verticală a salinității apei în 30 martie 2016 - profil Vama Veche

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța
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Apele din zona de
studiu au fost bine
oxigenate.
Astfel,
valorile
determinate s-au încadrat în

domeniul 9,94-12,81 mg/dm3, încadrându-se în limita
admisă de către Ord. 161/2006, 6,2 mg/dm3,
respectiv 80% saturație (figura nr. II.27 – Sursa:I.N.C.D.M
Antipa).

Figura nr. II.27. Distribuția verticală a saturației în oxigen a apei - 30 martie 2016 - profil Vama Veche

Nutrienţii
Valorile fosfaţilor, (PO4)3-, au înregistrat concentrații
cuprinse între 0,03 µM și 0,54 µM, mai ridicate la
suprafață și în apropierea țărmului (stația 5 m),

comparabile însă cu cele din anii ’60, perioadă de
referință pentru starea de calitate bună a apelor de la
litoralul românesc (figura nr. II.28).

Figura nr. II.28. Distribuția verticală a concentrațiilor fosfaților - 30 martie 2016 - profil Vama Veche

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Concentraţiile azotaţilor, (NO3)-, au oscilat în
intervalul 1,38 - 3,63 µM, valori scăzute, care nu
depășesc concentrația maximă admisă de Ord.

161/2006, respectiv 1,5 mg/dm3 (107,14 µM). În
general, se observă valori mai ridicate la suprafață
(figura nr. II.29).

Figura nr. II.29. Distribuția verticală a concentrațiilor azotaților - 30 martie 2016 - profil Vama Veche

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Azotiţii, (NO2)-, forme intermediare din procesele
redox în care sunt implicate speciile anorganice ale
azotului, au prezentat concentraţii reduse, în
intervalul 0,06 - 0,67 µM. Toate valorile se încadrează
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în limita maximă admisă de Ord. 1061/2006,
respectiv 0,03 mg/dm3 (2,14 µM).
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Amoniul, (NH4)+, ionul
poliatomic în care azotul deţine
numărul de oxidare maxim, +3,
reprezintă cea mai uşor asimilabilă formă de azot
anorganic. Concentraţiile acestuia au înregistrat valori

cuprinse în domeniul 0,90 - 5,24 µM. Valoarea maximă
s-a înregistrat în apropierea țărmului, dar nu
depășește limita admisă atât pentru starea ecologică,
cât și pentru zona de impact a activității antropice din
Ord. 161/2006, respectiv 0,1 mg/dm3 (7,14 µM)
(figura nr. II.30).

Figura nr. II.30. Distribuția verticală a concentrațiilor amoniului - 30 martie 2016 - profil Vama Veche

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Silicaţii, (SiO4)4-, au avut concentraţii scăzute,
cuprinse în intervalul 10,2 - 14,6 µM. Valorile cele mai

ridicate s-au determinat la suprafață, în stația 5m
(figura nr. II.31).

Figura nr. II.31. Distribuția verticală a concentrațiilor silicaților - 30 martie 2016 - profil Vama Veche

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Indicatorii de contaminare
În ceea ce privește indicatorii de contaminare, în zona
Rezervației Marine Vama Veche - 2 Mai, în 2016,
bifenilii policlorurați și pesticidele organoclorurate
au avut, în apă, valori sub limita de detecție.
Hidrocarburile aromatice polinucleare au avut valori
cuprinse între 0,004 şi 0,173 µg/L. Concentraţiilor
compuşilor individuali de hidrocarburi aromatice
polinucleare, dar şi conţinutul total în hidrocarburi
petroliere au avut valori sub limitele maxim admise
conform standardului de calitate pentru substanţele
prioritare, respectiv Ordinul nr. 161/2006.
În sediment, valorile pesticidelor organoclorurate au
variat între limita de detecție și 0,024 µg/g, iar, pentru
bifenilii policlorurați, între limita de detecție și 0,064
µg/g. Depășiri ale valorilor prag propuse pentru
caracterizarea stării ecologice bune s-au observat
pentru lindan, şi PCB 52. Hidrocarburile aromatice
polinucleare au avut concentratii cuprinse între limita
de detecţie şi 0,77 µg/L. Conţinutul total în
hidrocarburi aromatice polinucleare -∑16 HAP, dar şi
conţinutul total în hidrocarburi petroliere au avut
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valori sub limitele maxim admise conform
standardului de calitate pentru substanţele prioritare
(Ordinul nr. 161/2006), respectiv Ordinului MAPPM
nr. 756/1997 pentru aprobarea
Reglementării
privind evaluarea poluării mediului.
În anul 2016, în zona Rezervației Marine Vama Veche 2 Mai, s-au realizat determinări specifice pentru
fitobentos și zoobentos.
Fitobentos
Monitorizarea componentei fitobentale se realizează
constant la nivelul Rezervației Marine Vama Veche - 2
Mai (sit Natura 2000 - ROSCI 0269), deoarece zona
prezintă o importanță deosebită, adăpostind
comunități fitobentale cu valoare ecologică ridicată
pentru mediul marin de mică adâncime.
Expedițiile anuale de teren sunt însoțite de prelevări
de probe, analizate ulterior din punct de vedere
calitativ și cantitativ, de fotografii și filmări
subacvatice, pentru o imagine de ansamblu asupra
tipurilor de asociații vegetale.
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Elementul
fitobental principal cu
un interes deosebit în cadrul
rezervației este specia perenă
cheie Cystoseira barbata, a cărei biomasă medie a

variat în 2016 între 4.000 și 10.000 g/m2 în acest
punct sudic al litoralului. Comparativ cu anii anteriori
se observă o creștere a biomasei acesteia (figura nr.
II.32).

Figura nr. II.32. Variația biomasei umede pentru specia perenă Cystoseira barbata (perioadă evaluare 2014-2016)

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Pe lângă această specie cheie pentru mediul marin, în
zona rezervației poate fi menționată și prezența altor
specii senzitive, ca Zannichellia palustris (fanerogamă
marină prezentă ca urmare al aspectului mozaicat al
substratului și implicit al prezenței substratului
nisipos, pe lângă cel pietros), și Corallina officinalis
(algă roșie cu talul încrustat cu carbonaţi, specie
protejată în cadrul rezervației 2 Mai-Vama Veche și o
prezență exclusivă în această zonă pentru litoralul
nostru).

Asociația dominantă din cadrul Rezervației Marine 2
Mai - Vama Veche este Cystoseira barbata - Ulva rigida.
Aceasta a fost îmbogățită în sezonul estival 2016 cu
alge roșii din genul Ceramium (C. virgtum în principal)
și alge verzi din genul Ulva (U. linza) și Cladophora (C.
sericea). De altfel, Ulva rigida a cunoscut o dezvoltare
abundentă pe durata sezonului cald 2016, fiind
principala componentă a depozitelor generate pe
țărm (figura nr. II.33).

Figura nr. II.33. Depozite macroalgale în zona Vama Veche (iulie, 2016)

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Fenomenul a fost, însă, unul temporar, ca o consecință
la condițiile sezoniere de mediu: aflux ridicat de
turiști în perioada estivală în zona costieră, cantitate
crescută de nutrienți, temperatura ridicată a apei în
lunile de vară. Așa cum s-a menționat, dintre speciile
oportuniste, tolerante la condițiile variabile de mediu,
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dominante au fost Ulva rigida (cu biomase medii mai
scăzute la Vama Veche - 340 g/m2, comparativ cu 2
Mai - 410 g/m2) și Ceramium virgatum
(figura nr.II.34).
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Figura nr. II.34. Variația biomasei umede pentru speciile oportuniste

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

În concluzie, se poate spune că regenerarea speciei
perene Cystoseira barbata se menține la nivelul
rezervației, iar biomasa speciilor oportuniste este
mult mai redusă comparativ cu celelalte puncte ale
litoralului românesc monitorizate în aceeași perioadă.
Rezervația Marină Vama Veche - 2 Mai rămâne un
reper în ceea ce privește populațiile algale,
diversitatea acestora și existența unor specii cu un
grad ridicat de senzitivitate la factorii perturbatori de
mediu, naturali sau cu origini antropice.

Zoobentos
Pe anul 2016, starea zoobentosului din Rezervația
Marină Vama Veche - 2 Mai s-a evaluat prin metode
diferite în, funcție de tipul de substrat. În zonele cu
substrat sedimentar, probele au fost prelevate cu un
bodengreifer tip Van Veen cu dimensiunea de 0,1 m2
conform metodologiei standard (V. Todorova și T.
Konsulova, 2005 - Manual for quantitative sampling
and sample treatment of marine soft-bottom
macrozoobenthos). În urma analizelor de laborator a
rezultat un număr de 16 specii (tabelul nr. II.19).

Tabelul nr. II.19. Speciile zoobentice identificare în Rezervația Marină Vama Veche - 2 Mai (2016)
ANTHOZOA
Actinia equina (L.)
MOLLUSCA
Middendorfia caprearum SCACCHI
Gibbula divaricata (Linnaeus, 1758)
Rapana venosa (Valenciennes, 1846)
Mytilaster lineatus (GMELIN)
Mytilus galloprovincialis LAM.
Anadara inaequivalvis BRUGUIERE
CRUSTACEA
Amphibalanus improvisus (Darwin, 1854)
Palaemon elegans Rathke, 1837
Palaemon adspersus Rathke, 1837
Diogenes pugilator (Roux)
Eriphia verrucosa (Forskal)
Pilumnus hirtellus (Linne)
Rhithropanopeus harrisi tridentatus
Xantho poressa (OLIVI)
Pachygrapsus marmoratus (Fabricius, 1787)
PORIFERA
Dysidea fragilis (Montagu, 1814)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

În ceea ce privește structura calitativă a organismelor
întâlnite în probe, grupul cel mai bine reprezentat a

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

fost grupul Crustacea, cu 38%, urmat de Mollusca, cu
37%, și Polychaeta, 25% (figura nr. II.35).
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Figura nr. II.35. Structura calitativă a macrozoobentosului din Rezervația Vama Veche - 2
Mai (2016)

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Cantitativ, repartiția densităților pe grupe a fost
neuniformă, viermii policheți fiind grupul cel mai bine
reprezentat, înregistrând valori de până la 910

ind/m2, iar cel mai slab reprezentat a fost cel al
crustaceelor, care au înregistrat densități de 330
ind/m2 (figura nr. II.36).

Figura nr. II.36. Repartiția densităților pe grupe în zonele cu substrat sedimentar

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Biomasa a fost dominată de moluște, iar grupul cu
biomasa cea mai scăzută a fost grupul viermilor

policheți, care au avut biomase de 16,79 g/m2 (figura
nr. II.37).

Figura nr. II.37. Repartiția biomaselor pe grupe în zonele
cu substrat sedimentar

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Având în vedere că habitatul dur-pietros reprezintă
mai mult de jumătate din suprafața rezervației (cca.
55%), au fost necesare observații subacvatice. În
timpul monitorizărilor subacvatice nu s-au prelevat
probe cantitative, însă s-a putut analiza starea
habitatelor și speciilor întâlnite.
În urma investigațiilor subacvatice realizate în vara
anului 2016, au fost observate 17 organisme care au
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putut fi identificate la specie și numeroase organisme
mai mici din grupe precum Amphipoda, Misidae,
Isopoda, care nu au putut fi identificate până la nivel
de specie cu ochiul liber.
Aceste specii găsesc adăpost atât în spațiile dintre
midii, cât și în crăpăturile zonelor verticale sau
puternic înclinate.
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O diversitate mare
a fost observată și
printre algele macrofite prezente
în cadrul rezervației. În desișurile
de macrofite sunt prezente organisme precum
amfipode, isopode, policheți, gastropode mici și unele
moluște (în special Mytillus galloprovincialis și
Mytilaster lineatus ), care găsesc aici atât o sursă
abundentă de hrană, cât și adăpost împotriva

prădătorilor și a unor factori de mediu (acțiunea
valurilor).
Asociațiile de organisme de pe pietre aflate la
adâncimi mici, de aproximativ 0,5 m, au fost formate
din Middendorfia caprearum, bivalve (Mytilus
galloprovincialis și Mytilaster lineatus), cirripedul
Amphibalanus improvisus și cantități însemnate ale
gastropodului Gibbula divaricata (figura II.38).

Figura nr. II.38. Gibbula divaricata pe pietrele digului de apărare din Micul Golf - 2 Mai

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Dintre speciile întâlnite, Pachygrapsus marmoratus
(LC) și Gibbula divaricata (CR) au statutul de specii
protejate, fiind incluse pe Lista Roșie Națională.
La o privire de ansamblu asupra comunităților bentice
și a habitatelor din Rezervația Marină Vama Veche - 2
Mai, se poate spune că starea lor nu este diferită de
Ihtiofauna
În anul 2016, s-au colectat probe obţinute prin
pescuitul cu unelte fixe, practicat în punctele
pescărești de la Vama Veche și 2 Mai. Probele au fost
analizate în laborator din punct de vedere cantitativ şi
calitativ.
S-au realizat analize biometrice, iar interpretarea
rezultatelor s-a făcut prin clasificarea pe grupe de

anul precedent. Diversitatea mare a organismelor
bentice, care sunt într-o continuă luptă pentru
supraviețuire căutând hrană și adăpost împotriva
prădătorilor, dă un aspect „viu” rezervației marine,
sporind
atractivitatea
acesteia
și
valoarea
conservativă.
greutate şi lungime; s-a determinat vârsta prin analiza
otoliţilor sau scalimetrie şi s-a analizat conţinutul
stomacal. În cadrul Rezervaţiei Marine Vama Veche - 2
Mai, în anul 2016, au fost identificate următoarele
specii aparţinând ihtiofaunei (tabelul nr. II.20):

Tabelul nr. II.20. Specii de ihtiofaună identificate în zona Rezervaţiei Marine Vama Veche - 2 Mai (2016)
Nr.
Grupe sistematice/ specii
CHONDRYCHTHYES
Ordinul Plagiostomi
Fam. Spinacidae
1
Squalus acanthias Linnaeus, 1758
Fam. Rajidae
2
Raja clavata Linnaeus, 1758
3
Dasyatis pastinaca Linnaeus, 1758
OSTEICHTHYES
Ordinul Acipenseriformes
Fam. Acipenseridae
4
Acipenser stellatus Pallas, 1771
5
Huso huso Linnaeus, 1758
Ordinul Clupeiformes
Fam. Clupeidae
6
Sprattus sprattus Linnaeus, 1758
7
Clupeonella cultriventris Nordmann, 1840
8
Alosa tanaica Grimm, 1901 (Anexa II, Directiva Habitate)
9
Alosa immaculata Bennett, 1835 (Anexa II, Directiva Habitate)

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

62

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Fam. Engraulidae
Engraulis encrasicolus Linnaeus, 1758
Fam. Salmonidae
Salmo labrax Pallas, 1814
Ordinul Atheriniformes
Fam. Atherinidae
Atherina boyeri Risso, 1810
Ordinul Beloniformes
Fam. Belonidae
Belone belone Linnaeus, 1761
Ordinul Gadiformes
Fam. Gadiidae
Gaidropsarus mediterraneus Linnaeus, 1758
Merlangius merlangus Linnaeus, 1758
Ordinul Gasterosteiformes
Fam. Gasterosteidae
Pungitius platigaster Kessler, 1859
Gasterosteus aculeatus, Linnaeus, 1758
Ordinul Syngnathiformes
Fam. Syngnathidae
Syngnathus tenuirostris Rathke, 1837
Syngnathus typhle Linnaeus, 1758
Syngnathus variegatus Pallas, 1811
Nerophis ophidion Linnaeus, 1758
Hippocampus guttulatus Cuvier, 1829
Ordinul Mugiliformes
Fam. Mugilidae
Mugil cephalus Linnaeus, 1758
Liza aurata Risso, 1810
Ordinul Perciformes
Fam. Mullidae
Mullus barbatus ponticus Essipov, 1927
Fam. Callionymidae
Callionymus pusillus Delaroche, 1809
Fam. Pomatidae
Pomatomus saltatrix, Linnaeus, 1766
Fam. Carangidae
Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868
Fam. Blenniidae
Parablennius tentacularis Brunnich, 1768
Fam. Gobiidae
Neogobius melanostomus Pallas, 1811
Proterorhinus marmoratus Pallas, 1811
Aphia minuta Risso, 1810
Fam. Sciaenidae
Sciaena umbra Linnaeus, 1758
Ordinul Pleuronectiformes
Fam. Bothidae
Psetta maeotica Pallas, 1811
Ordinul Ophidiiformes
Fam. Ophidiidae
Ophidion rochei Müller, 1845
Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Speciile identificate în mod constant în probele
prelevate prin pescuit științific din cadrul
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ROSCI0269 au fost: hamsia, stavridul, barbunul,
aterina, șprotul, lufarul și guvizii.
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Figura nr. II.39. Captură la Punctul Pescăresc din 2 Mai, 2016 (foto original)

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Cod indicator România: RO09
Cod indicator AEM: CSI 09
DENUMIRE: DIVERSITATEA SPECIILOR
DEFINIŢIE: Indicatorul descrie starea şi tendinţele biodiversităţii, mai precis variaţia biodiversităţii în timp. în
contextul politicilor relevante de mediu, în special al Strategiei Europene pentru Biodiversitate; se urmăreşte
pescuitul durabil până în 2015 (stabilirea producţiei maxime pentru asigurarea utilizării durabile a resurselor de
peşte).
Fitoplancton
Identificarea structurii calitative şi cantitative a
fitoplanctonului, ca indicator de stare a eutrofizării
s-a realizat în urma analizei probelor colectate în luna
aprilie pe profilele Sulina, Mila 9, Sf. Gheorghe, Portița,
Gura Buhaz, Cazino, Constanţa, Eforie Sud, Costineşti,
Mangalia şi Vama Veche, a celor din luna august pe
profilele Portița, Constanța și Mangalia, izobatele de 5
m, 20 m, 30 m, 40 m, 57 m, 70 m, 90 m şi 100 m, cât şi
a celor colectate bisăptămânal din staţia Mamaia.
În componenţa fitoplanctonului au fost identificate
122 de specii (în luna aprilie) și 73 de specii (în
august), cu varietăţi şi forme, aparţinând la 7 grupe
taxonomice
(Bacillariophyta,
Dinoflagellata,

Chlorophyta,
Cyanobacteria,
Euglenophyta şi Cryptophyta).

Chrysophyta,

Cea mai mare diversitate s-a întâlnit în apele marine,
unde dinoflagelatele au fost dominante, cu 38 de
specii (în luna aprilie) și 30 de specii (în luna august),
fiind urmate de diatomee (cu 27 și, respectiv, 13
specii). În apele costiere şi tranzitorii numărul de
specii a fost relativ egal, atât în luna aprilie cât și în
luna august, menținându-se aceeași ierarhie a
dominanței principalelor grupe de specii ca și cea din
apele marine (figura nr. II.40).

Figura nr. II.40. Compoziţia taxonomică a fitoplanctonului din sectorul românesc
al Mării Negre, în anul 2016 (AC - ape costiere; AM - ape marine; AT - ape tranzitorii)

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

În apele costiere, structura cantitativă a
fitoplanctonului a fost dominată de diatomee în
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densitate, cu procente de peste 88% (în luna aprilie)
și aproximativ 53% (în luna august), iar în apele
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marine
de
dinoflagelate
în
procente de peste 40% (atât în
luna aprilie, cât și în august). În
apele tranzitorii, în ambele luni, proporția celorlalte
grupe (peste 12% - în aprilie și aproximativ 64% - în
august) a depășit-o pe cea a dinoflagelatelor, dintre
acestea remarcându-se specii precum: cianobacteria
Pseudanabaena limnetica (61,64•103 și 886•103
cel/L) și criptofitul Hillea fusiformis (38•103 și

316•103 cel/L), datorită aportului de ape dulci ale
Dunării, majoritatea acestor specii fiind dulcicole şi
dulcicole - salmastricole (figura nr. II.41).
În biomasă, dinoflagelatele, specii de dimensiuni mai
mari, au dominat în apele costiere şi marine în
proporţii ce au depășit 44% (în luna aprilie) și 38%
(în luna august). Apele tranzitorii au fost caracterizate
printr-o dezvoltare mai mare a speciilor aparţinând
altor grupe, în special în luna august când au
înregistrat un procent de peste 42%.

Figura nr. II.41. Structura cantitativă a fitoplanctonului pe tipologii de ape, în anul 2016 (AC - ape costiere; AM - ape
marine; AT - ape tranzitorii)

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Abundenţele şi biomasele fitoplanctonului, au variat
între 0,84·103 - 2,96·106 cel/L şi 11,78 - 882,74
mg/m3 (în luna aprilie), și între 12·103 - 2,03·106
cel/L şi 101,73 - 843,14 mg/m3 (în luna august).
Distribuţia cantităţilor pe tipologii de ape (figura nr.
II.76) evidenţiază valori maxime înregistrate în
special în apele costiere (în luna aprilie) şi tranzitorii
(în luna august).

În luna aprilie, valorile medii înregistrate ale
densităţilor fitoplanctonice din apele tranzitorii și

costiere sunt de 151,50·103 cel/L și respectiv
371,12·103 cel/L, iar cele din apele marine 168,32·103
cel/L. Valorile medii ale biomasei înregistrate în
această lună au fost de 339,33 mg/m3 (în apele
costiere), de 275,25 mg/m3 (în apele marine) și de
249,33 mg/m3 (în apele tranzitorii).
În luna august, valorile medii ale densităţilor și
biomaselor fitoplanctonice au fost de 388,03·103 cel/L
și 578,32 mg/m3 (în apele costiere), de 65,68·103
cel/L și 298,49 mg/m3 (în apele marine), și de
1,06·106 cel/L și 377,61 mg/m3 (în apele tranzitorii).

Figura nr. II.42. Variaţia densităţilor și biomaselor fitoplanctonice în apele costiere, marine şi tranzitorii româneşti (AC - ape
costiere; AM - ape marine; AT - ape tranzitorii)

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

În luna aprilie, valorile maxime înregistrate ale
densităţilor și biomaselor fitoplanctonice din apele
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costiere au fost de
2,96·106 cel/L și 882,74
mg/m3 (staţia Constanţa Sud, pe
izobata de 20 m), cele din apele
tranzitorii de 216,38·103 cel/L (staţia Sulina, pe
izobata de 20 m) și 535,34 mg/m3 (staţia Portița, pe
izobata de 5 m), iar cele din apele marine de
379,68·103 cel/L (staţia Mangalia, pe izobata de 40 m)
și 564,86 mg/m3 (staţia Sfântu Gheorghe, pe izobata
de 40 m) (figura nr. II.43).

În luna august, valorile maxime înregistrate ale
densităţilor și biomaselor fitoplanctonice din apele
costiere au fost de 807,44·103 cel/L și 843,14 mg/m3
(staţia Mangalia, pe izobata de 5 m), cele din apele
tranzitorii de 2,03·106 cel/L și 386,16 mg/m3 (staţia
Portița, pe izobata de 5 m), iar cele din apele marine
de 313,72·103 cel/L (staţia Portița, pe izobata de 60
m) și 519,96 mg/m3 (staţia Est Constanța, pe izobata
de 30 m) (figura nr. II.44).

Figura nr. II.77. Distribuţia densităţilor și biomaselor fitoplanctonice în aprilie 2016

Densitate (cel/L)

Biomasă (mg/m3)

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Figura nr. II.44. Distribuţia densităţilor și biomaselor fitoplanctonice în august 2016

Biomasă (mg/m3)

Densitate (cel/L)
Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Sezonul de vară 2016 s-a caracterizat printr-o
dezvoltare mai redusă a comunităţii fitoplanctonice,
comparativ cu ultimul an. Astfel, media anuală a
cantităților fitoplanctonice din orizontul de suprafață,
în luna august 2016, a fost de 62,17∙103 cel/L și 95,19
mg/m3 comparativ cu valorile medii înregistrate în
iunie 2015 (1036,9∙103 cel/L și 700 mg/m3).
Înfloriri algale
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În cursul anului 2016, 6 specii fitoplanctonice au
înregistrat dezvoltări de peste un milion de celule la
litru, una dintre specii atingând 7,08∙106 cel/L,
comparativ cu anul 2015 când maximul dezvoltării a
fost de 15∙106 cel/L.
Dintre speciile cu dezvoltări mai mari, au predominat
diatomeele cărora li s-au alăturat crisofitul Emiliania
huxleyi
(1,11·106
cel/L)
și
cianobacteria
Pseudoanabaena limnetica (1,03·106 cel/L) (tabelul

66

nr.
II.45).
S-a
remarcat dezvoltarea
de mare amploare a diatomeului
Chaetoceros socialis, fenomen care
a debutat la începutul lunii mai (39·103 cel/L), pentru

a atinge apogeul dezvoltării la sfârșitul acestei luni
(7,08·106 cel/L), înregistrând valori de peste un
milion de celule la litru până spre sfârşitul lunii iunie
în apele de mică adâncime de la Mamaia.

Tabelul nr. II.45. Specii importante în comunitatea fitoplanctonică (densitate - 103 cel/L) 2016
2016
Specia
Chaetoceros socialis
Skeletonema costatum
Pseudo-nitzschia
delicatissima
Cyclotella caspia
Emiliania huxleyi
Pseudanabaena limnetica

Aprilie 2016

August 2016

Mamaia

Ape
costiere

Ape
marine

Ape
tranzitorii

Ape
costiere

7080 (V)
2328 (III)

2,80
2606

5,50

0,84
9,20

5,28

1751 (IX)
1340 (VIII)
1110 (VI)
1032 (II)

69,00
10,00
994,00

36,54
5,60
66,44
68,64

0,96
7,82
6,00
61,64

74,00
318,00
0,80

Ape
marine

Ape
tranzitorii

30,36
95,92
3,80
11,52

15,84
9,24
0,44
886,00

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

În apele costiere şi cele ale platformei continentale,
speciile care au avut cele mai importante dezvoltări au
fost diatomeele Skeletonema costatum (densitatea
maximă - 2,6·106 cel/L, în luna aprilie), Cyclotella
caspia (318·103 cel/L, în august) și Pseudo-nitzschia
delicatissima (74·103 cel/L, în luna august), şi
cianobacteria Pseudanabaena limnetica (994·103 cel/L
- în aprilie și 886·103 cel/L - în august). În anul 2016,
dezvoltarea fiecăreia dintre speciile dominante a fost
mai redusă în sezonul de vară, comparativ cu anul
2015 (cu excepţia înfloririi de primăvară a
diatomeului Skeletonema costatum).
Zooplancton

În vederea identificării stării ecologice a populațiilor
zooplanctonice de la litoralul românesc, în decursul
anului 2016, au fost analizate trei seturi de probe,
colectate în cadrul programului de monitorizare a
stării mediului marin.
În vederea raportării stării mediului marin în
conformitate cu prevederile Directivei Cadru Apă și
Directiva Cadru Strategia pentru Mediul Marin
(DCSMN), probele de zooplancton au fost colectate în
cadrul rețelei naționale de monitoring (figura nr.
II.46), rețea care acoperă trei tipuri de apă (tranzitorii,
costiere și marine).
Cele trei expediții întreprinse au acoperit sezonul rece
(o expediție martie-aprilie) și sezonul cald (două
expediții, în iulie și august).

Figura nr. II.46. Rețeaua națională de monitorizare

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Evaluarea stării ecologice s-a realizat pentru apele
tranzitorii, costiere și marine, atât pentru sezonul
cald, cât și pentru sezonul rece ținând cont de starea
ecologică pentru corpurile de apă corespunzătoare
DCSMM.
Evaluarea condițiilor de referință și stabilirea
limitelor pentru definirea stării ecologice bune (GES)
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s-a făcut pe baza analizei statistice a datelor din
perioada 1960-2002, precum și pe baza judecății
expertului.
Starea ecologică bună s-a obținut prin calcularea
percentilei de 90 a valorilor din fiecare sezon și corp
de apă pentru: biomasa copepodelor, biomasa
mesozooplanctonului și biomasa speciei Noctiluca
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scintillans. Valorile
obținute
au
fost
comparabile
cu
mediile
intervalului 1960-1969 (Starea
Foarte Bună) și 1977-2002 (Starea Proastă).
În sezonul rece al anului 2016, starea ecologică bună
pentru indicatorul „Biomasa copepodelor” a fost
înregistrată în 21 din cele 26 de stații vizitate. Cele
cinci stații cu valori mai mici decât pragul de starea

ecologică bună, au fost distribuite în toate cele trei
corpuri de apă.
Cea mai mare valoare a biomasei copepodelor a fost
înregistrată în stația Mangalia 1 (344 mg.m-3), iar cea
mai slabă valoare în stația Constanța Sud 1 (1,1 mg.m3).
Rezultatele evaluării stării corpurilor de apă pentru
indicatorul „Biomasa copepodelor” în perioada rece a
anului 2016 sunt prezentate sintetizat în figura nr.
II.47.

Figura nr. II.47. Starea ecologică a corpurilor de apă în baza indicatorului
„Biomasa Copepodelor” în sezonul rece 2016

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

În ceea ce privește indicatorul „biomasei
mesozooplanctonului”, starea ecologică bună a fost
înregistrată în 22 din cele 26 de stații vizitate.
Valoarea maximă și minimă a fost înregistrată iarăși în
stația Mangalia 1 (911,6 mg.m-3) Constanța Sud 1
(3,8 mg.m-3).

Rezultatele evaluării stării corpurilor de apă în baza
indicatorului „Biomasa mesozooplanctonului” în
perioada rece a anului 2016 sunt prezentate sintetizat
în figura nr. II.48.

Figura nr. II.48. Starea ecologică a corpurilor de apă în baza indicatorului
„Biomasa Mesozooplanctonului” în sezonul rece 2016

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Perioada rece a anului 2016 a fost evaluată și în baza
indicatorului „Biomasa speciei Noctiluca scintillans”,
indicator care a înregistrat valori de stare ecologică
bună în 21 din cele 26 de stații existente. Marea
majoritate a valorilor peste pragul de stare ecologică
bună au fost înregistrate în zona de sud a litoralului
românesc în apele marine (în patru stații), cu maxima
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tot în zona de sud, dar în apele costiere, în stația Vama
Veche 1 (193,7 mg.m-3 ).
Rezultatele evaluării stării corpurilor de apă în baza
indicatorului „biomasa speciei Noctiluca scintillans” în
perioada rece a anului 2016 sunt prezentate sintetizat
în figura nr. II.49.
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Figura nr. II.49. Starea ecologică a corpurilor de apă în baza indicatorului
„Biomasa speciei Noctiluca scintillans” în sezonul rece 2016

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Sezonul cald al anului 2016 a fost caracterizat pe baza
a două seturi de probe colectate în lunile iunie și
august. În urma analizei, se constată ca luna iunie a
fost perioada din an cu cea mai proastă stare ecologică
pentru toți indicatorii analizați.
Astfel, în luna iunie, în cazul indicatorului „Biomasa
copepodelor” a fost înregistrată doar o valoare peste
pragul de stare ecologică bună, în stația Est Constanța
4 (49,7 mg.m-3).

În luna august, procentul valorilor peste pragul de
stare ecologică bună a crescut, pragul fiind depășit în
peste 60% din stațiile vizitate, cu un maxim în stația
Portița 1 (166,7 mg.m-3).
Rezultatele evaluării stării corpurilor de apă pe baza
indicatorului „Biomasa copepodelor” în perioada
caldă (luna iunie și august) a anului 2016 sunt
prezentate sintetizat în figura nr. II.50.

Figura nr. II.50. Starea ecologică a corpurilor de apă în baza indicatorului
„Biomasa Copepodelor” în sezonul cald 2016 (luna iunie sus și august jos)

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

În
cazul
indicatorului
„Biomasa
mesozooplanctonului”, în luna iunie, starea ecologică
bună nu a fost atinsă în niciuna dintre stațiile vizitate,
valoarea minimă fiind înregistrată în stația Mangalia 3
(4,3 mg.m-3). La fel ca în cazul indicatorului biomasa
copepodelor, biomasa mesozooplanctonului a reușit
să depășească valoarea de stare ecologică bună în luna
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august, în peste 60 % din stațiile vizitate, cu valoarea
maximă în stația Est Constanța 4 (422,5 mg.m-3).
Rezultatele evaluării stării corpurilor de apă în baza
indicatorului „Biomasa mesozooplanctonului” în
perioada caldă (luna iunie și august) a anului 2016
sunt prezentate sintetizat în figura nr. II.51.

69

Figura nr. II.51. Starea ecologică a corpurilor de apă în baza indicatorului
„Biomasa Mesozooplanctonului” în sezonul cald 2016 (luna iunie sus și august jos)

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Comparativ cu situația indicatorilor prezentați
anterior, indicatorul „Biomasa speciei Noctiluca
scintillans” înregistrează valori de stare ecologică
proastă mai puține, chiar dacă este principala
perioadă de dezvoltare a speciei Noctiluca. Astfel, în
luna iunie, starea ecologică proastă este înregistrată în
peste 70 % din stațiile vizitate și cu o valoare maximă
de dezvoltare în stația Portița 5 (1954 mg.m-3).
În luna august, valoarea maximă de dezvoltare a
biomasei speciei Noctiluca scintillans de 82 mg.m-3

(stația Portița 1) se situează sub valoarea prag de
stare ecologică proastă de 240 mg.m-3, astfel că starea
ecologică bună pentru acest indicator sa fost atinsă în
100% din stațiile vizitate.
Rezultatele evaluării stării corpurilor de apă pe baza
indicatorului „Biomasa speciei Noctiluca scintillans” în
perioada caldă (luna iunie și august) a anului 2016
sunt prezentate sintetizat în figura nr. II.52.

Figura nr. II.52. Starea ecologică a corpurilor de apă în baza indicatorului
„Biomasa speciei Noctiluca scintillans” în sezonul cald 2016 (luna iunie sus și august jos)

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Analizând tabele prezentate mai sus, se observă că, în
sezonul rece corpurile de apă prezintă o stare
ecologică bună, în peste 80 % din stațiile existente
pentru toți cei trei indicatori utilizați, comparativ cu
sezonul cald, când s-a înregistrat o valoare medie de
doar 44 %.
Din punct de vedere calitativ, zooplanctonul din anul
2016 a fost reprezentat de un număr de 20 specii
(figura nr. II.53), la care se adaugă și speciile
zooplanctonice gelatinoase de celenterate Aurelia
aurita și Rhizostoma pulmo, precum şi speciile
gelatinoase ctenofore Mnemiopsis leidyi, Beroe ovata şi
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Pleurobrachia rhodopis. Astfel, anul 2016 este un an
sărac ca număr de specii identificate comparativ cu
perioada 2007-2012, când numărul speciilor
identificate varia între 26 - 30 specii.
Compoziția calitativă și cantitativă a zooplanctonului
trofic și netrofic din anul 2016 a înregistrat valori
medii mai ridicate față de perioadele de primăvară și
vară din intervalul de timp 2010-2015 (figura nr.
II.54).
Dintre speciile neindigene, comparativ cu anul
precedent, au fost semnalate doar ctenoforele
Mnemiopsis leidyi, Beroe ovata, copepodul Oithona
davisae nefiind identificat în probele analizate.
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Figura nr. II.53. Evoluţia numărului de taxoni identificaţi la litoralul românesc
în ultimi 13 ani (nu include speciile de organisme gelatinoase)

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Figura nr. II.54. Evoluția structuri densităților (sus) și biomaselor (jos) medii ale zooplanctonului total în perioada 2004 – 2016

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Cod indicator România: RO 21
Cod indicator AEM: CSI 21
DENUMIRE: NUTRIENŢI ÎN APELE TRANZITORII, COSTIERE ŞI MARINE
DEFINIȚIE: Indicatorul prezintă tendinţele anuale ale concentraţiilor de azotați şi ortofosfaţi solubili (pe timp de
iarnă, exprimate în micrograme/L) şi raportul N/P în mare, nivelurile de concentraţie (scăzut, moderat, ridicat) şi
tendinţele azotului oxidat pe timp de iarnă (azotat + azotit) şi concentraţia de ortofosfaţi solubili (exprimate în
micromol/L) din apa Mării Neagre.
Poluarea reprezintă procesul de alterare a mediului
de viață – biotic și abiotic - și a bunurilor create de
om, proces declanșat, în principal, de deșeurile
provenite din activitatea umană (menajeră, agricolă
sau industrială) și de diverse fenomene naturale
(inundații, erupții, furtuni etc.). Poluantul este
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reprezentat de orice produs – solid, lichid sau gazos –
rezultat din activitatea omenească, dispersat în
factorii de mediu (aer, apă, sol) și cu potențial de
afectare a sănătății organismelor vii și a stării
mediului înconjurător. Precizăm că, astfel definită,
poluarea poate deteriora echilibrul ecologic și
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calitatea factorilor
naturali sau antropici,
Din acest punct de vedere,
protecția mediului înconjurător
urmărește
conservarea
echilibrului
ecologic,
menținerea și ameliorarea factorilor naturali,
prevenirea și combaterea poluării, asigurarea și
îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață, utilizând
toate mijloacele, acțiunile și măsurile specifice
atingerii acestor obiective.
Particularizând, poluarea marină se referă la
introducerea, directă ori indirectă, în mediul marin,
de substanțe sau energie cu potențial de modificare a
echilibrului natural, de periclitare a sănătății umane și
a resurselor biologice și respectiv de stânjenire a
utilizărilor legitime ale mării (de exemplu pescuit,
navigație sau agrement).
În sistemele portuare maritime, precum cel de la
Constanța, un interes major este reprezentat de
poluarea acvatică, fenomen definit de totalitatea
căilor prin care poluanții de origine menajeră,
agricolă sau industrială afectează ecosistemele
acvatice.
În sistemul portuar al Mării Negre aferent țării
noastre, amenințarea majoră pentru sănătatea,
productivitatea și biodiversitatea mediului marin o
reprezintă efectele activităților umane derulate în
zona costieră. Datele statistice relevă ponderea foarte
ridicată, din totalul încărcăturii poluante, a
scurgerilor și deversărilor de reziduuri provenite din
activități economice (80%), știut fiind că zonele
costiere sunt zone economice (de producție sau de
turism).
Se apreciază că valoarea bunurilor și serviciilor create
în zonele ecosistemelor marine o depășește
substanțial pe a celor obținute în ecosistemele
terestre din interior. Rezultă astfel în mod neechivoc
efectul negativ al poluării mediului marin asupra
diverselor habitate (alterate fizic și distruse), asupra
folosirii durabile a mărilor, precum și asupra sănătății
umane (prin contactul direct cu apele poluate sau prin
consumul de nutrienți marini contaminați), efect
evidențiat prin acțiunea multiplelor categorii de surse
poluante, dintre care amintim: ape uzate provenite
din sistemele de canalizare, pesticide, substanțe
radioactive, metale grele, hidrocarburi, aluviuni,
deșeuri menajere.
Sub aspect instituțional, actorii naționali ce dispun de
competențe în domeniul protecției mediului, își
desfășoară activitatea, inclusiv pe baza colaborării cu
organisme internaționale de profil, conform unor
strategii axate pe: monitorizarea mediului marin și
costier, conservarea ecosistemului marin, protecția și
dezvoltarea resurselor marine vii, utilizarea în aceste
scopuri a tehnicilor proprii radioactivității și
radioecologiei
marine,
realizarea
suportului
organizatoric și legislativ al luptei împotriva poluării
(ca fenomen și ca manifestare a efectelor sale).
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simultan cu afectarea economiei.
Sub aspectul surselor de poluare a portului Constanța,
structurile teritoriale ale Garzii Naționale de Mediu
(GNM) au identificat, în timp, cele mai importante
astfel de fenomene cauzatoare de afectări ale
factorilor de mediu: accidente navale produse în port
și în vecinătatea acestuia, evenimente produse în
silozurile portului, cele produse ca rezultat al
activității operatorilor cu sediul în port sau în zonele
limitrofe ale acestuia. Contribuția relativă a fiecărei
surse de poluare variază în funcție de caracteristicile
fiecărui areal maritim din zonă: gradul de
industrializare, densitatea populației și a activităților
din sistemul portuar, posibilitatea eliminării la sursă a
emisiilor poluante.
Cea mai importantă astfel de sursă, poluarea cu
hidrocarburi, a căpătat un caracter cronic, accentuat
de modul deliberat sau accidental în care transportul
naval cauzează poluarea. Deliberat, ilegal, se produce,
spre exemplu, deversarea în mare a apelor reziduale
sau a hidrocarburilor rezultate în urma curățării
tancurilor petroliere, în timp ce accidental, poluarea
apei mării are la bază deficiențele de exploatare a
instalațiilor de bord.
Pentru a putea crea o imagine a amplorii fenomenului,
să amintim că peste 50 000 de nave traversează anual
Marea Neagră.
Alte surse de poluare a sistemului - și bazinului portuar Constanța sunt reprezentate de activitatea de
exploatare a resurselor minerale (petrol și gaze
naturale) din platoul continental, ca și de activitățile
specifice industriei chimice și petrochimice sau
industriei grele (construcții și reparații de nave).
Având în vedere echilibrul fragil al ecosistemului
marin și vulnerabilitatea acestuia la accidente
ecologice și la efectele schimbărilor climatice globale,
se propune un set de măsuri adecvate diminuării
nivelului de poluare în zonă:
înnăsprirea sancțiunilor aplicate în caz de
poluare deliberată;
instituirea obligației de deținere la bord a
materialelor antipoluante, în cantități suficiente,
ca și a controlului eficient al îndeplinirii acesteia,
respectiv sancționarea drastică a celor ce nu o
respectă;
reglementarea prezentării avizelor de bună
funcționare a instalațiilor aferente operațiilor de
încărcare-descărcare produse petroliere la
danele portuare și sancționarea drastică a
cazurilor de încălcare a acestei obligații, inclusiv
a celor de acces la dană cu instalații defecte;
atenta monitorizare a operatorilor care
desfășoară activitate portuară;
modernizarea sistemelor de preluare a
poluanților din zona costieră;
prezența unor unități specializate în dezastre
maritime de proporții pentru acțiuni de
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intervenție în
cazuri de poluare
Din punct de vedere tehnic,
limitarea efectelor poluării, în
special a celor aferente răspândirii peliculelor de
hidrocarburi la suprafața mării, privește utilizarea
barajelor (pneumatice și rigide), inclusiv a celor
improvizate, disponibile pe plan local la momentul
producerii evenimentului.
Mai puțin recomandate, prin prisma prețului ridicat
și/sau tehnologiilor de exploatare pretențioase sunt
barajele
speciale
(antifoc,
filtrante
sau
recuperatoare).
Pe lângă utilizarea barajelor flotante, limitarea
extinderii peliculei de hidrocarburi se poate realiza
prin procedee fizico-chimice (gelifierea porțiunii
marginale a peliculei prin polimerizare, diseminarea
de produse capabile să modifice tensiunea
superficială de contact apă-petrol).
Barajele antifoc sunt destinate protecției peliculelor
de hidrocarburi incendiate în condiții controlate, cele
absorbante/filtrante cu structură semipermeabilă,
care rețin pelicula, se utilizează în cazurile de poluare
pe suprafețe reduse, iar cele recuperatoare îmbină
avantajele barajelor flotante clasice cu cele ale
dispozitivelor de colectare a peliculei. În acest sens,
precizăm că prin colectare se îndepărtează agentul
poluant de pe suprafața apei și se diminuează
semnificativ nocivitatea acestuia asupra mediului,
răspunzându-se optim la poluarea cu hidrocarburi. Pe
de altă parte, recuperarea - cel puțin parțială - a

de mari proporții în zona portuară și costieră.
hidrocarburilor,
prin
metode
pasive/statice
(dispunerea fixă a utilajelor de recuperare lângă mal
și dirijarea peliculei spre ele cu ajutorul barajelor
flotante deflectoare) și active/dinamice (colectarea
peliculei
cu
șalupe
speciale
și
dirijarea
hidrocarburilor spre instalațiile de recuperare de la
bordul lor) poate conduce la obținerea de avantaje
economice importante.
Particularizând aspectele cu caracter general expuse
mai sus și utilizând datele furnizate de structurile
teritoriale competente ale GNM, inserate în tabelul
următor, subliniem tendința de creștere a numărului
(și amplorii) evenimentelor analizate în prima parte a
intervalului supus cercetării, cu atingerea unui maxim
în zona mediană a acestuia (anii 2013 și 2014),
urmată de reducerea semnificativă a fenomenelor
poluatoare către finalul perioadei, pentru ca în
ultimul an al intervalului (2016) situația să ajungă
similară primului (2011).
Se observă, totodată, în conformitate cu cele mai sus
menționate, că ponderea în ansamblul tipologiei
fenomenologice este deținută de poluarea cu
hidrocarburi, în timp ce influența celorlalți factori
cauzali este redusă (cea a incendiilor rămâne totuși
relativ importantă). Să mai remarcăm și similitudinea
evoluției în timp a numărului evenimentelor, fie că
este vorba de nuanța cumulativă a lor, fie de
repartiția acestora pe factori de influență (tabelul
II.21, figura nr. II.55).

Tabelul nr. II.21. Situaţia polărilor accidentale care au condus la afectarea factorilor de mediu (aer, apă, sol)
din zona costieră, în perioada 2010 – 2016
Natura și cauza accidentului de mediu / Numar total
Anul

Nrumăr total
evenimente

2011
2012
2013
2014
2015
2016

5
2
20
20
18
7

poluari cu titei și
produse petroliere

incendii

5
2
12
18
14
6

6
4
-

deversări ape
uzate din
canalizare
1
1
-

Accidente
industriale
1
1
-

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța
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Figura nr. II.55. Evoluția numărului evenimentelor de mediu pe tipuri de factori cauzali
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Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

În zona costieră a Mării Negre, administrată de
Administrația Rezervația Biosferei Delta Dunării, s-au
derulat activități de inspecție și control privind
respectarea lucrărilor regulamentare de ramfluare a
unor nave maritime scufundate anterior (de exemplu
cea a navei Fortuna S, sub pavilion Republica
Moldova), respectiv de monitorizare a stării unor
epave (de exemplu cea a navei Turgut S, sub pavilion

georgian și armator panamez) și de depozitare a unor
părți recuperate, știut faptul că și în lipsa poluării cu
hidrocarburi epava unei nave poate afecta factorii de
mediu (prin componentele sale structurale). O atenție
deosebită se acordă peciilor de plante și animale a
căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale
de conservare și a celor de protecție specială
acvifaunistică.

Indicatori de eutrofizare
Nutrienţii
Cod indicator România: RO21
Cod indicator AEM: CSI 21
DENUMIRE: NUTRIENŢI ÎN APELE TRANZITORII, COSTIERE ŞI MARINE
DEFINIŢIE: Indicatorul prezintă tendinţele anuale ale concentraţiilor de azotați şi ortofosfaţi solubili (pe timp de
iarnă, exprimate în micrograme/L) şi raportul N/P în mare, nivelurile de concentraţie (scăzut, moderat, ridicat) şi
tendinţele azotului oxidat pe timp de iarnă (azotat + azotit) şi concentraţia de ortofosfaţi solubili (exprimate în
micromol/L) din apa Mării Negre.
Nutrienții, principala cauză a eutrofizării, au fost
investigați în anul 2016, prin analiza probelor
(N=220) prelevate din coloana de apă (0-100 m) în
două expediții oceanografice, întreprinse în luna
aprilie pe rețeaua alcătuită din 43 de stații localizate
între profilele Sulina şi Vama Veche și în luna august
pe profilele Portița (6 stații), Est Constanța (7 stații) și
Mangalia (6 stații). Rețeaua de stații acoperă toate
tipologiile incluse în Directivele Cadru Apă (DCA) şi
Strategie pentru Mediul Marin (DCSMM) - ape
tranzitorii, costiere și marine.
Tendințele de evoluție s-au obținut prin analiza
statistică a datelor istorice (1959/1976/1980 - 2015)
și a probelor zilnice colectate în anul 2016 din stația
Cazino - Mamaia 0 m (N=224).
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Concentrațiile fosfaților, (PO4)3-, au înregistrat în
coloana de apă, valori cuprinse între 0,02 - 2,71 µM
(media 0,18µM, mediana 0,10µM, deviația standard
0,24µM). Valorile maxime se regăsesc primăvara, la
suprafață, ca urmare a aportului fluvial crescut. Astfel,
nivelurile ridicate din apele aflate în nordul litoralului
(2,71µM la Sf. Gheorghe 5m) pot conduce la riscul de a
nu atinge valoarea țintă în contextul Descriptorului 5
(Eutrofizare) din DCSM, necesară obținerii stării
ecologice bune (GES) în apele tranzitorii.
La același risc sunt supuse apele marine din nordul
platoului continental aflate atât sub influența tuturor
râurilor din zona Nord Vestică a Mării Negre (Nistru,
Nipru, Bug) cât și a impactului antropic al întregii
subregiuni (figura nr. II.56).
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Figura nr. II.56. Variabilitatea spațială a concentrațiilor fosfaților în apele de la litoralul
românesc al Mării Negre și situația comparativă cu valorile țintă pentru atingerea stării
ecologice bune (Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța)

2016

Pe termen lung, mediile lunare ale anului 2016 diferă
semnificativ (testul t, interval de încredere 95%,

p<0.0001, t=10,2843, df=22, Dev.St. a diferenție=0,222)
de cele multianuale, 1959-2015, datorită valorilor
scăzute înregistrate în 2016 (figura nr. 57 a).

Figura nr. 57. Situaţia comparativă a mediilor lunare multianuale (a) şi anuale (b) a concentraţiilor fosfaţilor
din apa mării la Constanţa între anii 1959 - 2015 şi 2016

a

b
Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

În intervalul 1959-2015, valorile medii anuale ale
concentrațiilor fosfaților au oscilat între 0,13µM
(1967) - 12,44µM (1987) observându-se descreșterea
lor începând cu anul 1987. Valoarea medie din anul
2016, 0,30µM, se încadrează în domeniul caracteristic
perioadei de referință a anilor ’60 (media multianuală
1959-1969 0,28µM ± 0,14µM) (figura nr. 103 b).

Formele anorganice ale azotului (azotați, azotiți și
amoniu) au înregistrat valori eterogene de-a lungul
întregului litoral românesc al Mării Negre însumând
ușoare depășiri ale valorii propuse ca țintă pentru
evaluarea stării ecologice bune în apele costiere și
marine (tabelul nr. II.22).

Tabelul nr. II.22. Statistica descriptivă a concentrațiilor formelor anorganice ale azotului în apele de suprafață ale Mării
Negre – 2016 (Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța)
N=62
NO3, µM
NO2, µM
NH4, µM

Min.
1,23
0,14
3,12

Tranzitorii (N=9)
Max.
Media
8,52
4,09
1,95
1,09
18,84
8,59
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75%
6,89
1,58
9,24

Min.
1,21
0,06
0,12

Costiere (N=21)
Max.
Media
3,91
2,25
3,42
0,79
19,12
7,83

75%
2,55
0,73
10,79

75

∑Nanorganic
(DIN), µM
Valoarea
țintăGES,
DIN µM

4,82

22,76

13,77

18,42

1,61

22,39

10,87

37,50

N=62
Min.
0,56
0,09
0,50
1,62

14,36*
13,50

Marine (N=32)
Max.
Media
10,07
1,93
1,38
0,49
18,95
5,42
21,98
7,85

75%
NO3, µM
2,49
NO2, µM
0,76
NH4, µM
7,54
∑Nanorganic
10,75*
(DIN), µM
Valoarea
10,50
țintăGES,
DIN µM
*Valorile depășesc valoarea țintă propusă pentru atingerea stării ecologice bune

În general, s-au observat valori mai ridicate ale
azotaților în zona de directă influență a Dunării
(stațiile Sulina și Sf. Gheorghe), primăvara, odată cu
debitele fluviale mai ridicate. Formele reduse, azotit și

amoniu, predomină în zonele cu impact antropic
(Constanța Sud). S-au observat concentrații mari de
amoniu, primăvara, în apele marine din nordul
litoralului (stația Portița 6) (figura nr. II.58).

Figura nr. II.58. Variabilitatea spaţială a formelor anorganice ale azotului (azotați, azotiți, amoniu)
în apele de la litoralul românesc al Mării Negre, aprilie 2016

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Analiza comparativă a concentrațiilor azotului
anorganic în apele de suprafață și valorilor țintă
(propuse GES) evidențiază riscul moderat de a nu
obține starea ecologică bună în apele costiere și
marine (din nordul platoului continental) (figura nr.
II.58).
Tendințe de evoluție
Azotați - Mediile lunare multianuale 1976-2015 şi
mediile lunare din 2016 diferă semnificativ (testul t,

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

interval de încredere 95%, p<0,0001, t=7,32, df=22,
Dev.St. a diferenţei=0,756) ca urmare a concentrațiilor
scăzute măsurate în anul 2016 (figura nr. II.59 a). Pe
termen lung (medii anuale 1976-2016), se observă
atingerea, în 2016, a minimei anuale istorice, 2,02 µM
(figura nr. II.59 b).
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Figura nr. II.59. Situaţia comparativă a mediilor lunare multianuale (a) şi anuale (b) a
concentraţiilor
azotaţilor din apa mării la Constanţa între anii 1976-2015 şi 2016
(a)

(b)

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Azotiți - Mediile lunare multianuale 1976-2015 şi
mediile lunare din 2016 diferă semnificativ (testul t,
interval de încredere 95%, p=0,0009, t=3,845, df=22,
Dev.St. a diferenţei=0,078) ca urmare a concentrațiilor

mai scăzute din anul 2016 (figura nr. II.60 a). Pe
termen lung (1976-2015), se observă atingerea, în
2016, a valorii medii 0,55µM (figura nr. II.60 b).

Figura nr. II.60. Situaţia comparativă a mediilor lunare multianuale (a) şi anuale (b)
a concentraţiilor azotiţilor din apa mării la Constanţa între anii 1976-2015 şi 2016
(a)
(b)

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Amoniu - Mediile lunare multianuale 1980-2015 şi
mediile lunare din 2016 diferă semnificativ (testul t,
interval de încredere 95%, p=0,0002, t=3,567, df=22,

Dev.St. a diferenţei=0,702) ca urmare a concentrațiilor
mai scăzute din anul 2016 (figura nr. II.61 a).
Pe termen lung (1980-2016), se observă în anul 2016
atingerea minimei istorice a mediilor anuale, 3,24 µM
(figura nr. II.161 b).

Figura nr. 107. Situaţia comparativă a mediilor lunare multianuale (a) şi din luna decembrie (b) a concentraţiilor amoniului din
apa mării la Constanţa între anii 1976-2015 şi 2016

(a)

(b)

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța
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Silicaţii,
(SiO4)4-,
au
avut
concentraţii cuprinse în intervalul 0,6-91,5µM (media

10,9µM, mediana 8,5 µM, deviaţia standard 12,3 µM).
Principala sursă de silicați o reprezintă aportul fluvial,
afirmație susținută și de corelația semnificativă a
concentrațiilor silicaților de la suprafață cu salinitatea
(r= -0,71) (figura nr. II.62).

Figura nr. II.62. Variabilitatea spațială a concentrațiilor silicaților în apele de la litoralul românesc
al Mării Negre, aprilie 2016
(a)

(b)

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

La Constanța, mediile lunare multianuale 1959-2015
şi mediile lunare din 2016 diferă statistic (testul t,
interval de încredere 95%, p<0,0001, t=6,569, df=22,
Dev.St. a diferenței=1,960) datorită nivelurilor de
concentrațiilor mult scăzute din anul 2016 (figura nr.
II.63 a).

Concentrațiile medii anuale ale silicaților din apa
mării la Constanța se încadrează în intervalul 6,7 µM
(1993) - 66,3 µM (1972) şi au înregistrat în anul 2016
o valoare medie mai scăzută decât a anului trecut,
respectiv 10,9 µM (figura nr. II.63 b).

Figura nr,. II.63. Situaţia comparativă a mediilor lunare multianuale (a) şi anuale (b) a concentraţiilor silicatilor din apa
mării la Constanța între anii 1959-2015 şi 2016
(a)

(b)

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța
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Cod indicator România: RO23
Cod indicator AEM: CSI 23
DENUMIRE: CLOROFILA A DIN APELE TRANZITORII, COSTIERE ŞI MARINE
DEFINIŢIE: Indicatorul descrie: concentraţii medii anuale din timpul verii (exprimate în micrograme/L),
clasificarea nivelurilor de concentraţie (scăzut, moderat, ridicat), tendinţele concentraţiilor superficiale medii din
perioada verii pentru clorofila a (exprimate în micrograme/L). Clorofila a este parametrul biochimic cel mai
frecvent determinat în oceanografie, fiind indicator unic al biomasei vegetale şi al productivităţii marine. În
perioada de vară, când producţia primară este limitată doar de elementele nutritive, concentraţia clorofilei a este
legată de stocul de nutrienţi.
Clorofila a este unul dintre parametri biochimici cei
mai frecvent determinaţi, fiind un indicator al
biomasei vegetale şi al productivităţii primare.
Datorită importanţei sale în ecosistemul marin şi a
faptului că se măsoară mai uşor decât biomasa
fitoplanctonică, clorofila a a fost inclusă pe lista
indicatorilor pentru domeniul “Eutrofizare” din
“Directiva-Cadru Ape” a UE, reprezentând unul dintre
parametri de impact care trebuie monitorizaţi.
Conţinutul de clorofilă a determinat în apele de mică
adâncime de la Mamaia, în anul 2016, a variat între
0,66 și 12,90 µg/L comparativ cu valorile înregistrate
în anul 2015 (0,54 și 21,16 µg/L). Valoarea medie a
concentrației de clorofilă a înregistrată în anul 2016
(3,42 µg/L) este comparabilă cu cea din 2015 (3,64
µg/L).
Distribuţia sezonieră a clorofilei a prezentat cele mai
ridicate valori la începutul sezonului de vară (în iunieiulie), cu valori cuprinse între 9,04 și 12,90 µg/L,
corespunzător speciei Chaetoceros socialis (figura nr.
II.64). Valorile clorofilei a s-au menținut mari până la

sfârșitul sezonului de vară, ca urmare a dezvoltării
diatomeului Cyclotella caspia (predominant în luna
august), a dinoflagelatului Prorocentrum minimum (în
perioada
iulie-august),
a
cianobacteriei
Pseudanabaena limnetica (în iulie și august), dar și a
criptofitului Hillea fusiformis (predominant în luna
iulie).
Valori ridicate ale clorofilei a s-au înregistrat și în
primăvară, în luna martie (11,01 µg/L), datorită
dezvoltării abundente a speciei de diatomee
Skeletonema costatum, dar și pe toată perioada
sezonului de toamnă ca urmare a dezvoltării speciilor
de diatomee Pseudo-nitzschia delicatissima (în
septembrie), Chaetoceros socialis și Proboscia alata
(în octombrie), și a cianobacteriei Pseudanabaena
limnetica (predominant în septembrie și octombrie).
Atât perioada de început de iarnă, cât și cea de sfârșit
de primăvară sunt caracterizate în general prin
concentraţii reduse ale clorofilei a (valori de maxim 15 µg/L).

Figura nr. II.64. Variaţia sezonieră a clorofilei a (µg/L) și a biomasei, în apele costiere româneşti în 2016

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Concentraţiile medii de clorofilă înregistrate în luna
aprilie au fost de cca 0,7 ori mai mici în apele
tranzitorii comparativ cu cele din apele costiere și
marine, iar cele din luna august au fost de cca 0,7 ori
mai mici (decât cele din apele costiere), dar de
aproximativ 4 ori mai mari decât cele din apele
marine. Astfel, valorile cele mai ridicate s-au
înregistrat în orizontul de suprafață (la 0 m) în
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stațiile: Constanța Sud, izobata de 20 m (26,99 µg/L în aprilie), Sf. Gheorghe, izobata de 40 m (21,74 µg/L în aprilie) și Mangalia, izobata de 5 m (15,72 µg/L - în
august) (figura nr. II.65).
Cele mai mici valori au fost înregistrate în apele
marine, atât în aprilie, cât și în august (0,33 µg/L stația Est Constanța, izobata de 60 m și respectiv 0,20
µg/L - stația Mangalia, izobata de 60 m).
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Figura nr. II.65. Distribuţia spațială a clorofilei a (µg/L) în apele sectorului românesc al
Mării Negre în lunile aprilie și august 2016

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Temperatura
Cod indicator România: RO 51
Cod indicator AEM: CLIM 13
DENUMIRE: CREŞTEREA TEMPERATURII APEI MĂRII
DEFINIŢIE: Acest indicator poate fi definit prin:
media anuală a anomaliilor temperaturii apei mării la suprafaţă;
tendinţa mediei anuale a temperaturii apei mării la suprafaţă.
Evoluția temperaturii în stratul activ este determinată
de modificările periodice ale bilanțului termic și de
dinamica maselor de aer de la interfața aer - apă

(figura nr. II.66), în timp ce în straturile de adâncime
distribuția pe verticală este menținută prin fluxul
geotermic.

Figura nr. II.66. Evoluția zilnică a temperaturii aerului (http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/giovanni, temperatura apei și salinitatea la
Constanța, 01 – 12.2016

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

La Constanța, temperatura apei marine, la nivelul
celor 12 luni ale perioadei analizate, a fost cu 1,49°C
mai ridicată decât cea de referință (1959 - 2015,
figura nr. II.67 a). Temperatura maximă zilnică de
25,97°C a fost măsurată pe data de 2 august, deloc
surprinzătoare, având în vedere evoluția temperaturii
aerului. Față de situația multianuală, mediile la
Constanța au fost depășite aproape pe toată durata
anului 2016.
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Excepția este reprezentată de luna ianuarie și
decembrie, cu o medie lunară inferioară cu 0,3°C
respectiv 1,2°C față de perioada de referință (figura
nr. II.67 b).
Comparativ cu perioada de referință, anul 2016 poate
fi atipic din punct de vedere termic cu diferențe
semnificativ pozitive. Astfel, diferența maximă de
3,3°C a fost determinată în luna iulie (21,4°C în
perioada 1971 - 2015 comparativ cu 24,7°C în anul
2016).

80

Figura nr. II.67. Situația comparativă a mediilor multianuale (a) și lunare (b) a
temperaturii apei marine
la Constanța, între anii 1959 - 2015 și 2016

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Tendința temperaturii apei în stratul de suprafață
pentru perioada 1959 - 2016 a fost de ușoară creștere,
cu aproximativ 0,02°C/an.
De-a lungul platoului continental de vest al Mării
Negre, în întreaga coloană de apă, temperatura apei a
înregistrat valori cuprinse între 6,4°C și 25,9°C.
Valorile minime aparțin Stratului Intermediar Rece
(SIR ≤ 8°C) corespunzător stațiilor Portița (luna
aprilie), la adâncimea de aproximativ 20 m.
În perioada de primăvară distribuția temperaturii este
omogenă de la suprafață până în stratul de fund cu
valori cuprinse între 6,4 - 10,2°C.

Valorile maxime au fost înregistrate la stația
Constanța Sud 20 m în stratul de suprafață. În partea
centrală a platoului continental românesc, distribuția
temperaturii la suprafață urmează direcția de mișcare
a curenților anticiclonici formați datorită vânturilor
puternice specifice sezonului. În sezonul cald,
temperatura este omogenă la suprafață, cu
temperaturi cuprinse în valorile specifice sezonului
(între 24,3 și 26,0°C). (figura nr. II.68)

Figura nr. II.68. Distribuția orizontală a temperaturii: a) și c) la suprafață (0m) și b)
fund, de-a lungul platoului continental românesc - aprilie (a,b) și august 2016 (c,d)

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Cod indicator România: RO 50
Cod indicator AEM: CLIM 12
DENUMIRE: CREŞTEREA NIVELULUI MĂRII LA NIVEL GLOBAL, EUROPEAN ŞI NAŢIONAL
DEFINIȚIE: Indicatorul reflectă modificarea nivelului mediu al mării, evoluţia absolută a nivelului mării folosind
date satelitare.
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Nivelul mării, unul
dintre indicatorii de stare a
zonei costiere, a prezentat în 2016
trei etape de oscilație distincte. În raport cu perioada
de referință (mediile lunare multianuale din perioada

1933 - 2015), acesta a fost caracterizat printr-o
depăşire constantă a valorilor medii lunare. Un maxim
de 15,5 cm peste valoarea multilunară a perioadei de
referință a fost înregistrat în luna iunie 2016, iar
minima de 1,4 cm în luna decembrie 2016.

Figura nr. II.69. Oscilaţiile nivelului Mării Negre la litoralul românesc:
a) medii anuale 1933 - 2015,
b) medii lunare 2016 comparativ cu perioada de referință 1933 - 2015

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Cod indicator România: RO32
Cod indicator AEM: CSI 32
DENUMIRE: STAREA STOCURILOR MARINE DE PEŞTI DIVERSITATEA SPECIILOR
DEFINIŢIE: Indicatorul vizează cantitatea estimată de peşte pentru principalele specii de peşti din
sectorul românesc al Mării Negre. Indicatorul monitorizează proporţia de stocuri de peşte pescuit în
exces din numărul total de stocuri comerciale, pe zone de pescuit din sectorul românesc al Mării Negre.
La fel ca și în anii precedenți, și în anul 2016,
activitatea de pescuit industrial din sectorul marin
românesc, s-a realizat în două moduri:
pescuitul cu unelte active, efectuat cu navele
trauler costiere, la adâncimi mai mari de 20 m;
pescuitul cu unelte fixe, practicat de-a lungul
litoralului, în 12 puncte pescăreşti, situate între
Sulina-Vama Veche, la mică adâncime, 3 - 11 m /
taliene, dar și la adâncimi de 20 - 60 m / setci și
paragate.
Au fost semnalate următoarele tendinţe:
Evoluţia indicatorilor de stare:
❖ biomasa stocurilor pentru principalele specii de
peşti (tabelul nr. II.57) indică:
biomasa populaţiei de şprot a fost estimată la
circa 114.653 tone, dublu față de media perioadei
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ultimilor șase ani (2010 - 2015), dar în general
prezentă o fluctuaţie naturală, aproape normală;
biomasa populaţiei de bacaliar a fost estimată la
6.928 tone, aproape egală cu valoarea estimată în
anul precedent şi mai mare cu 22,67 % faţă de
estimările din anul 2014;
biomasa populatiei de calcan a fost apreciată la
2.117 tone, aproape dublu față de estimarile
anului precedent, mai mare cu o valoare mai mare
de circa patru ori față de media perioadei 2012 2014;
biomasa populaţiei de rechin a fost apreciată la
1.550 tone, ușor mai mică față de anul precedent,
dar aproape egală, față de anul 2014.
Situația privind fondul piscicol marin pentru perioada
2011 – 2016 este prezentată în tabelul nr. II.23 și figura
nr.II. 70.
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Tabelul nr. II.23. Valoarea stocurilor (tone) pentru principalele specii de peşti din
Sectorul românesc al Mării Negre
Specia

Şprot
Bacaliar
Guvizi
Calcan
Rechin
Rapana

2011

60.000
21.000
500
1.147
10.000
-

2012

68.887
5.650
450
628
1.550
-

2013

56.429
19.797
300
554
4.483
-

Legalizarea pescuitului pentru rapana cu beam
traulul, în iulie 2013, a dus la dezvoltarea unui pescuit
specializat al acestei specii, cu o creștere substanțială
a debarcărilor, fapt ce a dus la scăderea presiunii
asupra stocurilor de calcan și șprot, specii
reglementate și monitorizate îndeaproape de Comisia
Europeană.
Scăderea presiunii asupra celor două stocuri s-a
reflectat în evaluările efectuate în anul 2016, prin
dublarea biomasei celor două specii.
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 au fost
atât speciile de talie mică (şprot, hamsie, bacaliar,
stavrid, guvizi), cât şi cele de talie mai mare
(calcan şi scrumbie de Dunăre). Dacă, în perioada
2000 - 2012, dominanţa în capturi revenea în

2014

2015

2016

60.000
48.903
114.653
5.550
7.112
6.928
300
350
300
298
999
2.117
1.520
1.657
1,550
13.000
13.000
14.000
Surse: A.N.P.A. și I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

principal speciei Sprattus sprattus/șprot (62,29 78,85%), urmată de speciile tradiţionale:
Engraulis encrasicolus / hamsie (1,6-10,42%),
Merlangius merlangus euxinus / bacaliar (2,866,4%), Gobiidae / guvizi (3,5-4,6%), Psetta
maxima maeotica/calcan (1,8-12,9%), Trachurus
mediterraneus ponticus/ stavrid (0,6-1,73%),
Squalus
acanthias/
rechin
(0,1-2,08%),
Mugilidae/l aban (0,1-1,2%), Alosae/alose (0,92,72%) şi alte specii (0,55 - 3,0%), în ultimii patru
ani, capturile de moluște sporesc valoarea
comercială, prin capturarea în cantități mari a
rapanei (Rapana venosa). Principalele specii în
capturile anului 2016 au fost: rapana, midii,
hamsia, șprot, stavrid, calcan, alose și barbun
(figura nr. II.71).

Figura nr. II.70. Situația privind fondul piscicol marin pentru perioada 2007 – 2016

Surse: A.N.P.A. și I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Figura nr. II.71. Structura capturilor (t) principalelor specii de peşti pescuite
în sectorul marin românesc în perioada 2008 – 2016
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Surse: A.N.P.A. și I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Cod indicator România: RO33
Cod indicator AEM: CSI 33
DENUMIRE: PRODUCȚIA DE ACVACULTURĂ
DEFINIŢIE: Indicatorul monitorizează producţia de acvacultură, precum şi evacuările de nutrienţi,
măsurând astfel presiunile exercitate de acvacultură asupra mediului marin. Este un indicator simplu şi
uşor accesibil dar folosit singur are o importanţă şi o relevanţă limitate datorită practicilor de producţie
variate şi datorită condiţiilor locale.
Acvacultura marină sau maricultura are o dezvoltare
relativ recentă în Marea Neagră. În ciuda tuturor
dificultăților, există dorința de dezvoltare regională de
perspectivă, atât din punct de vedere tehnologic cât și
productiv. În tabelul nr. II.24 este prezentată evoluția
producției de maricultură în România din intervalul
2011 – 2016.
În România, în perioada 1991-1999, au existat
încercări ale unor persoane fizice interesate de a
realiza reproducerea midiilor de mici dimensiuni.
Legislația inadecvată și lipsa de fonduri necesare
investițiilor a dus la stagnarea activității de
maricultură. În spațiul marin funcționează în prezent,
doar o societate privată, care este situată în partea de

Specia
Midii, stridii
Calcan
TOTAL

sud a municipiului Constanța, având ca obiect
creșterea midiilor Mytillus galloprovincialis în apa
Mării Negre, cu o producție anuală de doar câteva
tone. Această firmă a depus eforturi pentru
introducerea în amenajare a stridiei japoneze,
Crassostrea gigas, aclimatizată și cultivată off-shore,
cu sprijinul INCDM. În partea de nord a municipiului
Constanța (cca. 20 km) a fost construită o fermă de
pește marin cu 50 de bazine, special concepute pentru
creșterea speciilor calcan și cambulă, prin tehnologia
norvegiană, în sistem recirculant (prin accesarea
fondurilor europene: „Construire fermă piscicolă
marină în sistem recirculant”, contract nr.
70/16.02.2011). Astfel, se poate aprecia că impactul
mariculturii asupra mediului marin și costier este ca și
inexistent.

Tabelul nr. II.24. Producția din maricultură în România (tone)
2011
2012
2013
2014
2015
1
9
16
21
35
0
0
0
16
0
1
9
16
37
35

2016
24,641
0
24,641

Surse: A.N.P.A. și I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța

Cod indicator România: RO 34
Cod indicator AEM: CSI 34
DENUMIRE: CAPACITATEA FLOTEI DE PESCUIT
DEFINIŢIE: Capacitatea de pescuit, definită din punct de vedere al tonajului şi al puterii motorului şi uneori a
numărului de ambarcaţiuni, este unul dintre factorii cheie care determină mortalitatea peştilor cauzată de flotă.
Mărimea medie a navelor reprezintă un parametru important pentru evaluarea presiunii exercitate de activitatea
de pescuit. Navele mai mari determină în general o presiune exercitată de pescuit mai mare, decât cele mici
dimensiuni, în principal datorită echipamentelor de pescuit utilizate, nivelului de activitate şi acoperirii geografice
pe care aceste nave o pot atinge.
În tabelul nr. II.25 sunt prezentate date privind
Total nave
Total tonaj
Total putere
Lungime medie
Vârsta medie

capacitatea flotei de pescuit marin în anul 2016.

Tabelul nr. II.25. Flota românească de pescuit marin în anul 2016
147
număr
1.108,98
tone
5.845,82
KW
8,65
metri
18,6
ani

2016
2016
2016
2016
2016

Sursa: I.N.C.D.M „Grigore Antipa“ Constanța
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Capitolul III SOLUL
III.1.CALITATEA SOLURILOR:
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Capitolul III SOLUL
III.1. CALITATEA SOLURILOR: STARE ȘI TENDINȚE
Cod indicator România: RO 55
Cod indicator AEM: CLIM 27
DENUMIRE: CARBONUL ORGANIC DIN SOL
DEFINIȚIE: Variaţia conţinutului de carbon organic din solul fertile
Eroziunea hidrică este prezentă în diferite grade pe 6,3
milioane ha, din care circa 2,3 milioane amenajate cu
lucrări antierozionale, în prezent degradate puternic în
cea mai mare parte; aceasta, împreună cu alunecările
de teren (circa 0,7 milioane ha), provoacă pierderi de
sol de până la 41,5 t/ha.an.
Eroziunea eoliană se manifestă pe aproape 0,4 milioane
ha, cu pericol de extindere, cunoscându-se faptul că, în

ultimii ani, s-au defrişat păduri şi perdele de protecţie
din zone cu soluri nisipoase, susceptibile acestui proces
de degradare. Solurile respective au un volum edafic
mic, capacitate de reţinere a apei redusă şi suferă de pe
urma secetei, având fertilitate scăzută. Conţinutul
excesiv de schelet în partea superioară a solului
afectează circa 0,3 milioane ha.

Tabelul III.1. Suprafaţa terenurilor agricole afectate de diverşi factori limitativi ai capacităţii productive
Denumirea factorului
Suprafaţa afectată1 mii ha
Total
Arabil
Secetă
7100
Exces periodic de umiditate în sol
3781
Eroziunea solului prin apă
6300
2100
Alunecări de teren
702
Eroziunea solului prin vânt
378
273
Schelet excesiv de la suprafaţa solului
300
52
Sărăturarea solului,
din care cu alcalinitate ridicată

614
223

135

Compactarea secundară a solului datorită lucrărilor necorespunzătoare ("talpa plugului")
Compactarea primară a solului
Formarea crustei
Rezervă mică - extrem de mică de humus în sol
Aciditate puternică şi moderată
Asigurarea slabă şi foarte slabă cu fosfor mobil

6500
2060
2300
7485
3424
6330

6500
2060
2300
4525
1867
3401

Asigurarea slabă şi foarte slabă cu potasiu mobil
Asigurarea slabă cu azot

787
5110

312
3061

Carenţe de microelemente (zinc)
Poluarea fizico-chimică şi chimică a solului, din care:
- poluarea cu substanţe purtate de vânt
- deteriorarea solului prin diverse excavări/aport de material de umplutura antropogen
Acoperirea terenului cu deşeuri şi reziduuri solide

1500
900
363
24
18

1500
-

1)

Sursa: I.C.P.A. Aceeaşi suprafaţă poate fi afectată de unul sau mai mulţi factori restrictivi

Sărăturarea solului se resimte pe circa 0,6 milioane ha,
cu unele tendinţe de agravare în perimetrele irigate sau
drenate şi iraţional exploatate, sau în alte areale cu
ară a solului ("talpa plugului") se manifestă pe circa 6,5
mil. ha; compactarea primară fiind prezentă pe circa 2
mil. ha terenuri arabile, iar tendinţa de formare a
crustei la suprafaţa solului, pe circa 2,3 mil ha.

potenţial de sărăturare secundară, care însumează încă
0,6 mil. ha.
Deteriorarea structurii şi compactarea secund
Starea agrochimică, analizată pe 66% din fondul
agricol,
prezintă
următoarele
caracteristici
nefavorabile:

aciditate
puternică
şi
moderată a solului pe circa
3,4 mil. ha teren agricol şi
alcalinitate moderată-puternică pe circa 0,2 mil. ha
teren agricol.
asigurare slabă până la foarte slabă a solului cu
fosfor mobil, pe circa 6,3 mil. ha teren agricol;
asigurarea slabă a solului cu potasiu mobil, pe circa
0,8 mil. ha teren agricol;
asigurarea slabă a solului cu azot, pe aproximativ
5,1 mil. ha teren agricol;
asigurarea extrem de mică până la mică a solului cu
humus pe aproape 7,5 mil. ha teren agricol;
carenţe de microelemente pe suprafeţe însemnate,
mai ales carenţe de zinc, puternic resimţite la
cultura porumbului pe circa 1,5 mil. ha.

Conținutul de humus (H, %)
determinat în stratul agrochimic al siturilor agricole de
monitoring din reteaua 16x16 km la nivel de țară, a
prezentat valori în domeniul extrem de mic - excesiv de
mare, ponderea cea mai mare revenind solurilor cu
continut mic de humus (71,6%), urmate de solurile cu
conținut mijlociu (23%) (figura nr. III.1):
Poluarea fizico-chimică şi chimică a solului afectează
circa 0,9 mil. ha; efectele agresive deosebit de puternice
asupra solului produc poluarea cu metale grele (mai
ales Cu, Pb, Zn, Cd) şi dioxid de sulf, identificată în
special în zonele critice Baia Mare, Zlatna, Copşa Mică.
În total, poluarea cu substanţe purtate de vânt
afectează 0,363 mil. ha. Deşi, în ultimii ani, o serie de
unităţi industriale au fost închise, iar altele şi-au redus
activitatea, poluarea solului se menţine ridicată în
zonele puternic afectate. Poluarea cu petrol şi apă
sărată de la exploatările petroliere, rafinare şi transport
este prezentă pe circa 50 000 ha.

Figura nr. III.1. Distributia spațială a valorilor conținutului de humus în stratul agrochimic al siturilor agricole
de monitoring rețeaua 16x16 km.

Sursa: I.C.P.A.

Deteriorarea solului prin diverse lucrări de excavare
afectează circa 24 000 ha, aceasta constituind forma
cea mai gravă de deteriorare a solului, întâlnită în cazul
exploatărilor miniere la zi, ca de exemplu, în bazinul
minier al Olteniei. Calitatea terenurilor afectate de
acest tip de poluare a scăzut cu 1-3 clase, astfel că unele
din aceste suprafeţe au devenit practic neproductive.

Acoperirea solului cu deşeuri şi reziduuri solide a
determinat scoaterea din circuitul agricol a circa 18000
ha de terenuri agricole.
Datele menţionate sunt evidenţiate şi de rezultatele
reinventarierii terenurilor afectate de diferite procese
prezentate în sinteză în tabelul nr. III.2.

Tabelul nr. III.2. Situaţia generală a solurilor din România afectate de diferite procese
Denumire generală
a proceselor

I

Procese de
poluare
diversă a
solului
determinat
e de
activităţi

Cod

1. Poluare prin lucrări de
excavare la zi (exploatări
miniere la zi, balastiere,
cariere, etc.)
2. Deponii, halde, iazuri
de decantare, depozite de
steril de la flotare,

Suprafaţa (ha) şi gradul de afectare
slab

m oderat

puternic

foarte

excesiv

Total

2

16

255

519

23640

24432

247

63

236

320

5773

6639

87

industriale
şi agricole

depozite de deseuri , etc.
3. Deşeuri şi reziduuri
anorganice (minerale,
materii anorganice,
inclusiv metale, săruri,
acizi, baze) de la industrie
(inclusiv industria
extractivă)
4. Substanţe purtate de
aer
5. Materii radioactive

10

217

207

50

360

844

215737

99494

29436

18030

1615

364348

66

566

500

6. Deşeuri şi reziduuri
organice de la industria
alimentară și uşoara şi
alte industrii

13

19

12

17

287

348

7. Deşeuri, reziduuri
agricole şi forestiere

37

65

90

642

306

1140

8. Dejecţii animaliere

2883

993

363

265

469

4973

689

11

33

733

650

224

67

2076

117

617

592

2654

9. Dejecţii umane
17. Pesticide

1058

18. Agenţi patogeni
contaminanţi
19. Apă sărată (de la
extracţia petrolului)

505
952

497
473

248

5

25

751

TOTAL I

220939

104176

31490

20130

33350

410121

10. Eroziune de suprafaţă,
de adâncime, alunecări

944.763

1.013.854

749420

454150

210729

3372916

543371

544556

251268

125555

88526

1553276

4088

2389

4808

1178

836

13299

1492222

1560799

100549
6

580883

300091

4939491

11. Soluri sărăturate
(saline şi/sau alcalice)

264163

80639

52488

36867

50678

484835

12. Soluri acide

1766295

1926886

716794

186023

18132

4614130

13. Exces de apă

640738

1075063

420208

199479

185785

2521273

14. Excesul sau deficitul
de elemente nutritive şi
de materie organică

8358147

11604450

754931
9

330653
3

1373196

32191645

873880
9
977579
5

372890
2
432991
5

1627791

39811883

1961232

451614952)

20. Produse petroliere

II

Soluri
afectate de
procese de
pantă şi
alte
procese

15. Compactare primară
şi/sau secundară
16. Poluare prin
sedimente produse de
eroziune (colmatare)
TOTAL II

III

Soluri
afectate de
procese de
pantă şi
alte
procese
şi/sau
antropice

77

TOTAL III

Total general

1102934
3
1274250
4

14687038
16352013

408

205

Sursa : Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului
(I.C.P.A.) şi Oficiile Judeţene de Studii Pedologice şi Agrochimice (O.J.S.P.A.)
2) Aceeaşi suprafaţă poate fi afectată de mai multe procese
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III.2. ZONE CRITICE SUB ASPECTUL DETERIORĂRII SOLURILOR

Cod indicator România: RO 15
Cod indicator AEM: CSI 15
DENUMIRE: Progresul înregistrat în gestionarea siturilor contaminate
DEFINIȚIE: Gestionarea siturilor contaminate arată progresul obţinut în cinci etape principale: studiul preliminar,
investigarea preliminară, investigarea detaliată a sitului, punerea în aplicare a măsurilor de reducere a riscurilor,
costurile decontaminării
Un inventar naţional preliminar privind siturile
potenţial contaminate a fost întocmit la nivelul anului
2008 (figura nr. III.2) pe baza răspunsurilor la
chestionarele prevăzute de anexele 1 și 2 ale H.G. nr.
1408/2007 privind modalităţile de investigare şi
evaluare a poluării solului şi subsolului. Conform
acestui inventar, în România existau 1628 situri
potenţial contaminate repartizate pe sectoare
economice după cum urmează:
151 situri potenţial contaminate din industria
minieră şi metalurgică;

834 situri potenţial contaminate din industria
petrolieră;
85 situri potenţial contaminate din industria
chimică;
558 situri potenţial contaminate din alte activităţi
(activităţi specifice industriilor: energetică,
electrotehnică şi electronică, sticlă, ceramică,
textilă şi pielărie, celuloză şi hârtie, lemn, ciment,
construcţii de maşini, alimentară, activităţi
militare, activităţi specifice de transport terestru,
aeroporturi, activităţi specifice agricole şi
zootehnice, activităţi nucleare).

Figura nr. III.2. Distribuţia pe sectoare economice a siturilor potenţial contaminate la nivel naţional în anul 2008
Distribuția pe sectoare economice a siturilor potențial
Ind. Energetică
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Transport Auto și CFR
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Sursa: ANPM

În anul 2015 a fost publicată în Monitorul Oficial, H.G.
nr. 683/2015, prin care au fost aprobate, Strategia
Natională și Planul Național pentru Gestionarea
Siturilor Contaminate din România, realizată pe baza
inventarului național actualizat de Agenția Natională
pentru Protecția Mediului și depus la Ministerul
Mediului în anul 2014.
Situația sintetică la nivelul anului 2016, rezultată după
reinventarierea din ianuarie - februarie 2017 a
amplasamentelor la nivel național, este reprezentată
grafic în figurile nr. III.3. și III.4. Conform acestei
reinventarieri,
au fost identificate 984 situri
potenţial contaminate repartizate pe sectoare
economice după cum urmează:

156 situri potenţial contaminate din
industria minieră şi metalurgică;
702 situri potenţial contaminate din
industria petrolieră;
34 situri potenţial contaminate din
industria chimică;
92 situri potenţial contaminate din alte
activităţi (activităţi specifice industriilor:
energetică, textilă şi pielărie, construcţii de
maşini, alimentară, activităţi specifice de
transport terestru, activităţi specifice
agricole şi zootehnice, etc).
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Figura nr. III.3. Distribuţia pe sectoare economice a siturilor potenţial contaminate la nivel naţional în anul 2016
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Sursa: ANPM

Figura nr. III.4. Distribuţia pe sectoare economice a siturilor contaminate la nivel naţional în anul 2016
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Sursa: ANPM

Inventarul național al siturilor contaminate/potențial
contaminate care a stat la baza redactarii H.G. nr.
683/2015 este într-o continuă dinamică numerică
astfel încat numărul total de situri, pentru unele
domenii de activitate, se aşteaptă să crească în urma
realizării investigării fostelor platforme industriale, a
zonelor pe care s-au desfăşurat activităţi agricole,
depozitelor de deşeuri periculoase, transporturi, etc.,
iar pentru alte domenii de activitate, prin
implementarea măsurilor de minimizare a impactului
asupra mediului, numărul de situri poate să scadă după

cum este reprezentat în figura nr. III.5, conform
indicatorului AEM: CSI 015 - Progresul înregistrat în
gestionarea siturilor contaminate.
Astfel, pentru industria petrolieră și industria
metalurgică se constată o diminuare a numărului de
situri contaminate. De asemenea se constată o
diminuare a numărului de situri contaminate ca urmare
a lucrărilor de remediere realizate în județele Arad,
Argeș, Covasna, Hunedoara, Iași, Suceava, Valcea
(deșeuri municipale), Bihor (industria pielariei și
ceramicii) Alba (industrie ceramică), etc.

Figura nr. III.5. Progresul înregistrat în gestionarea siturilor contaminate – CSI 015

Sursa: ANPM

Strategia Națională și Planul Național pentru
Gestionarea Siturilor Contaminate din România,
stabilesc necesarul de investiţii şi priorităţile de
finanţare pentru sectorul situri contaminate aferente
perioadei de finanţare 2014-2020.
Strategia Naţională are în vedere prevederile
directivelor Uniunii Europene în vigoare legate de
protecţia mediului şi a sănătăţii umane, precum
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului
(2000/60/EC) privind stabilirea unui cadru de politică
comunitară în domeniul apei, Directiva Consiliului
European (98/83/EEC) privind calitatea apei destinate
consumului uman, Directiva Consiliului European
(80/68/EEC) privind protecţia apelor subterane
împotriva poluării cauzate de anumite substanţe
periculoase,
Directiva
Consiliului
European
(79/409/EEC) cu privire la protejarea păsărilor
sălbatice, Directiva Consiliului (92/43/EEC) referitoare
la conservarea habitatelor şi a florei şi faunei sălbatice,
etc. O directivă a Uniunii Europene legată de protecţia

solului şi subsolului nu este în vigoare, dar există o
abordare generală comună a problemelor legate de
contaminarea solului şi subsolului. Această abordare se
bazează pe evaluarea şi managementul riscului asociat
cu poluanţii solului şi ai subsolului, conceptul
numindu-se „Risk-Based Land Management” (RBLM).
Costurile estimative pentru evaluarea riscurilor celor
1183 situri potential contaminate, identificate la nivelul
anului 2014, (figura nr. III.4) se ridică la 7,145 mld.
Euro, iar pentru remedierea celor 210 situri
contaminate identificate la nivelul anului 2014, (figura
nr. III.5), se ridica la un total de 1,264 mld. Euro,
fonduri ce vor fi asigurate prin accesarea de fonduri
structurale UE, prin finanțare de stat, dar și prin
finanțări externe și investiții din sectorul privat. În
urma reinventarierii, prin faptul ca s-a redus numărul
siturilor potențial contaminate la 984 amplasamente si
respectiv 173 situri contaminate, se poate concluziona
faptul că în 2016 și cheltuielile aferente acestora se vor
reduce comparative cu 2015.

Situri contaminate
Localizarea
amplasamentului:
Depozitul
de
reziduuri petroliere/şlam este amplasat pe depozitul
de pamant “C+D” de la km.9+500, mal stâng CDMN, la
cca. 2 km localitatea Cumpăna.
Canale Navigabile ”ACN” S.A. deţine în proprietate şi
administrare prin contract de concesiune acest depozit,
care este situat pe Depozitul de pământ C+D de la km
9+500, mal stâng CDMN la o distanţă de 463 metri de
Canalul Dunăre – Marea Neagră.
Canale Navigabile ”ACN” S.A. a elaborat documentaţia
pentru achiziţia serviciului de proiectare pentru
ecologizarea batalului de şlam, iar la această dată

Acest pământ este rezultat în urma excavaţiilor pentru
construcţia CDMN şi a fost depozitat pe domeniul
public al statului, respectiv pe teritoriul administrativ
al Primăriei Cumpăna. Din documentaţia deţinută de
către Canale Navigabile ”ACN” S.A. reiese că acest
depozit conţine o cantitate de cca. 3600 mc reziduuri
petroliere provenite de la tancurile petroliere, dar şi
din alte surse, depozitate în perioada anilor 1997 –
1998.
achiziţia proiectului de ecolologizare este atribuită,
proiectul fiind în curs de elaborare de către S.C. Sirus
Proiectare Studii SRL.

Poluarea solurilor în urma activităţii din sectorul industrial (minier, siderurgic, energetic etc.)
Calitatea solurilor este afectată în diferite grade de
cum rezultă din datele obţinute prin inventarierea
poluarea produsă de diferite activităţi industriale, aşa
parţială efectuată (tabelul nr. III.3).
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general,
prin
poluare în domeniul
protecţiei solurilor se înteţelege
orice dereglare care afectează
calitatea solurilor din punct de vedere calitativ şi/sau
cantitativ.
Tipurile de poluare a solurilor sunt cele prevăzute în
Metodologia elaborării studiilor pedologice vol. III
(1987) şi în Sistemul Român de taxonomie a solurilor
(2003) (tipuri de poluare-indicatorul 28). Gradul de
poluare a fost apreciat pe 5 clase, fie în funcţie de
procentul de reducere a recoltei din punct de vedere
cantitativ şi/sau calitativ faţă de producţia obţinută pe
solul nepoluat, fie prin depăşirea în diferite proporţii a
pragurilor stabilite prin Ordinul nr. 756/1997.
Cod. 01. Poluarea (degradarea) solurilor prin
exploatări miniere la zi, balastiere, cariere
Dintre formele de poluare de acest tip, cea mai gravă
este degradarea solului pe suprafeţe întinse produsă de
exploatarea minieră „la zi” pentru extragerea
cărbunelui (lignit). Ca urmare, se pierde stratul fertil de
sol, dispar diferite folosinţe agricole şi forestiere. După
datele preliminare, la nivel de țară sunt afectate 24.432
ha, din care 23.640 sunt excesiv afectate. Cele mai mari
suprafețe sunt în județul Gorj (12.093 ha), Cluj (3.915
ha) și Mehedinți (2.315 ha).
La nivel de regiune cele mai afectate sunt regiunea SudVest Oltenia (peste 60% din suprafață afectată) și
regiunea Nord-Vest (19%). În judeţul Gorj au fost
recultivate 3.333 ha suprafețe distruse astfel şi
urmează să fie amenajată o suprafaţă de 12.093,5 ha
afectată, iar în judeţele Vâlcea şi Mehedinţi sunt
amenajate 318 ha şi, respectiv, 94 ha, urmând să fie
recultivate 1.074 ha şi, respectiv, 466 ha.
Suprafeţe importante sunt afectate de balastiere (circa
1.500 ha), care adâncesc albiile apelor, producând
scăderea nivelului apei freatice şi, ca urmare, reducerea
rezervelor de apă din zonele învecinate, dar şi
deranjarea solului prin depunerile de materiale extrase.
De asemenea, suprafeţe importante sunt afectate de
emisiile din zona combinatelor de îngrăşăminte, de
pesticide, de rafinarea petrolului, cum este cazul în
judeţul Bacău, unde sunt afectate slab-moderat 104.755
ha de terenuri agricole, precum şi al combinatelor de
lianţi şi azbociment. În cazul metalurgiei neferoase
(Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna) au fost afectate în
diferite grade de conţinutul de metale grele şi de emisia
de dioxid de sulf, 198.624 ha, care produc maladii ale
oamenilor şi animalelor din zonele învecinate pe o rază
de 20-30 km.
Poluarea aerului cu substanţe care produc ploi acide
(SO2, NOx etc.), cum este cazul combinatelor de
îngrăşăminte chimice, termocentralelor etc., afectează
calitatea aerului, mai ales în cazul metalurgiei
neferoase; acestea contribuie la acidificarea solurilor în

În
Cod 02. Poluarea cu deponii, halde, iazuri de
decantare, depozite de steril de la flotare, depozite
de deşeuri etc.
Creşterea volumului deşeurilor industriale şi menajere
ridică probleme deosebite, atât prin ocuparea unor
suprafeţe de teren importante, cât şi pentru sănătatea
oamenilor şi animalelor. Iazurile de decantare în
funcţiune pot afecta terenurile înconjurătoare în cazul
ruperii digurilor de retenţie, prin contaminarea cu
metale grele, cu cianuri de la flotaţie, cu alte elemente
în exces (cum a fost cazul în anii precedenţi la Baia
Mare). Acelaşi efect îl au iazurile de decantare aflate în
conservare (de exemplu la Mina Bălan – iazul Fagul
Cetăţii din judeţul Harghita – unde se păşunează în
condiţii de poluare a solurilor cu metale grele). Din
datele inventarierii preliminare rezultă că acest tip de
poluare afectează 6.639 ha în 35 de judeţe dintre care
5.773 ha excesiv. Cele mai mari suprafeţe se
înregistrează în regiunile Vest (23,2%), Nord-Est
(20,5%), Nord-Vest (19,7%), Centru (12,3%) și SudVest Oltenia (12,2%)
Cod 03. Poluarea cu deşeuri şi reziduuri anorganice
(minerale, materii anorganice, inclusiv metale,
săruri, acizi, baze) de la industrie (inclusiv industria
extractivă)
Se apreciază că acest tip de poluare afectează 844 ha,
dintre care 360 ha sunt afectate excesiv, majoritatea
fiind în judeţele cu activitate minieră, industrie
siderurgică şi metalurgie neferoasă. La nivel de regiune
cele mai mari suprafete sunt în regiunea (Sud-Vest
Oltenia (30%), regiunea Sud-Est (27,4%), Nord-Vest
(13,6%) și regiunea Vest (12,9%).
Cod 04. Poluarea cu substanţe purtate de aer
(hidrocarburi, etilenă, amoniac, dioxid de sulf,
cloruri, fluoruri, oxizi de azot, compuşi cu plumb
etc.)
diferite grade, determinând levigarea bazelor din sol
spre adâncime şi reducerea drastică a conţinutului de
elemente nutritive, în special de fosfor mobil.
Un alt tip de poluare cu substanţe purtate de aer este
cea produsă de combinatele de lianţi şi azbociment
care, pe lângă impurificarea aerului, acoperă plantele
cu pulberi conţinând calciu, care în prezenţa apei
formează hidroxidul de calciu, determinând dereglări
ale aparatului foliar.
Spulberarea cenuşilor din haldele de termocentrale pe
cărbune impurifică aerul, se depun pe soluri
„îmbogăţindu-le” în metale alcaline şi alcaline
pământoase, care pot ajunge în apa freatică în cazul
amplasării acestor depozite pe terenuri cu nivelul
redus al acestora.
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În
total
sunt
afectate de poluarea
cu substanţe purtate de aer
364.348 ha, din care puternicexcesiv 49.081 ha și moderat 99.494 ha. Peste 87,3%
din suprafețele afectate sunt situate în regiunile Centru
(43%), regiunea Nord-Est (28,8%), regiunea Sud-Vest
Oltenia (15,5%).
Cod 05. Poluarea cu materii radioactive este semnalată
în 5 judeţe (Arad, Bacău, Brașov, Harghita şi Suceava)
Conform datelor preliminare, în total sunt afectate de
acest tip de poluare 566 ha, din care excesiv pe 66 ha.
Acest tip de poluare se manifestă în cazul judeţelor
Arad, Bacău Braşov, Harghita, Suceava. Cele mai mari
suprafețe sunt localizate în județul Brașov (500 ha).
Cod 06. Poluarea cu deşeuri şi reziduuri organice de la
industria alimentară, uşoară şi alte industrii
Sunt afectate 348 ha din care excesiv 287 ha. Cele mai
mari suprafețe se găsesc în județele Caraș-Severin (150
ha) și Galați (101 ha).
Cod 07. Poluarea cu deşeuri şi reziduuri agricole şi
forestiere
Este semnalată pe 1140 ha din care foarte puternic şi
excesiv pe 948 ha, iar cele mai mari suprafețe se găsesc
în județul Bacau 626 ha.
Cod 08. Poluarea cu dejecţii animaliere
Aceasta constă în dereglarea compoziţiei chimice a
solului prin îmbogăţirea cu nitraţi, care pot avea efecte
toxice şi asupra apei freatice. Sunt afectate în diferite
grade 4.973 ha, din care moderat puternic-excesiv
1.097 ha.
Cod 09. Poluarea cu dejecţii umane
Este sondată doar în 4 judeţe afectează 733 ha, din care
33 ha excesiv poluate, dar ea este prezentă în toate
localităţile, mai ales acolo unde nu există reţea de
canalizare.
Cod 17. Poluarea cu pesticide
Este semnalată doar în câteva judeţe şi însumează
2.076 ha din care 1.986 ha în judeţul Bacău, în jurul
Pe plan naţional predomină poluarea ascendentă, care
se datorează, în general, spargerii unor conducte sub
presiune, scurgerile din acestea putând ajunge în pânza
pedofreatică. Capacitatea de reţinere în sol a
produselor petroliere depinde de conţinutul de argilă,

Combinatului Chimcomplex; în
general, poluarea este slabă şi moderată.
Cod 18. Poluarea cu agenţi patogeni contaminanţi
Este semnalată doar în patru judeţe, 617 ha ,din care
moderat pe 505 ha şi excesiv pe 117 ha.
Cod 19. Poluarea cu ape sărate (de la extracţia de petrol)
sau asociată şi cu poluarea cu ţiţei
Prin acest tip de poluare este dereglat echilibrul
ecologic al solului şi apelor freatice pe 2.654 ha, din
care puternic-excesiv, pe 1.205 ha. Conţinuturile
ridicate de apă sărată, în cazul unor „erupţii”, schimbă
drastic chimismul solurilor, în sensul pătrunderii
sodiului în complexul adsorbtiv, cu efecte toxice pentru
plante, apărând flora specifică sărăturilor şi
impurificând apa freatică. În cazul terenurilor în pantă
apar alunecări de teren. De asemenea, poate fi
dereglată compoziţia apelor freatice, care alimentează
puţurile din gospodăriile locuitorilor aflate pe teritoriul
învecinat. Cele mai importante suprafețe raportate sunt
situate în regiunile Sud-Muntenia (30,3%), Sud-Vest
Oltenia (29,1%) și Nord-Est (27,9%).
Cod 20. Poluarea cu petrol de la extracţie, transport şi
prelucrare
Procesele fizice care au loc din cauza activităţii de
extracţie a petrolului constau în deranjarea stratului
fertil de sol în cadrul parcurilor de exploatare
(suprafeţe excavate, reţea de transport rutier, reţea
electrică, conducte sub presiune şi cabluri îngropate
sau la suprafaţa solului etc.). Toate acestea au ca efect o
tasare suplimentară a solului privită ca o degradare
prin diminuarea funcţiilor ecosistemice şi a
proprietăţilor
fizice
(creşterea
gradului
de
impermeabilitate distruigerea structurii , diminuarea
gradului de aerare, etc., modificări ale configuraţiei
terenului datorate excavării şi/sau unui aport de
material de umplutură cu caracter atropogen şi, în
final, reducerea suprafeţelor productive agricole sau
silvice.
Procesele chimice sunt determinate de tipul de poluare:
cu petrol, sau cu petrol şi apă sărată (mixtă);
poluare ascendentă, descendentă şi suprapusă.
acestea putându-se infiltra, în general, până la 70-80
cm şi chiar mai mult, îngreunând procesul de
depoluare. Un indicator important care ilustrează
reţinerea acestor produse în sol îl constituie raportul
carbon/azot (C/N).
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În cele 5 judeţe
inventariate (Bacău,
Poluări accidentale
În anul 2016, la nivelul întregii ţării, s-au raportat 169
incidente de mediu (figura nr. III.7)

Covasna, Gorj, Prahova şi Timiş)
sunt afectate 751 ha, din care puternic-excesiv afectate
278 ha.
Pentru intervalul 2011-2016, repartiția acestora pe
principalii factori de mediu este redată în tabelul nr.
III.3.

Tabelul nr. III.3. Repartitia poluărilor accidendale pe principalii factori de mediu a incidentelor de mediu
Factori de
2011
2012
2013
2014
2015
2016
mediu/Ani
Aer
12
115
27
24
34
24
Apa
46
46
53
49
58
53
Apa/Sol
14
3
3
5
10
3
Aer/Sol
0
0
0
0
0
5
Aer/Apa
0
0
0
0
0
2
Sol
122
343
359
345
297
82
Sursa: ANPM – Situaţia centralizată a evenimentelor de mediu produse la nivel naţional în anul 2016

La nivelul regiunilor de dezvoltare economică, situaţia
se prezintă astfel:
REGIUNEA 1 NORD-EST – Bacău 3, Botoşani 0, Iaşi 2,
Neamţ 0, Suceava 0, Vaslui 1 – total 6 incidente, cauzate
în principal de scurgeri din conductele de transport
țiței, datorate gradului avansat de coroziune a
conductelor, deversări/scurgeri de ape uzate menajere
și industriale, defectiuni tehnice instalatie GPL, etc. Nu
au fost înregistrate incidente de mediu în anul 2016 în
judeţele Botoşani, Neamt și Suceava.
REGIUNEA 2 SUD-EST – Brăila 0, Buzău 3, Constanţa
20, Galaţi 1, Tulcea 0, Vrancea 0 – total 24 incidente cauzate în principal de scurgeri de țiței și produse
petroliere din conducte, deversări de ape reziduale, un
incendiu cauzat de autoaprinderea deseurilor respectiv
de incendierea unui autotren incarcat. Factorii de
mediu afectați au fost apa sau solul. În județele Brăila,
Tulcea și Vrancea nu s-au înregistrat evenimente de
mediu în anul 2016.
REGIUNEA 3 SUD MUNTENIA – Argeş 31, Călăraşi 0,
Dâmboviţa 20, Giurgiu 2, Ialomiţa 2, Prahova 15,
Teleorman 6 – total 76 incidente, cauzate de incendii,
deversări de țiței ca urmare a defecțiunilor la conducte
sau a coroziunii acestora, deversari de poluanti sau
conducte de titei nefunctionale. În judeţul Călăraşi nu sau înregistrat evenimente de mediu în anul 2016.
REGIUNEA 4 SUD-VEST OLTENIA - Dolj 1, Gorj 2,
Mehedinţi 0, Olt 3, Vâlcea 6 – total 12 incidente,
cauzate in principal de coroziunea conductelor de
REGIUNEA 8
BUCUREŞTI-ILFOV - 14
incidente, Bucuresti 4, Ilfov 10 cauzate de
scurgeri de țiței și produse petroliere din
conducte de transport în urma fisurării
acestora sau furtului de țiței respectiv,
autoaprinderii deșeurilor menajere.

transport din zona de productie ce apartine OMV
Petrom, judet Valcea. În celelalte judeţe majoritatea
poluărilor au fost generate de: produse petroliere sau
deversări de ape uzate în receptori naturali, avarii la
instalații și de un incendiu cauzat de autoaprinderea
deșeurilor.
REGIUNEA 5 VEST – Arad 4, Caraş-Severin 1,
Hunedoara 4, Timiş 2 – 11 incidente cauzate de:
evacuări necontrolate de ape tehnologice și dejecții
animaliere, fenomene de putrefacție a vegetației,
antrenare de steril de pe iazurile de decantare, incendii
la instalații, deversări accidentale ape uzate, defectiuni
tehnice la vagoane cu substanțe periculoase de pe calea
ferată urmată de golirea acestora.
REGIUNEA 6 NORD-VEST – Bihor 1, Bistriţa-Năsăud 5,
Cluj 1, Maramureş 0, Satu-Mare 0, Sălaj 0 – total 7
incidente cauzate în principal de: deversări de ape
uzate, incendii la rampe de deșeuri, debușări de ape de
mină în pârâul Valea Băilor. În județele Maramureș,
Satu-Mare și Sălaj nu s-au înregistrat evenimente de
mediu în anul 2016.
REGIUNEA 7 CENTRU - Alba 3, Braşov 10, Covasna 1,
Harghita 6, Mureş 3, Sibiu 0 – total 23 incidente,
cauzate în principal de: evacuări de ape uzate
insuficient epurate, evacuare de steril în iaz de
decantare, incendii la deșeuri menajere. În judeţul Sibiu
nu s-au înregistrat evenimente de mediu în anul 2016.
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precedent:
vechimea,
degradarea,
fisurarea
conductelor, tentative de furt din
conductele de transport țiței și produse
petroliere.
Alte incidente repetitive, la nivel de țară,
raportate:
incendii,
accidente
în
transportul și manevrarea substanțelor
chimice sau combustibililor, poluări cu
pulberi în suspensie din haldele de steril
cauzate de condiţii atmosferice, deversări
de ape uzate sau substanțe poluante în
albiile râurilor, incendii accidentale ale
depozitelor de deșeuri, de materii prime,
etc.
Nu s-a raportat un impact major asupra
factorilor de mediu sau sănătății umane
pentru
evenimentele
de
mediu
înregistrate în anul 2016.

CONCLUZII:
Se
constată
o
scădere cu 56,32% a
evenimentelor raportate în anul 2016
(169 evenimente) față de cele raportate
în anul 2015 (399 evenimente) respectiv
cu 59,11% față de anul 2014 (423
evenimente). Raportat la anul 2013 (442
evenimente) se înregistrează o scădere cu
60.86% a evenimentelor de mediu
înregistrate la nivel național în anul 2016.
Peste 50% din evenimentele de mediu
înregistrate la nivel naţional în anul 2016
sunt
cauzate
de
activitățile
de
extracție/exploatare a zăcămintelor de
hidrocarburi și transportului de produse
petroliere, cauzele fiind ca şi în anul

Figura nr. III.6. Evoluția incidentelor/poluărilor accidentale la nivel național anii 2011-2016
Evolutia incidentelor/poluarilor accidentale la nivel national
anii 2011-2016
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Sursa: ANPM – Situaţia centralizată a evenimentelor de mediu produse la nivel naţional în intervalul 2011 - 2016
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Tabelul nr. III.4. Cantitatea de îngrăşăminte naturale aplicate în perioada 1999-2016
Ponderea
Cantitatea medie la ha
suprafeţei de
Suprafaţa pe
Total îngrăşăminte
aplicare faţă de
la suprafaţa
la suprafaţa
care s-a aplicat
suprafaţa
aplicată
agricolă
cultivabilă
t
%
ha
%
%
t/ha
%
t/ha
%
16.685.312
100
680.016
100
6,90
24.537
100
1,129
100

2000

15.812.625

95

674.200

99

6,80

23.454

96

1,068

95

2001

15.327.000

92

-

-

-

-

-

1,032

91

2002
2003

15.746.000
17.262.000

94
103

-

-

-

-

-

1,061
1,173

94
104

2004
2005

17.749.000
16.570.000

106
99

632.947

93

6,78

26.179

107

1,200
1,124

106
100

2006
2007

14.900.000
13.498.000

89
81

575.790
536929

85
79

6,10
5,69

25.877
25.139

105
102

1.011
0,916

90
81

2008

11.725.220

70

494.412

73

5,25

23.715

97

0,797

71

2009
2010

13.748.307
15.231.715

82
91

569.531
600.052

83,8
88,2

6,05
6,37

24,140
25,38

98
103

0,935
1,04

83
92

2011

14.510.194

87

630293

92.7

6.70

23.02

94

0.99

88

Anul

95

2012
2013
2014
2015
2016

13.292.617
13.282.877
16.261.702
15.212.325
14.927.000

80
80
98
91
90

605694
613563
795031
864218
862330

89
90
117
127
127

6.48
6,53
8.47
9.20
9.18

21.95
21,65
20.45
17.60
17.31

89.588,2

0,91
0,91
1.11
1.04
1.02

83.3
71.7
70.5

81
81
98
92
90

Sursa: MADR/ICPA

Figura nr. III.7. Cantitatea de îngrăşăminte naturale aplicate în perioada 1999-2016
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III.4. PROGNOZE ȘI ACȚIUNI ÎNTREPRINSE
AMELIORAREA STĂRII DE CALITATE A SOLURILOR

PENTRU

Cod indicator România: RO 26
Cod indicator AEM: CSI 26
DENUMIRE: Suprafaţa destinată agriculturii ecologice
DEFINIȚIE: Indicatorul cuantifică ponderea suprafeţei destinată agriculturii ecologice (suma zonelor
actuale cu agricultura ecologică şi a zonelor în curs de transformare), ca proporţie raportată la
suprafaţa agricolă totală
Agricultura ecologică este un sistem de producţie care
pune o mare importanţă pe protecţia mediului şi a
animalelor,
prin
reducerea
sau
eliminarea
organismelor modificate genetic şi a produselor

chimice sintetice de tipul fertilizatorilor, pesticidelor
şi a promotorilor regulatorilor de creştere (tabelul nr.
III.5., figura nr. III.13 și tabelul nr. III.6).

Tabelul nr. III.5. Dinamica operatorilor și a suprafețelor în agricultura ecologică
Indicator
Număr operatori certificați în agricultura
ecologică
Suprafața totală în agricultura ecologică
(ha)
Cereale (ha)
Leguminoase uscate și proteaginoase
pentru producția de boabe (inclusiv
semințe și amestecuri de cereale și
leguminoase) (ha )
Plante tuberculifere și radacinoase total
(ha)
Culturi Industriale (ha)
Plante recoltate verzi (ha)
Alte culturi pe teren arabil (ha)
Legume (ha)
Culturi permanente (ha) livezi vită - devie, arbusti fructiferi cultivati
Culturi permanente (ha) pășuni și fânețe
Teren necultivat (ha)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3155

9703

15544

15194

14470

12231

10562

182706

229946

288261

301148

289251.79

245923.9

226309

72297.8

79167

105149

109105

102531.47

81439.5

75198.3

5560.22

3147.36

2764.04

2397.34

2314.43

1834.352

2203.78

504.36

1074.98

1124.92

740.75

626.99

667,554

707.026

47815.1

47879.7

44788.7

51770.8

54145.17

52583.11

53396.9

10325.4
579.61
734.32

4788.49
851.44
914.08

11082.9
27.77
896.32

13184.1
263.95
1067.67

13493.53
29.87
1928.36

13636.48
356.22
1210.08

14280.5
258.47
1175.33

3093.04

4166.62

7781.33

9400.31

9438.53

11117.26

12019.8

31579.1
10216.8

78197.5
9758.55

105836
8810.73

103702
9516.33

95684.78
9058.66

75853.57
7,225,852

57611.7
9457.2

Sursa: Comunicări organisme de inspecție și certificare * Clasificare Eurostat
Figura nr. III.8. Suprafața cultivată în agricultura ecologică raportată la suprafața agricolă a României
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Tabelul nr. III.6. Evoluția efectivelor de animale certificate ecologic

Indicator
Bovine animale (total)
Bovine animale pentru
sacrificare
Vaci de lapte
Alte bovine animale
Porcine total
Porci pentru îngrășare
Scroafe de reproducție
Alți porci
Ovine total
Ovine, femele de
reproducție
Alte ovine

U.M
capete
capete

2010
5358
0

2011
6894
314

2012
7044
745

2013
20113
1101

2014
33782
244

2015
29313
491

2016
20093
478

capete
capete
capete
capete
capete
capete
capete
capete

3026
2332
320
0
30
290
18883
11285

3599
2981
414
201
89
124
27389
21945

2643
3656
344
212
42
90
51722
-

10088
8924
258
125
77
56
72193
47472

23906
9632
126
18
33
75
114843
96737

21667
7155
43
14
29
85419
-

15171
4444
20
13
7
0
66401
-

capete

7598

5444

24721

18106

-

-

Caprine (total)
Caprine , femele de
reproducție
Alte caprine
Păsări total
Pui de carne
Găini ouătoare
Păsări de reproducție
Alte păsări
Curcani
Rațe
Gâște
Altele
Ecvine
Albine (în număr de
stupi)
Alte animale

capete
capete

1093
966

801
596

1212
-

3032
-

6440
5637

5816
-

218
-

capete
capete
capete
capete
capete
capete
capete
capete
capete
capete
capete
familii de
albine
capete

127
21580
0
21580
284
64836

205
46506
150
46356
282
77994

60121
37
60064
20
20
142
85225

74220
200
81772

803
57797
57797
626
81583

107639
-485
-

63254
86195

0

0

5217

4878

2667

79654

Sursa: MADR
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IV. UTILIZAREA TERENURILOR
IV.1. STARE ȘI TENDINȚE
IV.2. IMPACTUL SCHIMBĂRII UTILIZĂRII TERENURILOR ASUPRA MEDIULUI
Cod indicator România: RO 44
Cod indicator AEM: SEBI 13
DENUMIRE: FRAGMENTAREA AREALELOR NATURALE ŞI SEMI-NATURALE
DEFINIȚIE: Indicatorul arată diferențe în media suprafețelor naturale și semi-naturale, bazându-se pe hărți de
acoperire a terenului realizate prin interpretarea imaginilor satelitare.
Indicatorul este destinat să abordeze problema integrității ecosistemelor prin furnizarea unei “măsuri” de
dezintegrare a terenurilor de pe întreaga suprafață a României.
Schimbarea utilizării terenurilor poate determina
fragmentarea habitatelor și implicit poate afecta
distribuţia speciilor care ocupă un anumit areal.
Conversia terenurilor în scopul extinderii urbane, a
dezvoltării infrastructurii de transport, a dezvoltării
industriale, agricole și turistice, reprezintă cauza
principală a fragmentării habitatelor naturale şi
seminaturale. În prezent se consideră că aproximativ
6,5% din suprafaţa ţării este destinată construcţiei de
locuinţe. Construirea haotică, fără respectarea unei
strategii de urbanism coerentă şi consecventă

conduce la utilizarea nejudicioasă a zonelor destinate
pentru construcţii si extinderea acestora în
detrimentul celor naturale.
Dezvoltarea urbană necontrolată şi transferul de
populaţie din mediul rural, însoţite de distrugerea
ecosistemelor din zonele urbane (diminuarea spaţiilor
verzi, construcţii pe spaţiile verzi, tăierea arborilor,
distrugerea cuiburilor etc.) şi de măsuri insuficiente
pentru colectarea şi tratarea corespunzătoare a
deşeurilor şi a apelor uzate, au efecte negative
considerabile asupra biodiversităţii.

IV.3. FACTORI DETERMINANȚI AI SCHIMBĂRII UTILIZĂRII TERENURILOR
Cod indicator România: RO 14
Cod indicator AEM: CSI 14
DENUMIRE: OCUPAREA TERENULUI
DEFINIȚIE: Indicatorul prezintă schimbarea cantitativă a ocupării terenurilor agricole, împădurite,
semi-naturale şi naturale prin expansiunea terenurilor urbane şi artificiale. Include zonele
impermeabilizate de construcţii şi infrastructură urbană, precum şi spaţiile verzi urbane, complexele
sportive şi de recreere umane.
La nivelul anului 2014 suprafaţa fondului funciar a
fost acoperită cu următoarele categorii de folosinţă a

terenurilor, conform tabelului nr IV.1 și a figurii nr.
IV.1.

Tabelul nr. IV.1. Repartizarea fondului funciar în anul 2014 pe categorii de folosinţă
Suprafața fondului funciar dupa modul de folosinta
Hectare
Agricolă
Arabilă
Pășuni
Fânețe
Vii și pepiniere viticole
Livezi și pepiniere pomicole
Terenuri neagricole, total
Păduri și altă vegetație forestieră
Ocupată cu ape, bălți
Ocupată cu construcții
Căi de comunicații și căi ferate
Terenuri degradate și neproductive

14630072
9395303
3272165
1556246
209417
196941
9208999
6734003
831495
758285
389795
495421

Sursa: INS, Baza de date TEMPO-Online http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101A
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Figura nr. IV.1. Repartizarea fondului funciar în anul 2014 pe categorii de folosinţă (date
exprimate în grafic în mil.ha)

Sursă: INS

Cod indicator România: RO 68
Cod indicator AEM: TERM 08
DENUMIRE: OCUPAREA TERENULUI PRIN INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
DEFINIȚIE: Indicatorul prezintă terenul ocupat prin infrastructura de transport
Infrastructura de transport în România, în intervalul
2011-2016, conform datelor statistice naţionale

disponibile, prezintă o creştere nesemnificativă
(tabelele nr. IV.2 și IV.3 și figurile IV.2 și IV.3).

Tabelul nr. IV.2. Infrastructura de transport rutier în România în intervalul 2011 – 2016
Categorii de drumuri

Lungime kilometri pe ani
2011

2012

2013

2014

2015

Naționale

16690

16887

17110

17272

17606

Județene
Comunale

35374
31674

35380
31918

35587
32190

35505
32585

35316
33158

2016
17612
35361
33107

Surse: INS, Baza de date TEMPO-Online

Figura nr. IV.2. Infrastructura de transport rutier în România în intervalul 2011 – 2016
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Sursa: INS, Baza de date TEMPO-Online
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Tabelul nr. IV.3. Infrastructura de transport feroviar în România în intervalul 2011 –
2016

Transport feroviar
Lungime cale ferata (km)

Anul
2011

2012

2013

2014

2015

2016

10777

10777

10768

10777

10770

10774

Surse: INS, Baza de date TEMPO-Online

Figura nr. IV.3. Infrastructura de transport feroviar în România în intervalul 2011 – 2016
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Sursa: INS, Baza de date TEMPO-Online

IV.4. PROGNOZE ȘI ACȚIUNI ÎNTREPRINSE PRIVIND UTILIZAREA TERENURILOR
Coeziunea teritorială presupune adecvarea resurselor
teritoriului (naturale şi antropice) la necesităţile
dezvoltării socio-economice în vederea eliminării
disparităţilor şi disfuncţionalităţilor între diferite
unităţi spaţiale în condiţiile păstrării diversităţii
naturale şi culturale ale regiunilor.
Amenajarea teritoriului are un caracter predominant
strategic, stabilind direcţiile de dezvoltare în profil
spaţial, care se determină pe baza analizelor
multidisciplinare şi a sintezelor interdisciplinare.
Documentele care rezultă din acest proces au un
caracter atât tehnic, prin coordonările spaţiale pe
principiul maximalizării sinergiilor potenţiale ale
dezvoltării sectoriale în teritoriu, cât şi legal, având în
vedere că, după aprobarea documentaţiilor, acestea
devin norme de dezvoltare spaţială pentru teritoriul
respectiv.
Planurile de amenajare a teritoriului constituie
fundamentarea tehnică şi asumarea politică şi legală a
strategiilor în vederea accesului la finanţarea
programelor şi proiectelor din fonduri naţionale şi
europene, în particular prin Programul Operaţional
Regional şi programele operaţionale sectoriale. În
cadrul acţiunii de aplicare a Planului de Amenajare a
Teritoriului Naţional au fost aprobate prin lege, până
în luna septembrie a nului 2008, cinci secţiuni: reţele
de transport, apă, arii protejate, reţeaua de localităţi,
zone de risc natural, zone turistice.
În condiţiile specifice ale României, clarificarea
regimului juridic al proprietăţii asupra terenurilor –

fie intravilane (construibile), fie extravilane
(preponderent agricole, silvice sau perimetre naturale
protejate) – printr-un sistem cadastral adecvat,
reprezintă obiectul principal al dezvoltării teritoriale
sănătoase şi precede stabilirea regimului tehnic şi
economic prin documentaţii de urbanism.
Până în prezent au fost adoptate mai multe programe
şi strategii cu relevanţă pentru activitatea de
combatere a secetei, degradării terenurilor şi
deşertificării, dintre care cele mai importante sunt:
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă;
Programul Naţional pentru Protecţia Mediului;
Strategia Naţională de Management a Riscului
Producerii de Inundaţii;
Programul Naţional de Reabilitare a Păşunilor;
Strategia de Dezvoltare a Silviculturii;
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;
Planul Naţional de Dezvoltare.
Strategia şi Planul Naţional în domeniul Schimbărilor
Climatice (combatere şi adaptare), promovat prin H.G.
nr. 529/2013. Începând din luna noiembrie 2007,
agricultorii din România beneficiază de prevederile
unui „Cod de Atitudini privind adaptarea tehnologiilor
agricole la schimbarile climatice”, elaborat în cadrul
unui proiect al Uniunii Euripene la care participă şi
România.
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V. PROTECŢIA NATURII ŞI BIODIVERSITATEA
V.1. STAREA DE CONSERVARE ȘI TENDINȚELE COMPONENTELOR BIODIVERSITĂȚII
Indicatori specifici
Cod indicator România: RO 40
Cod indicator AEM: SEBI 005
Denumire: Habitate de interes european
Indicatorul prezintă evoluţia statutului de
conservare a habitatelor de interes european
(enumerate în Anexa I a Directivei Habitate) şi se
bazează pe datele colectate/monitorizate în
conformitate cu obligaţiile de raportare prevăzute în
articolul 17 din Directiva Habitate Statutul de
conservare al speciilor şi habitatelor de interes
comunitar este evaluat la nivel naţional şi
biogeografic, raportat la o scară pe 3 niveluri,
cunoscută sub numele de „semafor”, astfel:
• Statut de conservare favorabil: indicator
verde – orice presiune sau ameninţare care
influenţează habitatul nu este semnificativă, iar
habitatul este viabil pe termen lung;
• Statut de conservare nefavorabil neadecvat:
indicator portocaliu – utilizat pentru situaţiile
în care este necesară o schimbare în
administrarea sau politica existentă, dar
pericolul de dispariţie nu este atât de mare;
• Statut de conservare nefavorabil total
neadecvat: indicator roşu – ameninţări grave
şi presiuni influenţează menţinerea habitatului.
Categoria „nefavorabil” a fost împărţită în două clase
pentru a permite raportarea îmbunătăţirii sau
deteriorării ulterioare:
■ U1 - Nefavorabil inadecvat
■ U2 - Nefavorabil rău.
Pentru definirea acestui indicator la nivel
naţional, relevante sunt informaţiile raportate de
România în cadrul raportului de ţară, în
conformitate cu articolul 17 din Directiva Habitate,
aferente perioadei de raportare 2007-2012.
România a pregătit şi transmis către Comisia
Europeană, în 2013, primul raport privind statutul
de conservare al habitatelor de interes comunitar.
Informaţiile care au stat la baza realizării acestui
raport au fost furnizate de către experţii din cadrul
Proiectului “Monitorizarea stării de conservare a
speciilor şi habitatelor din România în baza
articolului 17 din Directiva Habitate”, implementat
de către Institutul de Biologie al Academiei Române,
Bucureşti. Proiectul a fost implementat în
parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor şi

Pădurilor - Direcţia Biodiversitate şi finanţat prin
Programul Operaţional Sectorial – Mediu (POSMediu), axa prioritară 4.
Aria de localizare a proiectului mai sus menţionat a
cuprins întreg teritoriul naţional, atât în interiorul
cât şi în afara ariilor naturale protejate.
Prin
Proiectul
de
Asistenţă
Tehnică
2007.19343.04.03 „Stabilirea Registrului Naţional
Integrat al speciilor de floră, faună sălbatică şi al
habitatelor naturale de interes comunitar din
România” a fost dezvoltată aplicaţia online cunoscută
sub numele de RNI-IBIS, disponibilă la adresa
http://ibis.anpm.ro, care, într-un modul dedicat
„Articolul 17”, cuprinde formatul de raportare către
Comisie conform obligaţiei de raportare. Aceasta
aplicaţie a fost actualizată prin proiectul Sistemul
Integrat de Mediu implementat de ANPM, în cadrul
componentei Conservarea Naturii (SIM-CN), prin
implementarea noului format de raportare stabilit de
Comisie. Modulul Articolul 17 din IBIS a reprezentat
un instrument util şi eficient în procesul de pregătire
a raportului de ţară din 2013. Formatul de raportare
utilizează cele trei niveluri privind starea de
conservare, “semafor”, mai sus menționate.
În procesul de evaluare a habitatelor conform
articolului 17 din Directiva Habitate, au fost
identificate următoarele clase majore de habitate:
▪ habitate costiere cu vegetaţie halofilă;
▪ dune de nisip de coastă şi dune
continentale;
▪ habitate de apă dulce;
▪ pajişti şi tufărişuri din zona
temperată;
▪ formaţiuni ierboase naturale şi
seminaturale;
▪ mlaştini şi turbării;
▪ habitate stâncoase si peşteri;
▪ păduri.
Numărul de habitate din Anexa I a Directivei
Habitate pe regiuni biogeografice pentru care au fost
transmise rapoarte către Comisie, conform
articolului 17 este prezentat în tabelul de mai jos:
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Tabelul V.1. Numărul de habitate raportate conform Anexei I din Directiva Habitate
Bioregiune
60

Număr de habitate din România
Alpină (ALP)
Marea Neagră Pontică (BLS)
Continentală (CON)
Panonică (PAN)
Stepică (STE)
Marea Neagră (MBLS)

37
18
34
11
18
6

HABITATE
Anexa I
Neprioritare
25
85
11
3
17
5
6

Prioritare

Sursa: ibis.anpm.ro şi National Summary for Article 17 Romania – 2007-2012 by EC

Pentru indicatorul RO40 sunt relevante graficele
care urmează privind statutul de conservare al
habitatelor la nivel global, pe regiuni biogeografice
sau pe clase de habitate.
Figura V.1. Evaluarea globală a statutului de conservare a
habitatelor

Evaluarea globală a habitatelor de interes comunitar
din România este reprezentată procentual în graficul
de mai jos.

■
■
■
■
■

FV - Favorabil
NA - Neraportat
XX - Necunoscut
U1 - Nefavorabil inadecvat
U2 - Nefavorabil rău

Sursa: ibis.anpm.ro şi National Summary for Article 17 Romania –
2007-2012 by EC

Se observă ca în ansamblu habitatele din România
evaluate şi raportate sunt într-un procent de peste
60% într-un statut de conservare favorabil şi
aproximativ 7% dintre ele au fost evaluate cu
„statut total nefavorabil”.
Figura V.2. Statutul de conservare a habitatelor de interes
european din România pe regiuni biogeografice, perioada
de
raportare 2007-2012 (%)

Distribuţia pe regiuni biogeografice a statutului de
conservare a habitatelor de interes european din
România este evidenţiată în figura de mai jos.

Sursa: ibis.anpm.ro şi National Summary for Article 17 Romania –
2007-2012 EC

Notă: Numărul din fiecare paranteză corespunde
numărului de evaluări la nivelul fiecărei regiuni
biogeografice pentru perioada de raportare 2007-2012.

Conform datelor raportate la Comisie se observă că
în regiunea alpină se regăsesc cele mai multe
habitate al căror statut de conservare este favorabil,
regiune urmată în ordine de regiunile biogeografice:
continentală, panonică, stepică și pontică.
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Figura V.3. Statutul de conservare pe clase de habitate de interes european din România, în perioada
2007-2012 (%)

Sursa:ibis.anpm.ro şi National Summary for Article 17 Romania – 2007-2012 by EC

Notă: Numărul din fiecare paranteză corespunde numărului evaluărilor pentru perioada 2007-2012.

Un alt aspect îngrijorător îl constituie clasa de
habitate a mlaştinilor şi turbăriilor, evaluată într-un
procent foarte ridicat cu statut de conservare
nefavorabil (peste 80%).
Figura V.4. Habitate – tendința generală a stării de
conservare (%)

Tendințele de îmbunătățire/deteriorare pentru
habitatele cu o stare de conservare nefavorabilă (U1
și U2) sunt prezentate procentual în figura de mai
jos.
Notă:
(U+) = nefavorabilă (inadecvată sau rea) cu tendinţă de
îmbunătățire,
(U=) = nefavorabilă stabilă
(U-) = nefavorabilă cu tendinţă de înrăutățire
(Ux) = nefavorabilă cu tendință necunoscută

Sursa:ibis.anpm.ro şi National Summary for Article
17 Romania – 2007-2012 by EC

România, prin Agenţia Naţională pentru Protecţia
Mediului, a demarat la nivel național procesul de
cartografiere şi evaluare a ecosistemelor şi
serviciilor oferite de către acestea în cadrul
proiectului „Demonstrarea şi promovarea valorilor
naturale pentru a sprijini procesul decizional în
România” (Natura în Decizii Publice/N4D), în
conformitate cu procesul aflat în desfășurare la
nivelul Uniunii Europene.
În cadrul acestui proiect au fost obținute date
privind starea ecosistemelor din România şi a
serviciilor oferite de către acestea care vor putea fi
utilizate de către factorii decizionali din domeniul

guvernamental, nonguvernamental și instituțional,
în procesul de elaborare şi îmbunătăţire a politicilor
publice și a cadrului legislativ, precum și în avizarea
proiectelor de infrastructură de la nivel local și
naţional.
Datele privind ecosistemele şi serviciilor oferite de
acestea vor putea fi accesate prin intermediul unui
sistem informatic - Decision Support System (DSS),
dezvoltat cu scopul de a susține procesul decizional
al autorităților. Acest lucru este esențial pentru
stimularea tranziției către o economie verde și
asigurarea bunăstării oamenilor prin dezvoltare
durabilă.

Indicatori specifici
Cod indicator România: RO 07
Cod indicator AEM: CSI 007
Denumire: Specii de interes european
În conformitate cu prevederile Directivei Habitate,
statele membre au obligaţia să asigure conservarea
şi refacerea speciilor de floră şi faună sălbatică de

interes comunitar, într-un statut de conservare
favorabil, pentru a contribui la menţinerea
biodiversităţii.
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Indicatorul
RO07
arată
schimbările în statutul de
conservare al speciilor de interes
european, pe baza datelor colectate în cadrul
obligaţiilor de monitorizare în conformitate cu Art.
11 din Directiva Habitate.
Statutul de conservare al speciilor este evaluat la
nivel naţional şi biogeografic şi raportat la o scară pe
3 niveluri, codificate diferit pe culori, aşa cum este
menţionat pentru indicatorul RO40 în secţiunea
V.1.1.
Indicatorul se referă la speciile considerate a fi de
interes european (enumerate în Anexele II, IV şi V
din Directiva Habitate) şi în prezent este limitat la
speciile non-aviare din Anexele II, IV şi V ale
Directivei Habitate. Pe termen lung, ca urmare a
discuţiilor dintre Statele Membre şi Comisia
Europeană privind raportarea în temeiul Art. 12 din
Directiva Păsări, este posibil să se includă şi speciile
de păsări în indicator.
Acest indicator prezintă modul de implementare şi
progresul Directivei Habitate şi este extrem de
relevant pentru statele membre şi pentru politica de
conservare a naturii. Rezultatele sunt reprezentative
pentru statele membre ale UE şi pot fi integrate la
nivel european.
De asemenea, se estimează statutul de conservare
total pe perioada de raportare şi tendinţele generale
ale statutului de conservare (calificative: îmbunătăţit
„+”, în declin „-”, stabil „=”, necunoscut „x”).

Indicatorul se bazează pe numărul de specii din cele
3 categorii şi pe modificările lor în timp.
Cu excepţia marilor zone agricole şi a unor
ecosisteme terestre şi acvatice, aflate sub impactul
negativ al unor surse de poluare în care se
înregistrează modificări ale structurii şi dinamicii
diversităţii biologice, restul mediului natural se
păstrează în parametrii naturali de calitate.
În conformitate cu Directiva Habitate „speciile
prioritare sunt speciile de interes comunitar care
sunt periclitate, exceptând cele al căror areal natural
este marginal în teritoriu şi care nu sunt nici
periclitate nici vulnerabile în regiunea vestpalearctică şi pentru a căror conservare
Comunitatea are o responsabilitate particulară”.
Datorită poziţiei geografice, România contribuie în
Europa cu o biodiversitate bogată şi unică, atât la
nivelul ecosistemelor şi speciilor, cât şi la nivel
genetic. La nivel naţional au fost identificate 283 de
specii de animale şi plante, de interes european, din
care 57 de specii de mamifere, 16 specii de
amfibieni, 19 specii de reptile, 60 de specii de peşti,
69 de specii de nevertebrate și 62 de specii de
plante, distribuite în cele 5 regiuni biogeografice:
Numărul de specii din fiecare Anexă a Directivei
Habitate pe regiuni biogeografice pentru care au fost
transmise rapoarte către Comisie, conform
articolului 17 din Directiva Habitate, este prezentat
în tabelul de mai jos:

Tabelul V.2. Numărul de specii din anexele Directivei Habitate
SPECII
Anexa IV
Anexa V
Inclusiv cele din Fără cele din Inclusiv cele din Fără cele din
Neprioritare Prioritare
Anexa II
Anexa II
Anexa II
Anexa II
147
15
174
50
35
26
Număr de specii din
România
162
174
35
Alpină (ALP)
74
7
94
33
20
18
Marea Neagră Pontică (BLS)
25
1
24
11
15
9
Continentală (CON)
114
12
140
44
29
21
Panonică (PAN)
49
2
55
20
14
10
Stepică (STE)
64
3
87
39
19
13
Marea Neagră (MBLS)
2
3
1
Bioregiune

Anexa II

Sursa:ibis.anpm.ro şi National Summary for Article 17 Romania – 2007-2012 by EC

Figura V.5. Distribuţia speciilor de interes european pe regiuni biogeografice

Sursa:ibis.anpm.ro şi National Summary for Article 17 Romania – 2007-2012 by EC
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Sursa:ibis.anpm.ro şi National Summary for Article 17 Romania – 2007-2012 by EC

După cum se poate observa, regiunile cele mai
bogate în specii de interes european sunt:
continentală, alpină şi stepică.

La nivel naţional, evaluarea globală a speciilor de
interes comunitar este prezentată procentual în
graficul de mai jos:

Figura V.6. Evaluarea globală a statutului de
conservare a speciilor, perioada de raportare
2007-2012 (%)

Legenda
■
■
■
■
■
Sursa:ibis.anpm.ro şi National Summary for Article 17
Romania – 2007-2012 by EC

Conform datelor raportate, se estimează că un
procent mare (67%) din totalul speciilor evaluate
prezintă un statut inadecvat nefavorabil de
conservare, în timp ce 5% au un statut total
nefavorabil. Astfel, cu o valoare globală de 72%
statut de conservare nefavorabil pentru speciile de

FV - Favorabil
NA - Neraportat
XX - Necunoscut
U1 - Nefavorabil inadecvat
U2 - Nefavorabil rău

interes comunitar, România se plasează mult peste
media europeană (54% în UE-25 - SOER 2010). Un
statut favorabil îl au 18% din speciile evaluate
(comparativ cu 17% media UE), iar procentul
speciilor neevaluate în România este mai mic
comparativ cu media UE.

Figura V.7. Statutul de conservare a speciilor de interes european din România pe regiuni biogeografice, perioada de raportare
2007-2012 (%)

Sursa:ibis.anpm.ro şi National Summaryfor Article 17 Romania – 2007-2012 by EC

Conform datelor raportate la Comisie se constată că
alarmantă este situaţia din regiunea Marea Neagră,

întrucât pentru niciuna dintre speciile evaluate şi
raportate nu există o evaluare favorabilă.
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Figura V.8. Statutul de conservare a speciilor de interes european din România pe grupe taxonomice, pentru perioada
2007-2012 (%)

Sursa:ibis.anpm.ro şi National Summaryfor Article 17 Romania – 2007-2012 by EC

Note: Numărul din paranteză reprezintă numărul de evaluări pe bioregiuni corespunzătoare perioadei de raportare 2007-2012

Din datele raportate se constată că dintre speciile
evaluate, peştii prezintă cel mai scăzut statut
favorabil de conservare, urmaţi de amfibieni şi
artropode, apoi de reptile, moluşte, mamifere şi
plante.

Conform
datelor
raportate,
tendințele
de
îmbunătățire sau deteriorare pentru speciile cu o
stare de conservare nefavorabilă (U1 și U2) sunt
prezentate procentual pe graficul de mai jos.

Figura V.9. Specii – Tendință generală a stării de
conservare a speciilor de interes comunitar (%)
Notă:
(U+) = nefavorabilă (inadecvată sau rea) cu
tendinţă de îmbunătățire
(U=) = nefavorabilă stabilă
(U-) = nefavorabilă cu tendinţă de înrăutățire
(Ux)=nefavorabilă cu tendință necunoscută

Sursa:ibis.anpm.ro şi National Summary for Article 17
Romania – 2007-2012 by EC

Relevante pentru indicatorul privind speciile de
interes european ar fi şi informaţiile privind
numărul speciilor de păsări şi populațiile acestora,
furnizate de către experţii din proiectul ”Sistemul
naţional de gestiune şi monitorizare a speciilor de
păsări din România în baza articolului 12 din
Directiva Păsări”, implementat de către Fundaţia
Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă
(CNDD) şi raportate de România în 2014 la Comisia
Europeană, în conformitate cu Articolul 12 din
Directiva Păsări. Proiectul a fost finanţat de
Programul Operaţional Sectorial „Mediu” (POS

Mediu), axa prioritară 4 şi s-a derulat în parteneriat
cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor Direcţia Biodiversitate.
Tendințele populațiilor de păsări la nivel național,
evaluate conform datelor raportate în 2014, sunt
prezentate în graficele de mai jos, unde se arată
procentual categoriile de tendințe: descrescătoare,
stabile, fluctuante, crescătoare sau necunoscute.
Sunt incluse atât tendințele pe termen scurt, cât și
cele pe termen lung. Sunt puse în evidenţă distinct
categoriile taxonomice Reproducere și Oaspete de
iarnă.
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Figura V.10. Tendințe ale populației de păsări

Tendințe ale populației de păsări
pe termen scurt

Tendințe ale populației de păsări pe termen
lung

Reproducere

■ Descrescător ■ Stabil ■ Fluctuant ■ Crescător ■ Necunoscut

Oaspete de
iarnă

Sursa: National Summary for Article 12 by EC, perioada 2008-2012

V.2. AMENINȚĂRI PENTRU BIODIVERSITATE ȘI PRESIUNI EXERCITATE ASUPRA
BIODIVERSITĂȚII
SPECII ALOGENE INVAZIVE
Tema/Sector:
Biodiversitate/specii invazive, ecosisteme
Tipul indicatorului:
A – indicator descriptiv
Speciile alogene invazive (SAI) sunt specii care sunt
transportate inițial ca urmare a acțiunii umane, în
afara mediului natural al acestora, depășind
barierele ecologice și care apoi supraviețuiesc, se
reproduc și se răspândesc, generând efecte negative
asupra ecologiei noului mediu în care s-au stabilit,
precum și consecințe economice și sociale grave. S-a
estimat că din cele peste 12 000 de specii alogene
care se găsesc în mediul european, 10–15 % s-au
reprodus și s-au răspândit, cauzând daune
economice, sociale și asupra mediului înconjurător.
Prin Strategia privind biodiversitatea pentru 2020,
Uniunea s-a angajat să stopeze declinul
biodiversității până în 2020, în conformitate cu
angajamentele internaționale adoptate de părțile

Cod indicator România: RO 43
Codul indicatorului: SEBI 010
Categoria indicatorului:
P – indicator de presiune
semnatare ale Convenției privind Diversitatea
Biologică - Nagoya, Japonia, 2010. Într-adevăr,
problema privind SAI nu se limitează la Europa, ci se
manifestă la nivel mondial.
Convenţia privind Diversitatea Biologică defineşte o
specie alogenă ca fiind "o specie, subspecie sau un
taxon inferior, introdus în afara răspândirii sale
naturale din trecut sau prezent, incluzând orice
parte, gameţi, seminţe, ouă sau mijloace de
răspândire a acestor specii, care pot supravieţui
şi se pot reproduce ulterior", în timp ce o specie
alogenă invazivă este "o specie alogenă a cărei
introducere
şi/sau
răspândire
ameninţă
diversitatea biologică".
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Conform Strategiei Europene
pentru
Biodiversitate,
se
prevede ca până în 2020 să fie
identificate și prioritizate speciile invazive și căile
lor de răspândire și să se prevină introducerea de
noi specii invazive. În Strategia Naţională şi Planul
de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2010
– 2020 se afirmă faptul că la nivel naţional nu
există o evidenţă clară a numărului de specii
alogene, invazive, singura centralizare a datelor şi
informaţiilor legate de acestea realizându-se în
baza de date europeană DAISIE, de către
cercetători, în mod benevol.
Impactul SAI asupra biodiversității este semnificativ.
SAI reprezintă una dintre cele mai importante și din
ce în ce mai frecvente cauze ale declinului
biodiversității și ale dispariției speciilor. În ceea ce

privește efectele sociale și economice, SAI pot fi
vectori ai bolilor sau pot cauza probleme de sănătate
în mod direct (de exemplu, astm, dermatită și
alergii).
În timp ce pentru majoritatea speciilor alogene
înregistrate în Europa (conform proiectului DAISIE Inventarul Distribuţiei Speciilor Invazive din Europa Delivering Alien Invasive Species Inventories for
Europe) nu s-a identificat (încă) vreun impact major,
unele sunt extrem de invazive. Începând cu 1950, în
fiecare an mai apare cel puţin încă o astfel de specie
şi nu există semne că rata ar scădea.
Inventarul DAISIE prezintă în 2009 la nivel
european 10822 specii alogene din care 163 sunt
extrem de dăunătoare, iar în România existau 39 de
astfel de specii extrem de dăunătoare - Figura V.11.

Figura V.11. – Numărul celor mai periculoase specii invazive per ţară

Sursa DAISIE

Principalele căi de introducere şi transportare a
speciilor invazive sunt asociate direct sau indirect cu
activităţile antropice. Expansiunea rapida a
comerţului şi a activităţilor de transport după
Revoluţia din 1989 au sporit posibilităţile de
introducere ale acestor specii, iar presiunile asupra
mediului, precum abandonarea terenurilor, folosinţa
intensivă a păşunilor, defrişarea pădurilor,
modificarea regimului perturbaţiilor şi degradarea
crescândă a habitatelor sunt elemente care
facilitează instalarea şi răspândirea acestor specii.
Principalele căi de transport a speciilor invazive sunt
drumurile şi căile ferate, iar dintre cele naturale
zonele aluviale, deoarece aceste elemente geografice
sunt lineare şi sunt afectate de perturbaţii naturale
(fluctuarea nivelului de apă) sau antropice

(construcţii, terenuri agricole, drumuri, depozite de
gunoaie, etc.).
Competiţia determinată de speciile adventive
invazive, cu speciile şi comunităţile de plante
indigene dintr-o anumită regiune are drept
consecinţă imediată şi directă un declin rapid al
stării biodiversităţii naturale, atât în termeni
calitativi, cât şi cantitativi. În România, conform
datelor înregistrate benevol de către numeroşi
experţi în cadrul aplicaţiei DAISIE şi a informaţiilor
raportate de unele agenţii locale de protecţia
mediului regăsim cu aproximaţie un număr total de
977 de specii alogene din care 70 specii acvatice, 1
specie marină, 267 nevertebrate terestre, 47 fungi,
vertebrate terestre 288, plante terestre 304.
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Figura V.12. Numărul total de specii alogene per grup din Romania (anul de referință 2016).
Numarul total de specii alogene per grup din Romania (anul de referinta 2016)
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Lista celor mai dăunătoare specii alogene invazive
care ameninţă biodiversitatea în România face o
distincţie a celor mai nocive specii alogene invazive
din ţară, pe ecosisteme şi grupe taxonomice, cu

privire la impactul acestora asupra biodiversităţii
naţionale şi la schimbarea abundenţei sau
răspândirii. Lista celor mai dăunătoare specii
alogene invazive care ameninţă biodiversitatea în
România conform proiectului DAISIE

Figura V.13. Lista celor mai dăunătoare specii alogene invazive din România
6
6
5
4
4
3
Series1
2

1

1

1
0
MAMIFERE
INVAZIVE

MAMIFERE
POTENŢIAL
INVAZIVE

REPTILE
POTENŢIAL
INVAZIVE

PASARI INVAZIVE

Sursa DAISIE

Figura V.14. Evoluţia speciilor alogene din România
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În conformitate cu datele
transmise de unele dintre
Agenţiile
județene
pentru
Protecţia Mediului s-a stabilit un număr aproximativ

de 264 specii invazive (specii acvatice 46, fungi 3,
plante acvatice 19, nevertebrate 4, reptile 1, păsări 4,
insecte 26, virusuri 2, plante terestre 159).

Figura V.15. Situaţia aproximativă a speciilor invazive din Romania (anul de referință 2016)
Situaţia aproximativă a speciilor invazive din Romania în 2016
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Apariția unor specii alogene, fie animale, plante,
ciuperci sau microorganisme, în medii noi nu
reprezintă întotdeauna un motiv de îngrijorare. Cu
toate acestea, o subgrupă semnificativă de specii
alogene pot deveni invazive, având efecte
dăunătoare grave asupra biodiversității și asupra
serviciilor ecosistemice aferente, precum și alte
efecte sociale și economice, care ar trebui prevenite.
Amenințarea la adresa biodiversității și a serviciilor
ecosistemice aferente pe care o reprezintă speciile
alogene invazive ia diferite forme, având inclusiv
efecte negative grave asupra speciilor indigene și
asupra structurii și funcționării ecosistemelor prin
modificarea habitatelor, a prădării, a concurenței în
rândul speciilor, prin transmiterea de boli, înlocuirea
speciilor indigene într-o parte semnificativă a ariei
de răspândire și prin efecte genetice cauzate de
hibridizare. Mai mult, speciile alogene invazive pot
avea, de asemenea, un efect dăunător semnificativ
asupra sănătății umane și a economiei.
Anumite specii alogene invazive sunt incluse în
anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al
Consiliului ( 1 ), iar importul acestora în Uniune este
interzis deoarece caracterul lor invaziv a fost
recunoscut, iar introducerea lor în Uniune are un
efect dăunător asupra speciilor indigene. Speciile
respective sunt: Callosciurus erythraeus, Sciurus
carolinensis, Oxyura jamaicensis, Lithobates (Rana)
catesbeianus, Sciurus niger, Chrysemys picta și
Trachemys scripta elegans.
Regulamentul CE 1143/2014 privind prevenirea și
gestionarea introducerii și răspândirii speciilor
alogene invazive stabilește normele privind

prevenirea, minimizarea şi atenuarea efectelor
dăunătoare asupra biodiversității ale introducerii și
răspândirii pe teritoriul Uniunii, atât intenționate,
cât și neintenționate, a speciilor alogene invazive.
Comisia Europeană împreună cu mai mulți parteneri
au dezvoltat un mecanism de schimb de informații
pentru a facilita punerea în aplicare a politicii UE
privind speciile alogene invazive: Information
Network Alien European Specii (EASIN) este o
platformă online care are ca scop facilitarea accesării
informațiilor existente privind speciile invazive la
nivelul
fiecărui
stat
membru
http://easin.jrc.ec.europa.eu/
În ultimii ani, speciile străine invazive au devenit o
problemă tot mai mare, la nivel mondial. Pe lângă
intensificarea şi globalizarea activităţilor umane de
tipul schimburilor comerciale (pe cale acvatică sau
terestră) şi turismului, schimbările climatice
favorizează şi mai mult pătrunderea şi dezvoltarea
speciilor străine invazive în noi teritorii.
Impactul speciilor invazive non-native de peşti
asupra mediului este, în principiu, aproximativ
acelaşi cu cel general al speciilor invazive, fie ele
animale, plante, microorganisme sau fungi. Speciile
de pești cu potențial invaziv ajunse dincolo de
limitele arealului natural pot găsi condiţii propice
unei expansiuni exacerbate din punct de vedere
numeric şi ca suprafaţă ocupată, datorită absenţei
dăunătorilor şi prădătorilor specifici, lucru care duce
la ocuparea nişelor trofice sau siturilor de depunere
a pontelor ale altor specii de peşti, acestea din urmă
putând fi eliminate prin competiţie interspecifică.
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Astfel, se poate ajunge la o
sărăcire a biocenozei, la
scăderea
biodiversităţii,
la
ruperea echilibrului ecosistemului şi/sau dispariţia
unor taxoni endemici sau periclitaţi cu dispariţia. O
altă problemă este scăderea producţiei şi
productivităţii bazinelor naturale sau de exploataţie
piscicolă, ceea ce determină pagube economice
pentru producătorii de produse piscicole.
Introducerea unei specii din aria sa naturală de
răspândire într-o altă arie poate fi realizată

intenţionat sau neintenţionat de către om. O serie de
plante sunt introduse intenţionat, pentru calităţile
lor ornamentale, altele sunt introduse accidental,
împreună cu seminţele altor plante cultivate.
Speciile invazive modifică ecosistemele naturale prin
degradarea
fertilităţii,
prin
modificarea
proprietăţilor fizico-chimice ale solului, prin
degradarea caracteristicilor cantitative şi calitative
ale covorului vegetal ce fac concurenţă agresivă cu
speciile native pentru apă, lumină, spaţiu.

Figura V.16. Lista insectelor invazive întâlnite în România (2016)
Lista insectelor invazive întâlnite în România (2016)
Tomicus piniperda
1

1

1

1

2

Tapinoma melanocephalum
1

Sirex noctilio

1

1

Lymantria dispar

1

1

Lasius neglectus

1

1

Ips typographus

1

Hercinothrips femoralis

1

Cameraria ohridella

1

3

Scrobipalpa ocellatella
Sitotroga cerealella

2

1
1

Ephestia kuehniella

1
1

1

1

1

1

Plodia interpunctella

1

Parectopa robiniella
Acanthoscelides obtectus

Plantele străine invazive reprezintă speciile de
plante naturalizate, care produc urmaşi în efective
Pentru a deveni invazivă o specie alohtonă trebuie să
se naturalizeze, adică odată pătrunsă pe teritoriul
naţional în ecosisteme naturale reuşeşte să se
reproducă şi prin creşterea efectivelor populaţionale
în sistem concurenţial poate elimina anumite specii
autohtone (native) şi poate produce diferite pagube
economice. Nu reprezintă pericol de a deveni
invazivi, indivizii care s-au aclimatizat (au reuşit să
supravieţuiască în noile condiţii de biotop), dar care
nu au capacitatea de a se reproduce pe cale naturală.
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mari şi pe suprafeţe extinse, răspândirea lor în
natură ameninţând biodiversitatea.
Degradarea habitatelor naturale şi abandonarea
câmpurilor şi pajiştilor favorizează instalarea
speciilor invazive care beneficiază de competiţia
redusă care urmează degradării habitatului. Speciile
de plante invazive conduc în timp la eliminarea
speciilor de plante native (caracteristice acelei
zone), adică la scăderea biodiversităţii (pierderi de
biodiversitate). Astfel, aceste plante invazive,
elimină treptat speciile valoroase - rare protejate,
sau plantele bune furajere (folosite pentru hrana
animalelor domestice).

Figura V.17. Situaţia plantelor invazive întâlnite în România (2016)
Situația plantelor invazive întâlnite în România (2016)
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Datorită
abandonării
terenurilor, care nu mai sunt
lucrate de către localnici, mii de
hectare sunt invadate de specii străine, de exemplu,
în zona Podişului Hartibaciului şi Podişului
Homoroadelor. În zona comunei Şinca Nouă din jud.
Braşov, plantele străine invazive ocupă teritorii mai
mici (suprafaţa terenurilor abandonate fiind mai
redusă), comparativ cu teritoriul comunei Şercaia
unde terenurile abandonate sunt mai extinse iar râul
Olt, ce traversează comuna contribuie într-o măsură
mult mai mare la răspândirea invadatorilor vegetali.
În zonă se pot observa în multe locuri, de-a lungul
drumurilor câmpuri întinse cu flori de culoare albă,
de bunghişor american, sau de culoare galbenă, de
sânziene canadiene. Acestea au fost la origine, în
mare parte, fâneţe sau terenuri agricole, abandonate
în prezent. Schimbările climatice favorizează uneori
instalarea şi dezvoltarea acestor specii străine, în
defavoarea plantelor native. Dezastrele ecologice
produse de aceste plante vor deveni în curând de
mari proporţii.
În ceea ce priveşte limitarea extinderii speciilor
străine invazive este mult mai eficientă prevenirea
pătrunderii acestora în habitatele naturale sau în
zonele cultivate, decât aplicarea oricăror măsuri
ulterioare de combatere. Măsurile de combatere
sunt dificile şi mari consumatoare de resurse. În
cazul în care speciile străine invazive de plante au
ocupat deja suprafeţe mari, sunt necesare măsuri de
control pe termen lung şi de eliminare a acestora.
Dintre măsurile de combatere ale speciilor invazive
de plante, cele mai folosite sunt cosirile repetate,
înainte de fructificare, dezrădăcinările sau chiar
utilizarea ierbicidelor.
De asemenea, suprapăşunatul şi păşunatul selectiv
duc la degradarea covorului vegetal, la reducerea

numărului de specii. În trecut suprapăşunatul
reprezenta una dintre principalele ameninţări
asupra habitatelor de pajişte din zonă. În prezent
această ameninţare este mult diminuată, numărul de
animale, fiind mult redus.
Pe suprafeţele în care acest habitat este degradat
datorită suprapăşunatului, bogăţia specifică se
reduce drastic.
Cauzele invaziilor vegetate:
o globalizarea şi dezvoltarea transportului,
turismului şi comerţului au furnizat multe
oportunități pentru ca speciile să fie răspândite
accidental sau deliberat;
o vămile și practicile de carantină având rolul de a
ne păzi împotriva bolilor precum și a
dăunătorilor umani și economici, în prezent sunt
adesea
inadecvate
pentru
a
proteja
biodiversitatea nativă împotriva speciilor
invazive;
o degradarea habitatelor naturale, ecosistemelor
și câmpurilor agricole care a avut loc în întreaga
lume a făcut să fie mult mai ușor pentru speciile
străine să se stabilească și să devină invazive;
o lipsa duşmanilor naturali în noile ecosisteme
este un factor favorizant pentru procesul
invaziv;
o schimbarea climatică globală este un factor
semnificativ ce contribuie la răspândirea și
stabilirea speciilor invazive străine;
o momentele de regres din dinamica speciilor, au
fost întâlnite frecvent asemenea situații de
expansiune a arealului unor specii în defavoarea
altor specii, sau invers;
o necunoaşterea informaţiilor despre speciile
străine.

Figura V.18. Lista cu cele mai răspândite plante acvatice invazive în România (2016)
Lista cu cele mai răspândite plante acvatice invazive în România (2016)
Elodeea nuttallii
Elodea canadensis,
Vallisneria spiralis,

Azolla filiculoides
Trapa natans
Sagittaria sagittifolia

1

1

1

Azolla caroliniana

2

Ceratophyllum demersum

1

3

Butomus umbellatus

1

Iris pseudacorus

1

1

1

2

1

Montia fontana

Eichhornia crassipes
Najas minor

1

2

1
2

1

1

Nymphoides peltata

Pistia stratiotes
Typha latifolia (papura)
Didymosphenia geminata

Sursa ANPM
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Figura V.19. Lista cu cele mai răspândite plante terestre invazive în România
Acer negundo
Ailanthus altissima
Lista cu cele mai răspândite plante terestre invazive în România (2016)

3
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7

9
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5
3
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3

3

3

3
4

5

7
9
6

13
3

6

5 4
2

3
2

4

4

2

2

Amaranthus
Ambrosia artemisiifolia
Amorpha fruticosa
Asclepias syriaca
Bidens frondosa
Calamagrostis epigeios (trestioara)
Cardaria draba
Centaurea sp
Cirsium arvense
Conium maculatum
Conyza canadensis
Cytisus scoparius
Dancus carota
Echinocystis
Elaeagnus angustifolia
Erigeron
Euphorbia sp
Fraxinus
Galinsoga
Helianthus
Impaties glandulifera
Juncus tenuis
Lycium barbarum
Moreus alba
Matricaria
Parthenocissus inserta
Reynoutria japonica
Robinia pseudo-acacia
Sambucus ebulus (boz)
Solidago canadensis
Xanthium

Sursa ANPM

Speciile invazive pot cauza pierderi majore de
biodiversitate, putând determina, în unele cazuri,
eliminarea speciilor native ce ocupă aceeaşi nişă
ecologică.
Acțiuni de prevenire şi combatere
• Ca un prim pas ar trebui să se acorde prioritate
speciilor alogene invazive care sunt prezente pe
teritoriul României sau se află într-un stadiu
incipient de invazie, precum și speciilor alogene
invazive care pot avea cel mai important efect
dăunător;
• Conform Regulamentului CE 1143/2014
privind prevenirea și gestionarea introducerii
și răspândirii speciilor alogene invazive până
la 2 ianuarie 2016, statele membre care dețin
structuri deplin funcționale trebuie să efectueze
controale oficiale necesare pentru prevenirea
introducerii intenționate în Uniune a unor specii
alogene invazive de interes pentru Uniune;
• Realizarea de către autoritatea centrală de
protecţia mediului a unei campanii de
conştientizare privind speciile alogene invazive;
• Creşterea conştientizării asupra fenomenului de
invazie a plantelor şi speciilor străine prin
realizarea de materiale informative (broşuri,
pliante) prin intermediul cărora persoanele
fizice, instituţiile sau grupurile interesate pot lua
măsuri de prevenire şi combatere;
• Realizarea de seminarii, conferinţe sau
programe de instruire pentru horticultori,
agricultori, personalul cinegetic, medicii
veterinari, comercianţi de materiale vegetale
şi/sau animale, deţinători de acvarii, terarii,
administratori de grădini zoologice, etc.;
• Bună informare a comercianţilor de animale,
ciuperci, plante, precum şi lărgirea listei
cuprinzând organismele de carantină ar putea fi
•

eficiente în prevenirea introducerii de noi specii
invazive;
• Minimizarea contaminării bunurilor, mărfurilor,
vehiculelor și echipamentelor, cu exemplare din
specii alogene invazive, inclusiv măsuri de
combatere a transportului de specii alogene
invazive din țări terțe;
• Prevenirea răspândirii acestor specii invazive ar
fi conștientizarea localnicilor și eradicarea
speciei/speciilor din localitățile unde plantele
invazive sunt utilizate ca specii ornamentale și
reprezintă o sursă importantă pentru
răspândirea în arii naturale / seminaturale;
• Curățarea și igienizarea comunităților ruderale
aflate de-a lungul drumurilor sunt urgente
deoarece acestea constituie habitate tranzitorii
ale speciilor invazive către habitatele naturale.
Fiecare specie, fără excepție, apare în aceste
comunități ruderale fără valoare conservativă,
astfel cositul regulat sau eradicarea cu ierbicide
ar fi o cale adecvată pentru eliminarea lor;
• Interzicerea plantației cu specii invazive, și aici
ne referim în special la Robinia pseudacacia, dar
și la Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa,
Gleditsia triacanthos.
Se propun trei tipuri de intervenție:
• prevenire: România va trebuie să
organizeze controale pentru a preveni introducerea
intenționată a unor specii care prezintă motive de
îngrijorare. Trebuie precizat însă ca numeroase
specii ajung în Uniunea Europeană în mod
neintenționat, sub forma de contaminanți în produse
sau de „pasageri clandestini” în containere. Va trebui
ca țara noastră să întreprindă acțiuni de identificare
a acestor căi de introducere și să adopte măsuri
corective;
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• avertizare timpurie
și reacție rapidă: în momentul
în care se depistează o specie care
prezintă motive de îngrijorare la nivelul României și
care
s-a
naturalizat
deja,
conform
http://easin.jrc.ec.europa.eu/ țara noastră va trebui
să propună şi să ia măsuri imediate pentru
eradicarea speciei respective;
• gestionarea speciilor alogene invazive
care prezintă motive de îngrijorare: în cazul unei
largi răspândiri a unor specii care prezintă motive
de îngrijorare la nivelul țării, va trebui ca România să
introducă măsuri de reducere la minimum a
prejudiciilor cauzate de speciile respective.
Concluzii referitoare la impactul speciilor
invazive asupra ecosistemelor naturale:
➢ eliminarea speciilor rare ori ameninţate din
flora autohtonă de către speciile de plante
invazive;
➢ competiţia speciilor invazive cu vegetaţia nativă
pentru spaţiu, lumină, apă şi nutrient;
➢ alterarea ciclurilor naturale ale nutrienţilor şi
apei în ecosistemele invadate;
➢ afectarea fungilor micorizanţi, cu efecte directe
asupra scăderii vitalităţii multora dintre speciile
micorizante;
➢ schimbarea chimismului solurilor (eliminarea
substanţelor alelopatice etc.), cu efect de
modificare a structurii comunităţilor vegetale;
➢ reducerea surselor de hrană pentru fauna
autohtonă;
➢ modificări
în
succesiunea
fitocenozelor,
lanţurilor trofice etc.;
➢ creşterea incidenţei unor agenţi patogeni şi
apariţia unor boli exotice.
✓ Speciile
invazive
pot
deteriora
infrastructura și dotările recreaționale, pot îngreuna
silvicultura sau pot cauza pierderi agricole, pentru a
menționa doar câteva exemple. Pătrunderea,
stabilirea şi răspândirea speciilor non-native în
medii pot cauza modificări ecologice ireversibile şi
un impact semnificativ în sectorul sănătăţii publice.
Comerţul este principalul factor care cauzează
răspândirea speciilor non-native. Uneori speciile
non-native aclimatizate sau naturalizate conferă
beneficii comercianților, însă alteori sunt
detrimentale acestora. De cele mai multe ori, însă,
mediul are de suferit.
✓ Detectarea timpurie este esențială:
combaterea speciilor invazive înainte ca acestea să
se aclimatizeze este mult mai ușoară și mai eficientă
din punct de vedere economic. Sensibilizarea

publicului cu privire la speciile invazive constituie
una dintre condiţiile necesare pentru succesul
acestei lupte.
✓ Speciile invazive reprezintă o problemă
actuală reprezentativă pentru întreaga lume.
Impactul acestora nu poate fi cuantificat într-o
singură direcție, de aceea o estimare preliminară a
acestuia este în van, mai ales că o astfel de estimare
necesită o analiză îndelungată și o însumare de mai
multe viziuni științifice și nu numai. Fie că este vorba
de impactul ecologic, cel economic sau social, acesta
afectează în cea mai mare măsură firească
dezvoltare a ecosistemelor care se leagă în mod
direct de confortul și sănătatea publică.
Datorită unui număr foarte mare de factori implicaţi
în dereglarea unui ecosistem, relaţia dintre invazie şi
dezechilibru rămâne neexplicată. Ipoteza prin care
speciile de plante invazive reuşesc să ajungă într-un
areal se datorează faptului că ecosistemul perturbat
eliberează resurse pe care plantele invazive le pot
utiliza mai repede decât speciile native în ultimele
decenii, marcate de accentuarea procesului de
globalizare sub toate formele sale, problema
speciilor străine invazive a cunoscut o exacerbare
fără precedent la scară mondială. Intensificarea
schimburilor comerciale pe cale acvatică – maritime
sau prin utilizarea cursurilor de apă interioare
(inclusiv prin deschiderea unor canale de navigație
intracontinentale), intensificarea fără precedent a
turismului ca și schimbările climatice globale s-au
constituit în tot atâtea categorii majore de factori
care favorizează pătrunderea speciilor străine
invazive.
În concluzie, situaţia actuală în România poate fi
caracterizată prin:
▪ un grad redus de conştientizare al opiniei
publice şi în consecinţă o opoziţie a societăţii
civile
la
intervenţiile
administraţiei
guvernamentale;
▪ grad extrem de redus de accesibilitate a
informaţiilor ştiinţifice, mai ales în legătură cu
identificarea speciilor, analiza de risc, etc;
▪ absenţa unei abordări prioritare a acţiunilor
privind controlul speciilor invazive;
▪ introducere nestânjenită a speciilor invazive –
adesea pe calea poştei – ca şi măsuri inadecvate
de inspecţie şi carantină;
▪ capacitate de monitorizare inadecvată;
▪ lipsa unor măsuri de urgenţă efective;
▪ slabă
coordonare
între
agenţiile
guvernamentale,
autorităţile
locale
şi
comunităţile locale.
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Denumire indicator specific: Fragmentarea arealelor naturale și seminaturale
Cod indicator România: RO 44
Cod indicator AEM: SEBI 013
Indicatorul arată diferenţa dintre media suprafețelor
naturale și semi-naturale, bazându-se pe hărți de
acoperire a terenului realizate prin interpretarea
imaginilor satelitare.
Sub aspectul biodiversităţii, indicatorul are
relevanţă furnizând informaţii cu privire la evoluţia
suprafețelor arealelor naturale şi semi-naturale
pentru orice tip de ecosistem. Dacă suprafaţa
arealului scade într-un mod semnificativ, aceasta va
avea o influenţă negativă asupra tipurilor de
habitate şi a speciilor dependente de aceste tipuri de
habitate.
Modul de utilizare al terenurilor s-a schimbat
substanţial în ultimul secol. Schimbările au afectat
suprafeţele arealelor naturale şi semi-naturale,
crescând în acest mod gradul de fragmentare al
arealelor naturale şi semi-naturale.
Pe lângă fenomenul de distrugere integrală a
habitatelor, apare şi cel de degradare prin drumuri,
terenuri agricole, mediu urban ori construcţii.
Fragmentarea habitatelor este procesul prin care o
suprafaţă mare şi continuă a unui habitat este
divizată în două sau mai multe fragmente.
Cauze
ale
fragmentării ecosistemelor sunt
următoarele:
➢ O cauză principală a fragmentării arealelor
naturale şi seminaturale este dată de conversia
terenurilor în favoarea dezvoltării infrastructurii
urbane, industriale, agricole, turistice sau de
transport, aceasta reprezentând cauza principală a
pierderii biodiversităţii, ducând la degradarea,
distrugerea şi fragmentarea habitatelor şi implicit la
declinul populaţiilor naturale ;
➢ O altă cauză a fragmentării este generată de
către procesul de extindere şi dezvoltare a aşezărilor
umane. În prezent se consideră că aproximativ 6,5%
din suprafaţa ţării este destinată construcţiei de
locuinţe. Fragmentarea habitatelor apare şi atunci
când există aglomerări mari de locuinţe, dar şi în
cazul
celor
izolate,
datorită
construcţiei
suplimentare de căi de acces şi utilităţi. Construirea
haotică, fără respectarea unei strategii de urbanism
coerentă şi consecventă conduce la utilizarea
nejudicioasă a zonelor destinate pentru construcţii si
extinderea acestora în detrimentul celor naturale.
Cea mai vizibilă şi cu un impact major este
distrugerea directă a sistemelor ecologice (ex.
Fragmentarea poate duce la întreruperea
continuităţii structurale sau funcţionale a sistemelor
ecologice, datorită distribuirii habitatului rămas în
parcele mici, izolate. Rezultatul final al dezvoltării
componentelor sistemului socio-economic uman

tăierea unei păduri, drenarea unui zone umede,
construirea unui baraj, transformarea zonelor de
stepă/ preerie/ savană în agroecosisteme). Deseori
impactul distrugerii directe este mult amplificat de
fragmentarea sistemelor ecologice rămase.
Fragmentarea habitatelor este cauzată de o întreagă
serie de factori diferiţi legaţi de schimbările în
utilizarea terenurilor, printre care se numără
extinderea urbană, infrastructurile de transport şi
intensificarea practicilor agricole sau silvice.
Pierderea zonelor naturale are repercusiuni care se
extind dincolo de dispariţia speciilor rare. Astfel, se
impune asigurarea condiţiilor naturale necesare
printr-o abordare integrată a utilizării terenurilor
prin:
Îmbunătăţirea conectivităţii între zonele
naturale existente pentru a contracara fragmentarea
şi pentru a accentua coerenţa ecologică a acestora,
de exemplu prin protejarea gardurilor vii, a fâşiilor
de vegetaţie de pe marginea câmpurilor, a micilor
cursuri de apă;
Accentuarea
permeabilităţii
peisajului
pentru a sprijini dispersarea speciilor, migraţia şi
circulaţia, de exemplu prin utilizarea terenurilor
într-un mod favorabil faunei şi florei sau
introducerea unor scheme ecologice agricole sau
silvice care sprijină practicile agricole extensive;
Identificarea zonelor multifuncţionale. În
astfel de zone, utilizarea compatibilă a terenurilor,
care susţine ecosistemele sănătoase este favorizată
în detrimentul unor practici distructive. De exemplu,
acestea pot fi zone în care agricultura, silvicultura,
activităţile de recreare şi conservarea ecosistemelor
funcţionează toate în acelaşi spaţiu.
Urmele trecerii turiştilor ocazionali s-au
remarcat şi prin deteriorarea panourilor de
informare, înmulţirea potecilor şi vetrelor de foc
ilegale din ariile protejate. Un alt aspect negativ îl
constituie colectarea de către turişti a unor specii
protejate de floră sălbatică cum ar fi: flori de
Rhododendron, muguri de jneapăn, floare de colţ,
fire de Ruscus aculeatus, etc. Prin implementarea
planurilor/proiectelor aprobate/în curs se vor
realiza schimbări în peisaj prin apariţia unor
componente antropice noi, care vin în completarea
celor deja existente.
într-o regiune sunt un ansamblu de zone naturale şi
seminaturale, cu suprafaţă redusă, izolate, adevărate
insule într-o “mare” de agroecosisteme, ecosisteme
urbane şi rurale.
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Conversia terenurilor în
scopul
dezvoltării
urbane,
industriale, agricole, turistice sau
pentru transport, poate determina degradarea,
distrugerea şi fragmentarea habitatelor. Se reduce
astfel spaţiul pentru habitate şi ecosisteme care
furnizează servicii importante, cum ar fi reglarea
echilibrului apei şi protecţia împotriva inundaţiilor.
Crearea unei infrastructuri verzi contribuie la
îmbunătăţirea conectivităţii între zonele naturale
existente pentru a contracara fragmentarea și
pentru a accentua coerenţa ecologică a acestora,
precum și la restabilirea legăturilor între zonele
naturale existente, de exemplu prin coridoare de
trecere a animalelor sau alte locuri de trecere şi
pasaje ecologice, îmbunătăţind, de asemenea,
calitatea ecologică generală a mediului în ansamblu
pentru ca acesta să respecte mai mult fauna și
circulaţia animalelor
sălbatice
(CE,
2010:
Infrastructura verde).
Cel mai adesea fragmentarea apare ca urmare a
reducerii severe a suprafeţei habitatului sau prin
divizarea indusă de drumuri, căi ferate, canale, linii
electrice, garduri, conducte de petrol, bariere de
protecţie împotriva incendiilor sau alte tipuri de
obstacole, ce împiedică mişcarea liberă a speciilor.
Oamenii se constituie în factorul generator al
fragmentării unui habitat prin construirea unui
drum în cadrul unui peisaj natural astfel disecându-l.
Următorul pas este constituit de perforarea
peisajului prin transformarea unor ecosisteme
naturale în terenuri agricole. Prin extinderea
terenurilor agricole, ecosistemele naturale devin
izolate unele faţă de altele, generând astfel stadiul de
fragmentare. Această transformare va face ca
ecosistemele naturale să devină din ce în ce mai
reduse ca întindere şi mai îndepărtate rezultând
degradarea acestora.
Consecinţele majore asupra biodiversităţii se
regăsesc într-o serie de modificări semnificative de
ordin calitativ şi cantitativ în structura şi
funcţionarea ecosistemelor. Astfel, principalele
consecinţe, din perspectiva principiilor şi
obiectivelor de conservare şi utilizare durabilă a
componentelor biodiversităţii, sunt: dispariţia sau
reducerea efectivelor unor specii, în special
mamifere şi păsări; fragmentarea habitatelor;
restrângerea sau eliminarea unor tipuri de habitate
sau ecosisteme din zonele de tranziţie (perdele
forestiere, aliniamente de arbori, zone umede din
structura
marilor
exploataţii
agricole);
destructurarea şi reducerea capacităţii productive a
componentelor biodiversităţii din sectorul agricol;
impactul asupra peisajului.
Intervenţiile umane cu impact negativ asupra
peisajului, în funcţie de gravitate, sunt:

a)Distrugere – pierderi semnificative la nivelul
tuturor componentelor peisajului (elementele
culturale,
biodiversitate
şi
structura
geomorfologică). Acestea sunt cauzate de
dezvoltările urbanistice intensive inadecvate
mediului şi arhitecturii locale, schimbarea funcţiunii
terenurilor, defrişări;
b)Degradare
–
transformări
la
nivelul
componentelor care nu schimbă caracterul unitar.
Acestea sunt cauzate de amenajarea spaţiilor urbane
cu specii alohtone, urbanism intensiv fără planificare
strategică, acumulările de deşeuri;
c)Agresiuni – acţiuni punctuale cu impact major la
nivelul tuturor componentelor. Acestea sunt cauzate
de activităţile economice şi turistice, precum cariere,
balastiere,
exploatări
forestiere.
Turismul
necontrolat practicat intens creează impact negativ
de intensitate prin deteriorarea şi degradarea florei
sălbatice, deranjarea speciilor de animale, campări şi
focuri deschise în locuri nepermise, aruncarea de
deşeuri. De asemenea, extinderea intravilanului în
interiorul ariilor naturale protejate sau în imediata
vecinătate a acestora, generează mari presiuni
asupra ariilor naturale protejate.
Ecosistemele naturale şi seminaturale reprezintă
aproximativ 47% din suprafaţa ţării, 45% reprezintă
ecosistemele agricole, restul de 8% este reprezentat
de construcţii şi infrastructură. Categoriile majore de
tipuri de ecosisteme sunt următoarele: ecosisteme
forestiere, ecosisteme de pajişti, ecosisteme de apă
dulce şi salmastră, ecosisteme marine şi de coastă şi
ecosisteme subterane.
Pe teritoriului României există o fragmentare redusă
a habitatelor. Fragmentarea ecosistemelor se poate
exemplifica prin următoarele:
Fragmentarea habitatelor este fenomenul prin care
în locul în care înainte a existat un habitat de
extindere mare, continuă, se formează mai multe
petece de habitate de dimensiuni reduse (Wilcove et
al. 1986). Aceste fragmente de habitate sunt
înconjurate de un mediu care diferă de
caracteristicile habitatului iniţial, care pot include
drumuri, cursuri de apă, zone antropizate etc.
Fragmentarea antropică a habitatelor are loc mai
ales prin conversia terenurilor agricole, urbanizare,
poluare, despăduriri şi introducerea de specii
alogene.
Migraţia între aceste fragmente este posibilă pentru
unele specii, pentru altele însă este împiedicată
arţial sau total. Această situaţie influenţează prin
două căi populaţiile existente în această zonă. Prin
reducerea suprafeţei totale a habitatului iniţial este
influenţată negativ mărimea populaţiilor şi creşte
semnificativ şansa de dispariţie a acestora. Pe de altă
parte aşezarea fragmentelor rezultate şi sistemele
complexe de legături între acestea influenţează
activitatea de migraţie sau dispersie a populaţiilor.
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De obicei scade semnificativ
şansa repopulărilor, fapt care
măreşte importanţa gradului de
populare a fragmentelor de habitate învecinate.
Efectele fragmentării habitatului
Descreşterea totală a suprafeţeihabitatului
Fragmentarea habitatului în parcele izolate
Pierderea selectivă a speciilor

Problema
combaterii
efectelor
fragmentării
sistemelor naturale şi seminaturale precum şi
elaborarea unor strategii de conservare adecvate are
mai multe aspecte şi anume:
Măsuri de combatere
Creşterea efectivă a suprafeţei arealului
Creşterea conectivităţii între fragmentele de habitat
Acţiuni de conservare specie-specifice

Denumire indicator specific: Ocuparea terenurilor
Cod indicator România: RO 14
Cod indicator AEM: CSI 014
Indicatorul prezintă schimbarea cantitativă a
ocupării terenurilor agricole, împădurite, seminaturale şi naturale, prin expansiunea terenurilor
urbane şi artificiale. Include zonele de construcţii şi
infrastructura urbană, precum şi spaţiile verzi
urbane, complexele sportive şi de recreere.
Noţiunea de "habitat natural”, aşa cum este definită
în Directiva Habitate nr.92/43/CEE privind
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, se referă la zone terestre (habitat de
pădure, de pajişti, pășuni) sau acvatice (habitat de
apă dulce: râuri, lacuri, mlaștini) ce se disting prin
caracteristici geografice, abiotice şi biotice, în
întregime naturale sau seminaturale.
Pierderea diversităţii este provocată în principal de
modificări ale utilizării terenurilor, poluare,
supraexploatarea
resurselor,
răspândirea
necontrolată a speciilor alogene şi schimbările
climatice.
Intensificarea activităţilor economice ameninţă în
permanenţă diversitatea biologică prin exercitarea
unor presiuni puternice asupra mediului. Presiunile
antropice se manifestă prin distrugerea habitatelor
naturale, utilizarea neraţională a solurilor,
concentrarea activităţilor în zone cu valoare
ecologică ridicată, exploatarea excesivă a unor
resurse naturale creşterea numărului populaţiei şi a
gradului de ocupare a terenurilor, dezvoltarea
agriculturii şi economiei, modificarea peisajelor şi a
ecosistemelor, etc.
În cazul terenurilor agricole, suprafaţa precum şi
intensitatea folosirii acestora creşte progresiv, fapt
ce are repercursiuni asupra florei şi faunei sălbatice.
Se consideră transformare orice schimbare a
utilizării sau acoperirii terenurilor care au acţionat
în unul dintre următoarele direcţii:
Transformarea oricărui habitat cu vegetaţie
naturală sau seminaturală în zonă locuită, zonă
de extracţii miniere sau industrială;

Presiunile antropice se datorează în mare parte
extinderii
urbanizării,
activităţilor
agricole,
turismului necontrolat, braconajului şi vânătorii,
păşunatului excesiv, pescuitului, toate acestea
ducând la reducerea habitatelor naturale și
seminaturale, cu repercusiuni negative asupra
numărului speciilor din fauna şi flora sălbatică.
Dezvoltarea necontrolată a turismului poate
determina o presiune mare asupra habitatelor
naturale și seminaturale, ducând la ocuparea
iraţională şi degradarea terenurilor, în acest sens
fiind necesară implementarea conceptului de
ecoturism, nu numai în ariile naturale protejate.
Influenţa antropogenică este esenţial reflectată în
gradul de acoperire al terenurilor, unde modificarea
sau intensificarea utilizării pentru o anumită
folosinţă,
practicile
agricole
de
cultivare,
implementarea strategiilor de conservare a solului
sunt
factori
importanţi
care
determină
susceptibilitatea la eroziune. Gradul de acoperire a
terenului şi schimbările climatice sunt factori de
presiune ce acţionează ca nişte indicatori cu privire
la stadiul eroziunii şi impactul modificărilor
determinate de eroziune asupra unor sisteme ca
solul şi biodiversitatea.
O altă presiune antropică care duce la reducerea
calității habitatelor naturale și seminaturale este
păşunatul, acesta îngreunând în multe cazuri
regenerarea naturală a vegetaţiei arboricole.
Astfel necesitatea conservării unor ecosisteme
naturale caracteristice a devenit o problemă de mare
actualitate.
Abandonarea
terenurilor
arabile
şi
transformarea lor în pajişti sau zone de tranziţie
cu arbuşti;
Desfiinţarea viilor şi livezilor;
Transformarea păşunilor şi pajiştilor naturale în
arabil;
Transformarea pădurilor în zone de tranziţie cu
arbuşti.
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Impactul urbanizării depinde
de suprafaţa de teren ocupată şi
de intensitatea de utilizare a
terenurilor, de exemplu, gradul de impermeabilizare
a solului şi densitatea populaţiei. Ocuparea terenului
prin extinderea urbană şi a infrastructurii respective
este, în general, ireversibilă şi conduce la
impermeabilizarea solului ca urmare a acoperirii
terenurilor cu locuinţe, drumuri şi alte lucrări de
construcţii.
Ocuparea terenurilor urbane consumă cea mai mare
parte din suprafaţa terenurilor agricole, şi reduce
spaţiul pentru habitate şi ecosisteme care furnizează
servicii importante, cum ar fi reglarea echilibrului

apei şi protecţia împotriva inundaţiilor. Terenurile
ocupate de suprafeţele construite şi infrastructură
densă conectează aşezările umane şi fragmentează
peisajele. Acest lucru fiind, de asemenea, o sursă
importantă de poluare a apei, solului şi a aerului.
Dacă această dezvoltare se realizează necontrolat,
fără o strategie de urbanism, primând interesul
privat, va avea loc o deteriorare ireversibilă a
biodiversităţii prin: creşterea suprafeţei construite,
scăderea suprafeţelor ocupate de spaţiile verzi,
tăierea arborilor, etc. Presiunea imobiliară în special
în zonele cu potenţial natural exercită o presiune
asupra biodiversităţii din zonele protejate, în special
prin construcţii cu destinaţie sezonieră, turism.

Ocuparea terenurilor
Terenurile sunt o resursă finită, iar modul în care
sunt exploatate reprezintă unul dintre principalii
factori determinanţi ai schimbărilor de mediu, cu
impact semnificativ asupra calităţii vieţii şi a
ecosistemelor, precum şi asupra gestionării
infrastructurii.
Principalii factori determinanţi în ocuparea
terenurilor sunt grupaţi în procese ce rezultată din
extinderea:
locuinţelor, serviciilor şi spaţiilor de recreere;
zonelor industriale şi comerciale;
reţelelor de transport şi infrastructurii;
minelor, carierelor şi depozitelor de deşeuri
neamenajate;
şantierelor de construcţii.
Un alt factor care duce la degradarea şi/ sau
distrugerea în totalitate a habitatelor naturale îl
reprezintă schimbarea utilizării terenului. Creşterea
necesarului de spaţiu pentru construcţii civile şi
/sau industriale, extinderea culturilor agricole,

extinderea reţelei de drumuri şi reţele de transport a
energiei, extinderea construcţiilor hidrotehnice şi a
suprafeţei lacurilor de acumulare, deschiderea unor
cariere de extracţie a agregatelor minerale şi a unor
zone de sortare şi depozitare a balastului rezultat,
sunt numai câteva dintre activităţile antropice care
duc la schimbarea modului de utilizare a terenurilor
şi in mod evident la degradarea şi mai ales la
distrugerea unor habitate naturale. Fenomenele
naturale, precum alunecările de teren, prăbuşirile
sau torenţialitatea, duc şi ele la schimbarea utilizării
terenurilor şi bineînţeles la degradarea şi
distrugerea habitatelor.
Extinderea intravilanului în zonele din imediata
vecinătate a ariilor naturale protejate sau chiar în
interiorul acestora cu scopul de realizare ulterioara
a unor zone rezidenţiale sau chiar staţiuni turistice
generează o presiune puternică asupra ariilor
naturale protejate.

Cod indicator România: RO 45
Cod indicator AEM: SEBI 017
Denumire indicator - PĂDURI: fond forestier, creşterea şi recoltarea masei lemnoase
Definiție: Indicatorul prezintă evoluţia fondului
forestier, creşterea anuală netă şi tăierile anuale,
ca şi rata de utilizare a pădurilor (fracţia de tăieri
anuale din creşterea anuală).
Raportul dintre creşterea şi tăierea arborilor
arată sustenabilitatea producţiei de masă lemnoasă
în timp, cât şi disponibilitatea actuală a masei
lemnoase şi potenţialul acesteia.
Pentru o dezvoltare durabilă, tăierile anuale nu
trebuie să depăşească creşterea anuală netă.
Creşterea fondului forestier este o indicaţie a
maturizării pădurilor. Raportul dintre creştere şi
tăieri în pădurile de exploataţie este cel mai bun
indicator pentru potenţialul producţiei de masă

lemnoasă şi pentru starea biodiversităţii, a sănătăţii
şi funcţiilor pădurilor.
Fondul forestier necesită însă o gospodărire
raţională (ceea ce este unul dintre scopurile
silviculturii) pentru a evita defrişările excesive.
Pentru a evita defrişările excesive exploatarea
forestieră trebuie să se realizeze în concordanţă cu
legislaţia în vigoare şi în funcţie de cerinţele din
amenajamentul silvic. De asemenea, trebuie avut în
vedere şi planul de management al ariilor naturale
protejate, dacă exploatarea are loc în cadrul unui sit
Natura 2000.
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O ameninţare la adresa
pădurilor
o
constituie
perspectiva
supraexploatării
pădurilor şi depăşirii posibilităţii stabilite prin
amenajamentele silvice în contextul unei cereri tot
mai mari de masă lemnoasă atât pentru industria de
prelucrare a lemnului cât şi pentru producerea
energiei regenerabile. La toate acestea se adaugă şi
tendinţa de export a lemnului sub formă brută,
neprelucrată cu efect negativ asupra activităţii
operatorilor economici din industria de prelucrare a
lemnului. Referitor la acest din urmă aspect trebuie
menţionat faptul că această industrie aparţine, în
totalitate, sectorului privat, astfel încât autoritatea
publică centrală care răspunde de silvicultură nu are
competenţe şi nici instrumente de intervenţie pentru
influenţarea mecanismului economic de valorificare
a lemnului sub formă de buşteni, prin export, pe

pieţele externe, iar o eventuală iniţiativă legislativă
în sensul limitării exportului ar contraveni legislaţiei
Uniunii Europene.
Până în anul 2008, volumul maxim de masă
lemnoasă ce se putea recolta anual din păduri era
stabilit prin hotărâre de guvern, fiind, de regulă, mai
mic decât posibilitatea anuală, datorita masei
lemnoase amplasate în bazine forestiere inaccesibile.
În perioada 2000 – 2008 volumul de lemn stabilit
pentru a fi recoltat a cunoscut o dinamica
ascendentă, urmare a aplicării prevederilor
Ordonanţei nr. 70/ 1999, privind măsurile necesare
pentru accesibilizarea fondului forestier, prin
construirea de drumuri forestiere. După intrarea în
vigoare a Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, volumul
de lemn ce se poate recolta anual din păduri nu
poate depăşi posibilitatea anuală stabilită prin
amenajamentele silvice.

Tabelul V.3. Volumul de masă lemnoasă recoltată în perioada 2012 - 2016

Anul
2012
2013
2014
2015
2015
2016

Produse
principale
13082
12803
13082
12045
11107
11107

Produse
secundare
4071
4162
4071
3889
4138
4138
Sursa INS

În anul 2016 volumul de masă lemnoasă

Produse de
igienă
1928
2317
1928
2199
1953
1953

Total
19081
19282*
19081
18133
17198
17198

recoltată a scăzut cu 935 mii mc faţă de anul 2015.

Figura V.20. Volumul de masă lemnoasă recoltată în perioada 2012-2016
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Principalul pericol la care sunt supuse pădurile din
România îl constituie fenomenul tăierilor
necontrolate. Permanentele schimbări economice și
sociale şi derularea procesului de retrocedare a
terenurilor forestiere către foştii proprietari fără ca
acestea să fie însoţite concomitent de măsuri
legislative şi instituţionale adecvate, au avut ca efect
o creştere constantă a presiunilor exercitate asupra
pădurilor.

Referitor la volumul de lemn recoltat din păduri
trebuie menţionată o situaţie nou apărută ca urmare
a finalizării primului ciclu al Inventarului Forestier
Naţional ( IFN ) care cuprinde informaţii care au
suscitat dezbateri intense şi au impus o analiza
temeinică din partea factorilor de decizie din cadrul
autorităţii publice centrale care răspunde de
silvicultură.
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Astfel, dacă volumul mediu
anual recoltat legal în perioada
2008-2014,
comunicat
de
Institutul Naţional de Statistică este de 17.9 milioane
m3, conform IFN volumul mediu anual recoltat din
fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră
din afara acestuia a fost de 26,69 milioane m3. Având
în vedere faptul că între cele două raportări, INS şi
IFN, se constată o diferenţă medie de cca 8.8 mil mc.
anual, există suspiciunea că acest volum de masă
lemnoasă a fost recoltat ilegal. În aceste condiţii se
impune o regândire a sistemului informaţional din
silvicultură astfel încât raportările statistice să
conţină date cât mai conforme cu realitatea din
teren.
Confruntată cu pericolul real al degradării ireversibile
a unor mari suprafeţe de pădure, pentru prevenirea şi
combaterea tăierilor ilegale dar şi pentru realizarea
obligaţiilor asumate prin programul de guvernare şi a
celor stabilite prin Hotărârea Consiliului Suprem de
Apărare a Ţării, Ministerul Mediului, Apelor şi
Pădurilor a adoptat un set de măsuri după cum
urmează:
Pe plan legislativ s-a urmărit asigurarea unui
cadru normativ actualizat şi adecvat, care să

suprime caracterul lacunar permisiv ori
interpretabil al reglementărilor actuale în
domeniu;
Pe plan instituţional s-a urmărit întărirea
capacităţii de acţiune a Gărzilor forestiere prin
extinderea, atât în ceea ce priveşte atribuţiile cât
şi în ceea ce priveşte numărul de personal şi
logistică, a comisariatelor teritoriale de regim
silvic şi cinegetice;
Asigurarea fondurilor financiare necesare
reîmpăduririi suprafeţelor de teren forestier de
pe care s-a recoltat masa lemnoasă şi care nu au
fost reîmpădurite în termenul legal;
Dezvoltarea sistemului informatic integrat de
urmărire a materialelor lemnoase SUMAL,
operaţionalizarea
sistemului
FMIMS
şi
dezvoltarea sistemului ”Radarul Pădurilor”, de
alertare a instituţiilor cu responsabilităţi în
materie;
Instituirea de măsuri antimonopol în industria
lemnului, eliminarea abuzurilor de poziţie
dominantă şi de monopol, precum şi reguli de
valorificare a lemnului în beneficiul dezvoltării
durabile a comunităţilor locale.

V.3 PROTECȚIA NATURII ȘI BIODIVERSITATEA: PROGNOZE ȘI ACȚIUNI ÎNTREPRINSE
Indicatori specifici
Cod indicator România: RO 41
Cod indicator AEM: SEBI 007
Denumire: Arii naturale protejate desemnate la nivel naţional
Modificările datelor privind ariile naturale protejate
față de anii 2014 și 2015 sunt în conformitate cu
rezultatele proiectului implementat în 2015 de către
Ministerului Mediului şi Pădurilor (MMAP)
„Realizarea de seturi de date spațiale în
conformitate cu specificațiile tehnice INSPIRE
pentru ariile naturale protejate, inclusiv a
siturilor Natura 2000, având în vedere
optimizarea facilităților de administrare a
acestora”, având drept scop analizarea limitelor
ariilor naturale protejate, în urma colectării de date
din teren pe baza documentației existentă, precum și

cu desemnarea Parcului Natural Văcărești prin
Hotărârea nr. 349 din 11 mai 2016 privind
declararea zonei naturale "Acumulare Văcăreşti" ca
parc natural şi instituirea regimului de arie naturală
protejată.
Astfel, la nivelul anului 2016, în România s-a atins
numărul de 945 arii naturale protejate de interes
naţional.
În tabelul de mai jos sunt cuprinse datele referitoare
la categoriile de arii naturale protejate la nivelul
anului 2016.

Tabelul V.4. Categorii de arii naturale protejate din România la nivelul anului 2016
Categorii de arii naturale protejate
Număr
Suprafaţa (ha)
Rezervaţii ştiinţifice, monumente
916
307973.06
ale naturii, rezervaţii naturale
Parcuri naţionale
13
317419.19
Parcuri naturale
16
770026.529
Arii de protecţie specială avifaunistică (SPA)
171
3875297.58
Situri de importanţă comunitară (SCI)
435
4650970.00
Rezervaţii ale biosferei
3
661939.33
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Categorii de arii naturale protejate
Zone umede de importanţă internaţională
(situri RAMSAR)
Situri naturale ale
patrimoniului natural universal

Număr
19

Suprafaţa (ha)
1096640.01

1

311915.88

Baza legală privind declararea ariilor naturale
protejate de interes naţional este reprezentată până
la nivelul anului 2016 de: Legea nr. 5/2000 privind
amenajarea teritoriului naţional, secţiunea III, zone
protejate; H.G. nr. 2151/2004 privind instituirea
regimului de arie naturală protejată pentru noi zone;
H.G. nr. 1581/2005 privind instituirea regimului de
arie naturală protejată pentru noi zone; HG nr.
1143/2007 privind instituirea de noi arii naturale
protejate; H.G. 1066/2010 privind instituirea
regimului de arie naturală protejată asupra unor
zone din Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" şi
încadrarea acestora în categoria rezervaţiilor
ştiinţifice; H.G. 1217/2010 privind instituirea
regimului de arie naturală protejată pentru Parcul

Natural Cefa și HG nr. 349/2016 privind declararea
zonei naturale "Acumulare Văcăreşti" ca parc natural
şi instituirea regimului de arie naturală protejată.
Procesul de desemnare a ariilor naturale protejate a
început în România din anul 1926 prin desemnarea
rezervaţiei naturale Bucegi (EUNIS biodiversity
database), cu o suprafaţă de 1716,9 ha. Numărul
acestora a crescut până la 425 în anul 1990, cel mai
mare număr de arii naturale protejate de interes
naţional desemnate înregistrându-se în perioada
2000-2007. În prezent sunt desemnate peste 1500
de arii naturale protejate, dintre care aproximativ
2/3 sunt de interes naţional, iar distribuţia acestora
pe judeţe şi pe regiunile biogeografice este
prezentată în graficele, tabelele şi hărțile de mai jos:

Figura V.20. Distribuţia ariilor naturale protejate de interes naţional pe regiuni biogeografice

Sursa:ibis.anpm.ro; MMAP

Figura V.21. Distribuția la nivel național a ariilor naturale protejate de interes național: rezervații și monumente ale naturii,
parcuri naturale și naționale

Sursa: ANPM
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Tabelul V.5. Parcurile naţionale în România în anul 2016

Denumire

Judeţ

Total
Domogled-Valea Cernei
Munţii Rodnei
Retezat
Cheile Nerei-Beuşniţa
Semenic-Cheile Caraşului
Călimani
Cozia
Piatra Craiului
Munţii Măcinului
Defileul Jiului
Ceahlău
Cheile Bicazului-Hăşmaş
Buila-Vânturariţa

Caraş - Severin, Mehedinţi, Gorj
Bistriţa - Năsăud, Maramureş,
Hunedoara, Caraş - Severin, Gorj
Caraş - Severin
Caraş - Severin
Bistriţa - Năsăud, Harghita, Mureş, Suceava
Vâlcea
Argeş, Braşov
Tulcea
Gorj, Hunedoara
Neamţ
Harghita, Neamţ
Vâlcea

Suprafaţa (ha)
317419.19
61661.28
47202.31
38315.95
36811.52
36100.29
24435.47
16725.23
14789.21
11247.02
10976.39
7763
6912.82
4478.7

Sursa: MM

Denumire

Tabelul V.6. Parcurile naturale în România în anul 2016
Judeţ

Total
Apuseni
Munţii Maramureşului
Porţile de Fier
Geoparcul Platoul Mehedinţi
Geoparcul Dinozaurilor–Ţara Haţegului
Grădiştea Muncelului-Cioclovina
Putna-Vrancea
Bucegi
Vânători-Neamţ
Comana
Balta Mică a Brăilei
Lunca Mureşului
Defileul Mureşului Superior
Lunca Joasă a Prutului Inferior
Cefa
Văcăreşti

Alba, Bihor, Cluj
Maramureş
Caraş-Severin, Mehedinţi
Mehedinţi
Hunedoara
Hunedoara
Vrancea
Prahova, Braşov, Dâmbovița
Neamţ
Giurgiu
Brăila
Arad, Timiş
Mureş
Galaţi
Bihor
Bucureşti-sector 4

Suprafaţa (ha)
769841.81
76054.97
133450.43
128101.71
106376.34
100049.66
38106.85
38060.18
32519.7
30705.62
25107
20665.48
17397.39
10158.58
8109.96
4977.94
184.719
Sursa: MM

În anul 2016 ANPM a continuat implementarea
proiectului Sistem Integrat Informatic de Mediu (SIM)
în cadrul căruia este dezvoltată componenta
Conservarea Naturii disponibilă la adresa

http://ibis.anpm.ro sau http://natura.anpm.ro, în
care un modul este dedicat ariilor naturale protejate
de interes naţional.

Indicatori specifici
Cod indicator România: RO 42
Cod indicator AEM: SEBI 008
Denumire: Arii naturale protejate de interes comunitar desemnate conform Directivelor Habitate şi
Păsări
Ca stat membru al Uniunii Europene, România
contribuie la asigurarea biodiversităţii la nivel
european prin conservarea habitatelor naturale,
precum şi a faunei şi florei sălbatice. În acest sens pe
teritoriul României a fost constituită Reţeaua
Ecologică Natura 2000 prin care sunt conservate
speciile şi habitatele considerate a fi de importanţă

comunitară prin desemnarea siturilor de interes
comunitar SCI – Situri de importanţă comunitară şi
SPA - Arii de protecţie specială avifaunistică.
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Această reţea de situri este
menită să asigure menţinerea
sau restabilirea tipurilor de
habitate naturale şi a habitatelor speciilor într-o
stare de conservare favorabilă, pe cuprinsul ariilor
lor de răspândire naturală.
În anul 2007 în România au fost desemnate 273
situri de importanţă comunitară prin OM 1964/2007
privind instituirea regimului de arie naturală
protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca
parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura
2000 în România şi 108 arii de protecţie specială
avifaunistică prin HG 1284/2007 privind declararea
ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000
în România, reprezentând împreună 17,84% din
suprafaţa ţării.
Ca urmare a declanşării în anul 2008 a procedurii
de infrigement pentru desemnarea insuficientă de
arii de protecţie specială avifaunistică, în perioada
următoare au fost desemnate noi situri Natura 2000
şi au fost extinse unele dintre cele existente. Astfel,
prin desemnarea de noi situri prin Ordinul nr. 2387
din 29 septembrie 2011 pentru modificarea Ordinului
ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.
1964/2007 privind instituirea regimului de arie
naturală protejată a siturilor de importanţă
comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice

europene Natura 2000 în România şi Hotărârea nr.
971 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1284/2007
privind declararea ariilor de protecţie specială
avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice
europene Natura 2000 în România. Procesul a
continuat în 2016 prin desemnarea de noi SCI și SPA
și extinderea unor situri existente. Prin Ordinul nr.
46/2016 privind instituirea regimului de arie
naturală protejată și declararea siturilor de
importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei
ecologice europene Natura 2000 în România au fost
desemnate 54 de noi SCI și au fost extinse 29, iar prin
HG nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie
naturală protejată şi declararea ariilor de protecţie
specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei
ecologice europene Natura 2000 în România,au fost
desemnate 23 de noi SPA.
Astfel la sfârşitul anului 2016 în România exista un
număr de 606 situri Natura 2000: 435 SCI-uri şi 148
SPA-uri.
Prin desemnarea noilor situri, suprafaţa acoperită
de siturile Natura 2000 a crescut de la cca 18% în
2007 la cca 23% din suprafaţa ţării.
În hărțile de mai jos este prezentata distribuţia la
nivel naţional a SCI-urilor şi SPA-urilor oficiale la
nivelul anului 2016.

Figura V.22. Distribuția la nivel național a siturilor Natura 2000

Sursa: ANPM

Figura V.23. Distribuția la nivel național a ariilor naturale protejate de interes internațional

Sursa: ANPM
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Formularele standard ale
siturilor Natura 2000 pot fi
consultate și în aplicaţia online
implementată la nivelul Agenției Naționale pentru
Protecția Mediului (ANPM) prin proiectul de
Asistenţă Tehnică „Stabilirea Registrului Naţional
Integrat al speciilor de floră, faună sălbatică şi al
habitatelor naturale de interes comunitar din
România” dezvoltată ulterior prin proiectul Sistemul
Integrat de Mediu-Domeniul Conservarea Naturii
cunoscută sub numele de RNI-IBIS sau SIM-CN
disponibilă
la
adresa
ibis.anpm.ro
sau
natura.anpm.ro care are şi un modul dedicat
siturilor Natura 2000.
Aplicaţia respectivă este destinată utilizării, atât de
către ANPM/APM, cât și de MM și instituții de
cercetare pentru colectarea de informaţii și
actualizarea celor existente care să susțină
raportările către Comisia Europeană.
O altă categorie de arii naturale protejate o
reprezintă ariile de interes internațional,
respectiv rezervaţii ale biosferei, zonele umede de
importanţă internațională cunoscute şi ca situri
RAMSAR și situri naturale ale patrimoniului natural
universal. În harta de mai jos este evidențiată
distribuția la nivel național a acestor arii naturale
protejate.
Rezervaţii ale biosferei.
În România au fost declarate trei Rezervaţii ale
Biosferei
Delta Dunării (1991),
Pietrosul Rodnei (1979),
Retezat (1979).
În conformitate cu rezultatele proiectului
implementat de MMAP referitor la limitele ariilor
naturale protejate, amintit mai sus, în tabelul și harta
de mai jos sunt prezentate informații cu privire la
suprafețele acestora, precum și la distribuția la nivel
național a acestor arii naturale protejate.
Tabelul V.7. Rezervaţiile biosferei în anul 2016
Denumire
Judeţ
Suprafaţa
(ha)
Total
661939.33
Delta Dunării
Tulcea, Constanța
576421.07
Pietrosul Rodnei Maramureş, Bistriţa47202.31
Năsăud,
Retezat
Caraş-Severin,
38315.95
Hunedoara, Gorj
Sursa: ANPM

Din reţeaua naţională de arii naturale protejate,
Delta Dunării se distinge, atât ca suprafaţă, cât şi ca
nivel al diversităţii biologice, având triplu statut
internaţional: Rezervaţie a Biosferei, Sit Ramsar

-

-

(zonă umedă de importanţă internaţională), Sit al
Patrimoniului Mondial Natural şi Cultural.
Conceptul şi denumirea de „Rezervaţie a Biosferei”
au fost promovate cu peste 25 de ani în urmă
(1971), prin Programul „Omul şi Biosfera” (MAB),
sub auspiciile UNESCO. Prin acest concept s-a avut în
vedere
conservarea
unor
zone
naturale
caracteristice, ecosisteme reprezentative capabile de
menţinere şi extindere a unor specii de plante şi
animale pe cale de dispariţie sau în pericol.
Delta Dunării propriu-zisă este cea mai mare
componentă a rezervaţiei şi are o suprafaţă totală de
circa 4.178 km2, din care, cea mai mare parte se
găseşte pe teritoriul României (circa 82%), restul
(circa 18%), fiind situată pe partea stângă a braţului
Chilia, inclusiv delta secundară a acestuia, în
Ucraina.
Conform statutului de organizare a rezervaţiei, se
delimitează trei categorii de zone caracteristice:
zone cu regim de protecţie integrală (au fost
delimitate 18 zone naturale, a căror suprafaţă totală
este de circa 50.600 ha, care reprezintă 8,7% din
suprafaţa totală a rezervaţiei);
zone tampon (cu o suprafaţă totală de circa 223.000
ha, care reprezintă 38,4% din suprafaţa totală a
rezervaţiei);
zone economice sau zone de tranziţie (cu o suprafaţă
de circa 306.100 ha, care reprezintă 52,9% din
suprafaţa rezervaţiei); în această categorie sunt
incluse şi zonele degradate de impactul antropic,
destinate reconstrucţiei ecologice (circa 11.425 ha –
2%).
Figura V.24. Delta Dunării

Pe teritoriul rezervaţiei există o mare varietate de
specii de floră şi faună sălbatică, cu importanţă
economică şi socială, fiind un adevărat muzeu al
biodiversităţii, cu 30 tipuri de ecosisteme, 5.137
specii, dintre care, 1.689 specii de floră şi 3.448
specii de faună. Din rândul acestora, unele specii
sunt protejate prin Convenţia de la Berna.
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Delta Dunării este un
adevărat paradis pentru păsări,
fiind un loc de popas natural
pentru păsările migratoare, unele dintre ele fiind
specii rare, ameninţate cu dispariţia în alte zone ale
lumii: pelicanul creţ, barza albă, egreta mare, egreta
mică, gâsca cu gât roşu, cormoranul mic.
Pelicanul comun este pasărea cea mai reprezentativă
din zona Deltei Dunării, el fiind răsfăţatul acestui
paradis al păsărilor.
Parcul Naţional Retezat, fiind şi Rezervaţie a
Biosferei, inclus în reţeaua internaţională a
rezervaţiilor biosferei de către Comitetul UNESCO
„Omul şi Biosfera” (1979), este localizat în partea
vestică a României (este cel mai vechi parc naţional
din România, fiind astfel declarat prin lege în anul
1935). Acest parc este destinat conservării
frumuseţilor acestor munţi şi a florei endemice de
aici. Altitudinile variază între 794 m şi 2.509 m.
Inima rezervaţiei este circul glaciar al Bucurei, unde
s-a înfiinţat, în 1955, o zona ştiinţifică (rezervaţie
integrală), în care păşunatul, pescuitul, vânătoarea şi
exploatarea forestieră sunt interzise.
Parcul Retezat este renumit prin diversitatea
floristică, adăpostind aproape 1.190 de specii de
plante superioare din cele peste 3.450 cunoscute în
România. Fauna este reprezentată de cerb,
căprioară, capra neagră, marmota, mistreţul, ursul,
jderul, pisica sălbatică, cocoşul de munte, ierunca,
vulturul sur, acvila de munte.
În arealele calcaroase se întâlneşte vipera. Păstrăvii
populează lacurile şi râurile. În parc se fac cercetări
asupra florei, vegetaţiei, faunei agropastorale şi
cinegetice.
Parcul Naţional Munţii Rodnei reprezintă cea mai
mare arie protejată localizată în grupul nordic al
Carpaţilor
Denumire
Total
Delta Dunării
Parcul Natural Porțile de Fier
Ostroavele Dunării-Bugeac-Iortmac
Blahnița
Confluența Olt-Dunăre
Calafat-Ciuperceni-Dunăre
Bistreț
Parcul Natural Comana
Dunărea Veche - Brațul Măcin
Brațul Borcea
Insula Mică a Brăilei
Suhaia
Confluența Jiu-Dunăre
Parcul Natural Lunca Mureşului
Canaralele de la Hârșova
Iezerul Călărași

Orientali, acoperind o suprafaţă de peste 46.399
hectare, dintre care 900 de hectare au fost declarate,
în 1979, ca Rezervaţie a Biosferei, în cadrul
programului UNESCO-MAB.
Rezervaţia a fost înfiinţată în anul 1932 – la început
fiind protejat numai golul de munte din jurul
Vârfului Pietrosu (183 ha). Mai târziu, suprafaţa
rezervaţiei a fost extinsă ajungând la 3.300 ha. În
prezent, Rezervaţia Biosferei are o suprafaţă de
44.000 ha, dintre care, cu suprafaţa de 8.200 ha, este
zonă de protecţie integrală, cu suprafaţa de 11.800
ha este zonă tampon şi cu suprafaţa de 24.000 ha,
este zonă de tranziţie. În ce priveşte baza legală
actuală, Rezervaţia Biosferei se suprapune pe
aceeaşi suprafaţă cu Parcul Naţional Munţii Rodnei,
care are 46.399 ha.
Situri Ramsar - Zonele umede au fost definite ca fiind
întinderile de bălţi, mlaştini, ape naturale sau
artificiale, permanente sau temporare, unde apa este
stătătoare sau curgătoare, dulce sau sărată, inclusiv
întinderi de apă marină a căror adâncime la reflux
nu depăşeşte şase metri.
Data de 2 februarie a fost stabilită ca Zi Mondială a
Zonelor Umede prin semnarea la Ramsar, în Iran, în
1971, a Convenţiei asupra zonelor umede de
importanţă internaţională, în special ca habitat al
păsărilor acvatice.
La nivelul anului 2016, România deţinea 19 situri
Ramsar enumerate în tabelul de mai jos, suprafețele
lor fiind determinate la o precizie mai buna prin
proiectul “Realizarea de seturi de date spațiale în
conformitate cu specificațiile tehnice INSPIRE
pentru ariile naturale protejate, inclusiv a siturilor
Natura 2000, având în vedere optimizarea
facilităților de administrare a acestora”:

Tabelul V.8. Situri Ramsar în România în 2016
Judeţ
Tulcea, Constanța
Caraș-Severin, Mehedinți
Călărași, Constanța, Ialomiţa
Mehedinţi
Olt, Teleorman
Dolj
Dolj
Giurgiu
Brăila, Tulcea, Constanța
Călărași, Ialomița
Brăila
Teleorman
Dolj
Arad,Timiș
Ialomița, Constanța
Călărași

Suprafaţa (ha)
1096640.01
576517.86
128101.71
81407.92
46028.43
45541.16
29379.25
27241.59
25107
24069.34
21529.98
20665.48
19707.1
19257.46
17397.39
7304.79
5008.69
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Denumire
Lacul Techirghiol
Tinovul Poiana Stampei
Coplexul Piscicol Dumbrăviţa

Judeţ
Constanța
Suceava
Brașov

Suprafaţa (ha)
1272.26
695.93
406.67

Sursa: ANPM

Lacul şi eleşteiele Dumbrăviţa sunt aşezate între
partea centrală a Depresiunii Bârsei, în lunca
Homorodului Perşanilor (Hamaradia) şi au o
orientare relativă est-vest. Administrativ, zona
aparţine comunei Dumbrăviţa din judeţul Braşov.
Atât fauna nevertebrată, cât şi cea vertebrată sunt
bine reprezentate. Dintre nevertebrate se remarcă
prezenţa în număr mare a scoicii de lac (Anodonta
cygnea). Vertebratele cuprind reprezentanţi ai mai
multor clase de animale, dintre care cele mai
importante sunt păsările. Dintre speciile de păsări,
pentru care zona a fost desemnată ca arie protejată
de interes avifaunistic, fac parte în primul rând
acelea care cuibăresc (buhaiul de baltă, stârcul pitic,
stârcul roşu etc.). Dintre speciile de pasaj importante
sunt: fundacul cu guşă roşie, fundacul polar, egreta
mică, egreta mare etc.
Din punct de vedere al vegetaţiei, doar malul vestic
este înconjurat de un „brâu” de stuf şi papură. În
această parte, vegetaţia se întinde sub formă de fâşii,
de suprafeţe diferite. În partea nord-vestică a lacului
s-a format o mlaştină eutrofă unde trăiesc şi specii
rare de plante, precum: daria (Pedicularis sceptrumcarolinum), trifoiştea (Menyanthes trifoliata), şapte
degete (Comarum palustre), bulbuci (Trolius
europaeus) etc.
Dintre cele mai importante tipuri de habitate pentru
păsări fac parte: luciul de apă, vegetaţia emersă
inundată (mai ales stufărişul şi păpurişul),
sectoarele de mâl apărute în perioadele recoltării
peştelui (în special toamna), fâneţele umede şi
mlaştinile.
Parcul Natural Comana este un sit unic în Europa,
care include zeci de specii de plante și animale
protejate de legislația internațională și este
considerat a doua deltă a României. Este situat la
câteva zeci de kilometri de Capitală, în zona de sud a
României, la distanță aproximativ egală între
București și Giurgiu, fiind cea mai mare arie naturală
protejată din Câmpia Română. Se întinde pe 25000
de hectare și cuprinde un ecosistem caracteristic
deltei, cunoscut din vechime sub numele de Balta
Comana. Specialiștii susțin că „Delta de lângă
București” ocupă locul doi ca biodiversitate, după
Rezervația Delta Dunării.
Balta Comana, a treia zonă umedă a României după
Balta Mică a Brăilei și Delta Dunării și a doua ca

biodiversitate după Delta Dunării, găzduiește 141
specii de păsări și 13 specii de pești, din care două –
țigănușul și cleanul de Comana se găsesc doar în
acest areal natural.
Parcul a fost înființat prin Hotărârea de Guvern nr.
2151/2004, decizia de constituire a ariei protejate
fiind adoptată în baza documentației tehnice și
științifice elaborate încă din 1954 de către Academia
Română. În urmă cu jumătate de secol, specialiștii au
vrut sa delimiteze, în vederea protejării, două arii
floristice și faunistice unice in România.
Academicienii le-au numit „Rezervația științifică de
ghimpe” și „Rezervația științifică de bujor”. În 2004,
Balta Comana a fost declarată rezervație naturală și
zonă de protecție avifaunistică, reunind cele doua
zone de protecție. Chiar daca este o arie protejată,
suprafața parcului include și cinci sate: Comana, Vlad
Țepeș, Budeni, Falaștoaca si Grădiștea. Din acest
motiv, o mare parte a parcului e folosită pentru
pășunat și pentru terenuri agricole. Sătenii nu au
voie să cultive însă decât în zonele admise de lege și
au mare grijă unde își lasă animalele la păscut.
Cunoscută mai ales pentru evenimentele istorice
petrecute aici, zona are un farmec aparte. Pădurile
de stejar și de frasin cuprind exemplare unice, vechi
de sute de ani. Arealul rezervației cuprinde multe
specii de plante și de animale protejate prin
convenții internaționale.
Parcul Natural Porţile de Fier, desemnat ca sit
Ramsar în 18 ianuarie 2011 se afla situat în partea
de sud-vest a României, la granița de stat cu Serbia,
desfășurându-se pe teritoriile județelor CarașSeverin și Mehedinți, în partea sudică a Munților
Locvei și Almajului și în sud-vestul Podișului
Mehedinți.
În sudul Munților Locvei, între Balta Nera si Ostrovul
Moldova Veche se desfășoară o succesiune de zone
umede rezultate în urma ridicării nivelului Dunării
după construirea Sistemului Hidroenergetic și de
Navigație Porțile de Fier I. Aceste zone umede
(mlaștini, bălți) au o importanță deosebită pentru
populațiile de păsări de baltă care cuibăresc sau
iernează în această zonă.
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Un număr mare de păsări
acvatice pot fi observate in
perioada de iarna-primăvara pe suprafața lacului și
în zonele umede limitrofe acestuia: cormoranul mic
(Phalacrocorax pygmaeus), cormoranul mare
(Phalacrocorax carbo), starcul cenusiu (Ardea
cinerea), egreta mica (Egretta garzetta), egreta mare
(Egretta alba), rața mică (Anas crecca), rața
cârâitoare (Anas querquedula), rața sulițar (Anas
acuta), rața lingurar (Anas clypeata), rața cu cap
castaniu (Aythya ferina), rața moțata (Aythya
fuligula), ferestrașul mic (Mergus albellus), lișița
(Fulica atra).
Zonele umede au o vegetație higrofilă formată în
special din stuf (Phragmytes sp.), papură (Typha
sp.), rogoz (Carex sp.), pipirig, specii de salcie (Salix
alba, Salix purpurea), plop alb (Populus alba) și
negru (Populus nigra).
Cele mai importante zone umede, care au fost
declarate zone de conservare speciala avifaunistică
sunt: Ostrovul Calinovăț (situat între Baziaș si
Divici), Divici - Pojejena (o succesiune de 5 bălți si
zone mlăștinoase) și Ostrovul Moldova Veche. O alta
zonă umedă importanta este Balta Nera - Dunăre,
situată în extremitatea vestică a parcului.
Tinovul Poiana Stampei - a fost desemnat sit Ramsar
nr. 2003 în 2012 pe o arie de 640 de hectare. Prima
desemnare a fost ca rezervație botanică prin
Hotărârea Consiliului de Miniștri 1625 din 1955,
apoi a fost inclusă în Legea 5 /2000, iar din 2007
este sit Natura 2000.
Tinovul Mare de la Poiana Stampei este cea mai
mare mlaştină de turbă din România, iar specia
dominantă este reprezentată de Pinus silvestris f.
turfosa, înconjurată de o pădure de molid. Situat în
Carpaţii Orientali într-o zonă deluroasă aflată la
nord-vest de Munții Călimani, are un peisaj cu fânaţe
şi păduri, iar în zona mlăştinoasă oligotrofă apare
vegetaţie de turbărie, reprezentată de specii de
muşchi (Sphagnum magellanicum) care creează un
strat gros ce musteşte de apă. Situl reprezintă o zonă
umedă rară cu caracter de tundră subarctică din
România care găzduieşte specii rare de plante,
importante pentru biodiversitatea din România, iar
tinovul reprezintă limita sudică pentru un mare
număr de specii din sud-estul Europei. Se găsesc, de
asemenea, comunităţi de alge, zooplancton şi insecte
cu valoare ştiinţifică şi ecologică. Tinovul este
alimentat de ploi şi curgerea apei.
Are un rol deosebit de important în prevenirea
inundaţiilor din timpul primăverii când se topeşte
zăpada sau în perioadele ploioase din timpul verii
când cresc nivelurile râurilor Dorna şi Dornişoara,
deoarece reţine cantităţi mari de apă şi permite

revenirea lentă a acesteia în peisaj. Ea reprezintă un
biofiltru care purifică apa, iar muşchii din mlaştină
absorb treptat bioxidul de carbon pe măsură ce
cresc. În acest fel carbonul este înmagazinat în
muşchi pe măsură ce aceştia se transformă în turbă.
Bistrețul reprezintă un mozaic de diverse habitate
incluzând Lacul Bistreț, fluviul Dunărea, complexe
lagunare și de pescuit, pajiști, terenuri agricole și
păduri care găzduiesc o diversitate de floră și faună,
în special păsări. Fiind localizat de-a lungul unei rute
migratoare importante, situl are o deosebită
importanță pentru cuibărit, odihnă și hrană pentru
multe specii amenințate, cum ar fi Gâsca cu gât roșu Branta ruficollis si Pelicanul creț - Pelecanus crispus.
În sit se desfășoară activități agricole, recreaționale
și pescuitul. Lacul Bistreț are un rol de rezervor de
apă și influențează nivelul apei freatice. Suprafața ce
înconjoară lacul are importanță arheologică fiind
unul din cele mai importante complexe din Epoca
Bronzului din zona Dunării Inferioare. Activitățile
care constituie amenințări pentru sit sunt: fermele
piscicole, braconajul și deșeurile solide. Se are în
vedere desemnarea sa ca sit transfrontalier
împreună cu situl Ibisha Island din Bulgaria.
Iezerul Călărași – Este un lac de origine naturală
rămas după asanarea parțială a vechiului și
întinsului Iezer Călărași. În anii 60 a fost supus unor
modificări artificiale în scopul exploatării sale ca
fermă piscicolă. Iezerul este alimentat cu apă din
Dunăre prin canale artificiale.
Pe malul lacului se află un brâu de stuf și papură de
peste 4 hectare. În jurul Iezerului se întind pajiști și
culturi agricole. Situl este important pentru
populațiile cuibăritoare și în perioada de migrație.
Situl are o deosebită importanță pentru 271 specii
de păsări acvatice sedentare și migratoare, precum
și pentru câteva specii de pești, amfibieni, reptile și
mamifere, inclusiv specii amenințate la nivel
național, european și global. În timpul iernii se
întâlnesc concentrații mari ale speciilor gârliță mare
– Anser albifrons și Gâsca cu gât roșu - Branta
ruficollis care găsesc aici condiții de cuibărit, hrană
și viețuire. Activitățile umane includ pescuitul,
acvacultura și agricultura, iar situl prezintă
importanță pentru controlul inundațiilor și rolul de
reîncărcare a apelor
subterane. Turismul
necontrolat și pescuitul excesiv constituie potențiale
amenințări pentru sit. Sunt prevăzute câteva măsuri
de conservare precum prevenirea arderii
stufărișului, reducerea folosirii substanțelor chimice
în agricultură și o posibilă dezvoltare a
ecoturismului. Se are în vedere desemnarea sa ca sit
transfrontalier împreună situl Srebarna din Bulgaria.
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Balta Suhaia - un lac de luncă,
situată amonte de Zimnicea și
aval de Turnu Măgurele, în
vecinătatea Dunării, este protejată prin Convenția
Ramsar începând din iunie 2012, fiind importantă
pentru ocrotirea a două specii faunistice: pelicanului
creț (Pelecanus crispus) și a unui pește cunoscut sub
denumirea populară de țigănuș (Umbra krameri),

specii considerate vulnerabile, aflate pe lista roșie a
IUCN. Situl Ramsar cuprinde atât balta Suhaia,
mlaștini, canale, stufărișuri, cât și o zonă din cursul
Dunării care include grinduri, japșe,brațe moarte,
adâncituri cu ape temporare. Se are în vedere
desemnarea sa ca sit transfrontalier împreună cu
situl Belene Islands Complex din Bulgaria.

Situri naturale ale patrimoniului natural universal
În anul 1990 România a acceptat Convenţia privind
protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural,
adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei
Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură,
la 16 noiembrie 1972, la Paris.
Din 1991 Delta Dunării este inclusă pe Lista
Convenției Patrimoniului Mondial UNESCO ca o
recunoaștere a valorii de patrimoniu natural
universal al acestui teritoriu.
Motivele care au stat la baza desemnării ca sit al
patrimoniului natural universal au fost în principal
complexitatea de habitate de valoare mondială
pentru anumite specii rare și pe cale de dispariție și
prezența unui mozaic vast și complex a unui
ecosistem de zonă umedă, unic, atât la nivel
european, cât și la nivel internațional, având și o
valoare culturală specială.
Managementul acestui sit se realizează în
conformitate cu regulamentele şi planurile proprii
de ocrotire şi conservare, cu respectarea
prevederilor
Convenţiei
privind
protecţia
patrimoniului mondial cultural şi natural, de sub
egida UNESCO.
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VI. PĂDURILE
VI.1. FONDUL FORESTIER NAȚIONAL: STARE ȘI CONSECINȚE
Cod indicator România: RO 45
Cod indicator AEM: SEBI 17
DENUMIRE: PĂDURI: fond forestier, creşterea şi recoltarea masei lemnoase
DEFINIȚIE: Indicatorul prezintă evoluţia fondului forestier, creşterea anuală netă şi tăierile anuale, ca şi rata de
utilizare a pădurilor (fracţia de tăieri anuale din creşterea anuală).
Conform definiției din Legea nr. 46/2008 republicată,
Codul silvic, cu modificările ulterioare, art. 1, alin (1),
fondul forestier reprezintă „ totalitatea pădurilor, a
terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc
nevoilor de cultură, producţie sau administraţie silvică,
a iazurilor, a albiilor pâraielor, a altor terenuri cu
destinaţie forestieră, inclusiv cele neproductive,
cuprinse în amenajamente silvice la data de 1 ianuarie
1990, inclusiv cu modificările de suprafaţă, conform
operaţiunilor de intrări-ieşiri efectuate în condiţiile
legii, constituie, indiferent de forma de proprietate,
fondul forestier naţional”.
Obiectivele silviculturii sunt numeroase şi variate în
raport cu întinderea şi starea resurselor forestiere pe
de o parte, dar şi cu capacitatea acestor resurse de a
susţine nevoile socio-umane şi mediogene aflate în
continuă schimbare. Între oferta ecosistemelor
forestiere şi cerinţele de produse şi servicii reclamate
de societate este obligatorie menţinerea unui
echilibru durabil, ca o condiţie decisivă pentru
păstrarea stabilităţii şi perenității fondului forestier,
precum şi a eficacităţii sale polifuncţionale. În
concordanţă cu dezvoltarea social-economică de
ansamblu se urmăreşte creşterea ponderii fondului
forestier şi a vegetaţiei forestiere, concomitent cu o
mai bună repartizare a vegetaţiei forestiere pe mari
zone fizico-geografice; pentru aceasta va fi necesar ca
cea mai mare parte din terenurile degradate şi slab
productive pentru agricultură să fie împădurite, iar
ponderea spaţiilor verzi intravilane şi a altor asociaţii
forestiere din afara fondului forestier să crească întrun viitor apropiat.
Se impune tot mai mult diferenţierea raţională şi
eficientă a organizării şi gospodăririi eficiente a
pădurilor cu rol principal de producţie, dar şi a celor
cu funcţii prioritare de protecţie a localităţilor, a
solurilor, a lacurilor de acumulare, a celor de interes

cinegetic, ştiinţific, peisagistic, a celor din bazinele
hidrografice torenţiale, a rezervaţiilor naturale.
Silvicultura este chemată să-şi adapteze şi
perfecţioneze continuu tehnicile şi tehnologiile de
întemeiere şi îngrijire a pădurii, de alegere şi aplicare
a regimurilor şi tratamentelor, de reconstrucţie a
ecosistemelor necorespunzătoare structural şi
funcţional, de conservare eficientă a pădurilor supuse
regimului special de conservare sau de ocrotire
integrală.
Din statisticile elaborate sub egida FAO rezultă că
suprafaţa actuală a fondului forestier planetar este de
circa 3,9 miliarde hectare, reprezentând aproximativ
30% din suprafaţa uscatului. Raportată la populaţia
globului rezultă în medie 0,6 ha/locuitor. Se estimează
că 47% din resursele forestiere se găsesc în zonele
tropicale, 33% în cele boreale, 11% în cele temperate
şi 9% în cele subtropicale.
Se estimează că, în trecut îndepărtat, pe teritoriul țării
noastre pădurile au ocupat 80% din suprafaţa, restul
fiind ocupat de vegetaţie stepică (15%) şi vegetaţie
alpină, subalpină, acvatică şi palustră (5%). Se
apreciază, că pădurile de stejari pure şi cele în
amestec, care se găseau în silvostepă până în regiunile
deluroase aveau cea mai mare întindere 56% şi lor le
urmau făgetele 18%, amestecurile de fag şi răşinoase
8%, molidişurile 8% şi pădurile din câmpia inundabilă
10%.
Fondul forestier naţional al României ocupa la
sfârşitul anului 2016, o suprafaţă de 6559 mii hectare,
care reprezintă 27,5% din suprafaţa ţării. Suprafaţa
fondului forestier, la 31 decembrie 2016, comparativ
cu aceeaşi dată a anului 2015, a înregistrat o ușoară
creştere de 4 mii ha datorată în principal reamenajării
păşunilor împădurite şi introducerii în fondul
forestier a terenurilor degradate, în condiţiile Legii nr.
46/2008 privind Codului silvic, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.

Tabelul nr. VI.1. Evoluţia suprafeței fondului forestier, pe categorii de folosinţă şi specii, în perioada 2012 – 2016
2012
2013
2014
2015
2016
Categorii de folosinţă
(mii hectare)
Fondul forestier total
6529
6539
6545
6555
6559
Suprafaţa pădurilor*, din care:
6373
6381
6387
6399
6404
- răşinoase
1945
1937
1930
1931
1929
- foioase
4428
4444
4457
4468
4475
Alte terenuri din fondul forestier 156
158
158
156
155
Sursa: Ministerul Apelor și Pădurilor – D.G.Păduri
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Figura nr. VI.1. - Evoluția suprafeței pădurilor* în perioada 2012-2016 - ha -

Sursa: Ministerul Apelor și Pădurilor – D.G.Păduri

Distribuţia fondului forestier pe regiuni de dezvoltare
indică o concentrare într-o proporţie însemnată a
acestuia în regiunile de dezvoltare CENTRU (19,3%
din totalul fondului forestier) şi NORD-EST (18,2%),
urmate de regiunile de dezvoltare VEST (16,0%),
NORD-VEST (15,1%), SUD-VEST OLTENIA (12,4%),

SUD MUNTENIA (10,1%), SUD-EST (8,4%) şi
BUCUREŞTI-ILFOV (0,4%).
Judeţele cu cea mai mare pondere de pădure,
însumând aproximativ 1/3 din suprafața fondului
forestier sunt Suceava (6,5%), Caraș-Severin (6,3%),
Bacău (4,1%),
Harghita (4%), Neamț (4%),
Maramureș(4%) și Gorj (3,8%).

Figura nr. VI.2.- Distribuția fondul forestier, pe regiuni de dezvoltare, la sfârşitul anului 2016 (ha)

Sursa: Ministerul Apelor și Pădurilor – D.G.Păduri

Suprafaţa de pădure pe locuitor a fost de la 0,29
ha/loc (la 1 ianuarie 2016 populaţia României a fost
de 22241718
locuitori - populaţie rezidentă),
apropiată de cea europeană 0,36 ha/loc. Sursa:
Institutul Naţional de statistică www.insse.ro

Creşterea medie anuală, la nivelul anului 2016, a fost
de 7,8 mc/an/ha (conform datelor funizate de
Inventarul fondului Forestier), peste media europeană
de 4,4 mc/an/ha.

Tabelul nr. VI.2. Indice recoltare masă lemnoasă - mc/an/ha în perioada 2012-2016
Anul
2012
2013
2014
2015
2016
Indice recoltare masa lemnoasă - mc/an/ha
2.9
2.9
2.7
2.8
2,7
Sursa: Ministerul Apelor și Pădurilor – D.G.Păduri

Cod indicator România: RO 46
Cod indicator AEM: SEBI 18
DENUMIRE: PĂDURI: lemn mort (uscat)
DEFINIȚIE: Indicatorul prezintă volumul de lemn mort, sub formă de copaci uscaţi sau doborâţi, după tipul de
pădure (m 3/ha).
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Evaluarea stării de
sănătate a arborilor s-a
realizat în anul 2016 în cadrul
rețelei pan-europene de sondaje
permanente (Nivel I), amplasată sistematic în toate
pădurile Europei, având o densitate de 16 x 16 km (un
sondaj la 25600 ha) și un număr de 242 de suprafețe
de supraveghere (Figura. nr.VI.3).
În cadrul acestei rețele au fost evaluați un număr total
de 5808 de arbori, dintre care rășinoase 1120 arbori
(19,3%) și foioase 4705 arbori (80,7%).

Cu ocazia evaluărilor efectuate în teren au fost
înregistrate
vătămările
fiziologice,
respectiv
defolierea şi decolorarea frunzişului din coroană.
Evaluarea s-a realizat conform metodologiei specifice
ICP-Forests (International Co-operative Programme
on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects
on Forests) de către personalul specializat al
Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în
Silvicultură „Marin Drăcea” (INCDS).

Figura nr.VI.3. Rețeaua pan-europeană de supraveghere a stării de sănătate a pădurilor (16x16 km -Nivel I)

Sursa: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"

Potrivit rezultatelor obținute la nivel național, în anul
2016 procentul mediu al arborilor vătămați (clasele
de defoliere 2-4) a fost de 13,5% în creștere cu 0,4%
față de anul 2015. Pe grupe de specii se observă o
crestere a procentului mediu al arborilor vătămaţi de
rășinoase de la 9,6% (2015) la 10,4% (2016), și de
foioase de la 13,9% în 2015 la 14.2% în 2016. Valori
maxime ale proporției arborilor vătămați se constată
la stejar (40,3%), frasin (29,6%) și plop (25,3%).

În anul 2016, dintre rășinoase molidul a înregistrat
cea mai bună stare de sănătate (9,2%) în creștere față
de anul 2015 (8,0%). În schimb la brad s-a observat o
îmbunătățire a stării de sănătate, evaluată prin
intermediul proporției arborilor din clasele 2-4 de
defoliere, de la 15,3% în 2015 la 12,6% în 2016. La
speciile de pin urmare a înrăutățirii condițiilor hidropluviometrice în anul 2016 s-a constatat o creștere
substanțială a ponderii arborilor vătămați de la 17,9%
la 30,8%.

Figura nr.VI.4. Procentul arborilor vătămați (Def>25%) pentru principalele specii și grupe de specii în anul 2016
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Sursa: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"

Gorun

Cer

Specia / grupa de specii

La nivel general, rezultatele evaluărilor efectuate în
ultimii ani (perioada 2011-2016) indică o tendință de
îmbunătățire a stării de sănătate a pădurii, (exprimată
prin procentul arborilor cu o defoliere a coroanei mai
mare de 25%), ce înregistra la nivelul anului 2011 o
valoare de 13,9 % cu 0,4 procente mai mare decât cea
din anul 2016.

Raportat la valorile înregistrate la nivel de grupe de
specii, procentul mediu al defolierii coroanelor
arborilor evaluați scade în cazul rășinoaselor (de la
15,9% în 2011 la 10,4% în 2016), și crește ușor în cel
al foioaselor (de la 13,4% în 2011 la 14,2% în 2016) ,
fapt cauzat de deficitului de precipitații din anii 2015
și 2016 (Tabelul nr.VI.3 și Figura nr. VI.5).
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Tabelul nr.VI.3. Dinamica procentului arborilor sănătoși (Def≤25 ) și vătămați (Def>25)
Grupa de specii
Rasinoase
Anul

Nr arb

Ponderea%

Def≤25%

Def>25%

2011
2012
2013
2014
2015
2016

1104
1100
1103
1103
1103
1120

19.0
19.0
19.1
19.1
19
19.3

84.1
85.1
86.1
86.3
90.4
89.6

15.9
14.9
13.9
13.7
9.6
10.4

2011
2012
2013
2014
2015
2016

4704
4684
4681
4681
4705
4688

81.0
81.0
80.9
80.9
81
80.7

86.6
86.3
86.4
87.3
86.1
85.8

13.4
13.7
13.6
12.7
13.9
14.2

2011
2012
2013
2014
2015
2016

5808
5784
5784
5784
5808
5808

100
100
100
100
100
100

86.1
86.1
86.4
86.5
86.9
86.5

13.9
13.9
12.9
12.3
13.1
13.5

Foioase

Tot specii

Sursa: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"

Figura nr. VI.5. Procentul arborilor vătămati (defoliere >25%) pentru perioada 2011-2016

Sursa: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"

Cu toate că rezultatele obținute nu sunt
reprezentative la nivel național, deoarece rețeaua
transnațională de Nivel I (16x16km) este asigurată
statistic doar la nivel european, în țara noastră aceasta
Evoluția fenomenului de uscare anormală a arborilor
Una dintre cauzele majore care au determinat apariţia
şi evoluţia fenomenului de uscare prematură a
arborilor, conform observațiilor și rezultatelor din
studiile de specialitate, o reprezintă schimbările
climatice, care au generat apariția unor fenomene
meteorologice extreme precum: temperaturi excesive
cu frecvență și durată mare, secete succesive şi de
lungă durată, precipitații (ploi, ninsori) însemnate
cantitativ raportate la unitatea de timp și de suprafață,
înghețuri timpurii și târzii etc.

indică la nivelul fiecărui an tendința de evoluție a
stării de sănătate a pădurilor (de însănătoșire sau
declin) față de anii anteriori.

Din punct de vedere meteorologic, anul 2016 s-a
caracterizat prin existența a două perioade opuse:
perioada ianuarie-iunie bogată în precipitații și
perioada iulie-decembrie cu deficit de precipitații și
temperaturi peste mediile multianuale specifice
acestor luni. Un fenomen care tinde să se repete în
țara noastră este ploaia înghețată (freezing rain),
fenomen ce a produs pagube însemnate în arboretele
din județele Brașov, Vrancea și Bacău. Destul de
frecvent în ultimii ani s-a constatat apariția unor
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înghețuri timpurii
și târzii care au produs
degerarea lujerilor tineri ai
arborilor.
Deși perioada 2013-2016 a fost mai echilibrată în
precipitații, totuşi seceta excesivă care s-a manifestat
în intervalul 2006 - 2012 a continuat să influenţeze
starea fiziologică a unor specii de arbori cu pretenţii
faţă de regimul de umiditate din sol.
Pe fondul debilitării fiziologice a arborilor, urmare
efectelor produse de secetă, s-au creat condiții
prielnice
dezvoltării
insectelor
și
agenților
criptogamici, care au infestat arborii și au accentuat
starea de declin până la uscarea acestora.
Comparativ cu anii precedenți, procentul de uscare a
bradului s-a menținut la un nivel relativ constant,
respectiv 10% din suprafaţa fondului forestier
ocupată de această specie (față de 12% în anul 2013 și
11% în anul 2014), cauza principală a acestui
fenomen fiind seceta prelungită. Molidul, deși este o
specie mai puțin pretențioasă față de regimul hidric
din sol comparativ cu bradul, este foarte sensibil la
acțiunea vântului și la presiunea exercitată de
greutatea stratului de zăpadă.
Arborii de rășinoase vătămați de factorii abiotici
constituie un mediu prielnic dezvoltării gândacilor de
scoarță, care infestează rapid acești arbori și produc
uscarea lor în masă. Cele mai afectate de uscare au
fost arboretele de răşinoase situate în afara arealului
lor natural, în special cele din estul țării, unde deficitul
hidric din sol a fost foarte pronunțat.
Dintre speciile de foioase, cvercineele se confruntă cu
fenomene de uscare pe suprafeţe mai întinse,
respectiv 22.493 ha (4% din suprafața fondului

forestier ocupată de aceste specii). Dintre cvercinee,
mai sensibil s-a dovedit a fi stejarul pedunculat, însă și
stejarul brumăriu, gorunul, cerul și gârnița au
manifestat fenomene de uscare.
Una dintre speciile de foioase care se află într-o stare
evidentă de declin este frasinul. Această specie
manifestă o sensibilitate ridicată la acțiunea factorilor
biotici și abiotici. Stresul hidric la care a fost supus
frasinul în ultimul deceniu, caracterizat prin existența
unor perioade deosebit de secetoase alternând cu
perioade caracterizate prin excedent de umiditate, a
produs debilitarea acestuia. Pe fondul debilitării
speciei, au avut loc atacuri agresive produse de
dăunători (în special Stereonichus fraxini) și de agenți
criptogamici (Hymenoscyphus fraxineus). Studiile
efectuate la nivel european indică faptul că
Hymenoscyphus fraxineus are un potențial foarte
mare de înmulțire și răspândire iar arborii infestați cu
această ciupercă sunt predispusi la uscăre. La
momentul actual nu au fost identificate metode de
prevenire a apariției și de combatere a bolii produse
de Hymenoscyphus fraxineus.
În ultimele decenii, în mai multe zone forestiere,
poluarea s-a accentuat, afectând mult starea de
sănătate a arborilor și capacitatea acestora de
regenerare. Poluarea industrială, atât cea internă cât
şi cea transfrontalieră, generează apariţia ploilor
acide. Pe arii extinse acţionează şi se resimte efectul
nociv al pulberilor rezultate din activitatea unităţilor
producătoare de materiale de construcţii (ciment, var,
balast etc.).
Evoluția volumului de masă lemnoasă afectată de
uscare anormală, în perioada 2010-2015, se prezintă în
tabelul de mai jos.

Tabelul nr.VI.4. Volumul de masă lemnoasă afectată de uscare anormală (mii mc) în perioada 2010-2015
Volumul de masă lemnoasă afectată de uscare anormală (mii mc)
Nr.
Anul
Total
Răşinoase
Foioase
crt.
1
2
3
4
5
6

2010
2011
2012
2013
2014
2015

244,2
151,9
152,3
496,5
360,9
247,2

38,1
45,9
82,4
327,5
245,1
115,8

206,1
106,0
69,9
169,0
115,8
131,4

Sursa: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"

Prevenirea şi stingerea incendiilor
În anul 2016 s-au produs în România un număr
total de 174 incendii de vegetaţie forestieră, care
au afectat o suprafaţă totală de 675,36 ha, din care:
- 172 incendii s-au manifestat în fondul forestier
naţional pe 672,01 ha;
- 2 incendii s-au produs la vegetaţia forestieră situată
pe terenuri din afara fondului forestier pe 3,35 ha.
În urma acestor incendii au fost estimate pagube
materiale în valoare totală de 59,6 mii lei, produse în
urma arderii unui număr de 26,5 mii puieţi din
plantaţii şi regenerări naturale şi a unei cantităţi de
210 m3 material lemnos.

La acţiunile de stingerea incendiilor au participat un
număr total de 3222 persoane, din care:
personal silvic – 767 persoane,
pompieri militari şi civili – 1051 persoane,
poliţişti şi jandarmi – 132 persoane,
cetăţeni – 1272 persoane.
Din analiza fişelor incendiilor de vegetaţie forestieră
produse în 2016 au reieșit următoarele date:
a) Cauzele producerii incendiilor forestiere:
1. Necunoscute – 49 incendii pe 186,28 ha
2. Naturale ( trăznet) – 1 incendiu pe 0,01 ha
3. Neglijenţă - 122 incendii pe 488,84 ha, din care:
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- Foc deschis – 34
incendii pe 97,25

ha,
- Propagare din teren agricol – 67
incendii pe 361,64 ha,
- Arderea miriştilor – 14 incendii pe 15,62 ha,
- Arderea gunoaielor – 1 incendiu pe 5,2 ha,
- Ţigară (cod EFFIS 422) – 6 incendii pe 9,13 ha.
4. Intenţionate (bolnavi psihici, copii) – 2 incendii pe
0,23 ha.
b) Natura proprietăţii afectate:
1. Proprietate publică a statului – 124 incendii pe
479,49 ha.
2. Proprietate publică a UAT – 21 incendii pe 85,06 ha.
3. Proprietate privată - 29 incendii pe 110,81 ha.

c) Tipul de incendiu:
1. Incendii de litieră – 170 incendii pe 641,71 ha.
2. Incendii de coronament – 1 incendiu pe 10 ha.
3. Incendii mixte (litieră, coronament, subterane) – 3
incendii pe 23,65 ha.
Variaţiile calendaristice de manifestare a vârfurilor de
producere a incendiilor sunt date de cuantumul
precipitaţiilor, temperatura aerului şi viteza vântului,
astfel că în perioada 31 martie – 7 aprilie 2016 au fost
consemnate 40 de incendii pe 179 ha, din care 10
incendii în data de 6 aprilie, iar în perioada 31 iulie – 8
august s-au înregistrat 28 incendii pe 137 ha.

Figura nr. VI.6. Numărul de incendii de vegetație forestieră produse în România în perioada 1986 - 2016

Sursa: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"

Figura nr. VI.7. Suprafața cu vegetație forestieră arsă în românia în perioada 1986 - 2016

Sursa: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"

Din graficul suprafeţelor afectate de incendii de
vegetaţie forestieră se observă faptul că deşi în anul
2016 a existat o descreştere a numărului şi
suprafeţelor afectate de incendii, comparativ cu anul
2015, totuşi suprafaţa arsă încă se situează la un nivel
ridicat. Principalele pagube cauzate de incendii se
regăsesc în plantaţii, în special în cele de răşinoase,
deoarece înălţimea mică a puieţilor favorizează
arderea cu uşurinţă a coronamentului acestora, astfel
că de cele mai multe ori, plantaţiile respective se
usucă, necesitând refacerea lor în totalitate.

Este evident faptul că principala cauză a incendiilor de
vegetaţie forestieră este propagarea focului din
terenurile agricole limitrofe pădurilor, prin:
arderile de curăţare a păşunilor, preponderent
înainte de intrarea în vegetaţie, în zile însorite şi
fără precipitaţii; aceste arderi fie sunt
nesupravegheate, fie sunt scăpate de sub control
din cauza intensificărilor locale de vânt, specifice
perioadei;
arderile miriştilor după recoltarea produselor
agricole, în perioada lunilor iulie – august.
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Se face precizarea
şi că toate aceste
practici nu sunt în conformitate
cu Codul GAEC.
În anul 2016 nu au fost evidenţiate incendii de
vegetaţie forestieră care să pună probleme deosebite la

stingere. Ca urmare, durata incendiilor de la declanşare
şi până la lichidarea totală a fost în general mai mică
de 24 ore, excepţie făcând 2 incendii a căror durată a
fost mai mare de 24 de ore, fără însă a depăşi 48 de ore.

VI.2 AMENINŢĂRI ȘI PRESIUNI EXERCITATE ASUPRA PĂDURILOR
Cod indicator România: RO 45
Cod indicator AEM: SEBI 17
DENUMIRE: PĂDURI: fond forestier, creşterea şi recoltarea masei lemnoase
DEFINIȚIE: Indicatorul prezintă evoluţia fondului forestier, creşterea anuală netă şi tăierile anuale, ca şi rata de
utilizare a pădurilor (fracţia de tăieri anuale din creşterea anuală).
Evoluția societății a adus cu sine și apariția unor
tipuri de produse care să satisfacă nevoile tot mai
mari ale diferitelor industrii, respectiv apariția
diverșilor înlocuitori pentru lemn, însă presiunea
asupra ecosistemelor forestiere este în continuare
foarte mare pentru furnizarea
a numeroase
sortimente și nu se prevede o reducere a acestei
cereri. Piața de profil este mai bine documentată și
deține tehnologii la standarde foarte înalte, astfel că
lemnul de calitate superioară (lemnul de rezonanță,
lemn pentru furnire estetice, etc.) dar și lemnul pentru
cherestea și cel pentru celuloză este foarte căutat pe

piețele de profil, astfel încât chiar societatea prin
nevoile sale de consum și de dezvoltare pune presiune
foarte mare pe resursele de lemn. Asupra
ecosistemelor forestiere acționează elemente care
provin din zona schimbărilor climatice, din cea a
economiilor în expansiune și a societății care dorește
satisfacerea cât mai rapidă a nevoilor de consum și a
profitabilității (proprietarii de păduri doresc un profit
maxim în cel mai scurt timp care intră în contradicție
cu disponibilitatea și capacitatea de regenerare a
ecosistemelor forestiere).

Figura nr. VI.8. Evoluţia tăierilor de masă lemnoasă mc/an/ha, perioada 2012-2016

Sursa: Ministerul Apelor și Pădurilor

Tabelul nr. VI.5. Evoluția suprafețelor de pădure parcurse cu tăieri, în perioada 2012-2016
An
Tipuri de taieri
2015
2012
2013
2014
Tăieri de
regenerare, din
care:

tăieri de regenerare în codruha
tăieri de regenerare în crângha

2016

78528

78618

71914

67791

65127

4318

4054

3642

3665

3229

tăieri de substituire-ha

958

1133

1002

776

755

tăieri de conservare-ha

25811

25933

24423

24221

24221

109615

109738

100981

98453

137218

Total

Sursa: Ministerul Apelor și Pădurilor

Evoluţia creşterii fondului forestier şi recoltării masei
lemnoase în România este ilustrată de rata de utilizare

a pădurilor (raportul
creşterea arborilor).

între tăierea arborilor şi

139

Figura nr. VI.9. Rata de utilizare a pădurilor în perioada 2012-2016

Sursa: Ministerul Apelor și Pădurilor

Figura nr. VI.10. Masa lemnoasă recoltată(%), pe regiuni de dezvoltare, în anul 2016

Sursa: www.insse.ro

Cel mai mare volum de masă lemnoasă s-a recoltat în
regiunea de dezvoltare NORD-EST cu 4688.6 mii m3
(27.3% din totalul volumului de masă lemnoasă
recoltată), urmată de regiunea de dezvoltare CENTRU
cu 3983.2 mii m3 (23.2%) şi o pondere mai redusă s-a
înregistrat în regiunile de dezvoltare VEST cu 2072.3

mii m3 (12,1%), NORD-VEST cu 2082.8 mii m3
(12,1%), SUD-MUNTENIA cu 1705.2 mii mc (9,9%),
SUD-VEST OLTENIA cu 1346.6 mii mc (7.8%), SUDEST cu 1244.1 mii m3 (7,2%) şi BUCUREŞTI-ILFOV cu
74,7 mii m3 (0,4%). Sursa www.insse.ro

Figura nr. VI.11. Lucrări de regenerare a pădurilor (%), pe regiuni de dezvoltare, în anul 2016

Sursa: www.insse.ro

Cele mai mari suprafeţe pe care s-au realizat lucrări de
regenerare a pădurilor s-au înregistrat în regiunile de
dezvoltare NORD-EST cu 6563 ha (23,1% din
suprafaţa totală regenerate) şi CENTRU 5149 ha
(18,1%), urmate de regiunile de dezvoltare SUD-EST

cu 3947 ha (13.9%), NORD-VEST cu 3800 ha (13.4%),
VEST cu 3347 ha (11.8%), SUD-MUNTENIA cu 2920
ha (10,3%), SUD-VEST-OLTENIA cu 2631 ha (9,2%) şi
BUCUREŞTI-ILFOV cu 99 ha (0,3%). Sursa www.insse.ro
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Cod indicator România: RO 44
Cod indicator AEM: SEBI 013
DENUMIRE: FRAGMENTAREA AREALELOR NATURALE ŞI SEMI-NATURALE
DEFINIȚIE: Indicatorul arată diferenţe în media suprafeţelor naturale şi semi-naturale, bazându-se pe hărţi de
acoperire a terenului realizate prin interpretarea imaginilor satelitare. Se bazează pe o metodologie simplă,
incluzând calcule matematice şi analize GIS, având ca bază date Corine Land Cover (CLC).
VI.2.2.1. Fragmentarea ecosistemelor
În ultimele două secole, sub impactul activităţilor
antropice coroborate cu cele induse de factori naturali
perturbatori, modul de utilizare şi acoperire a
terenurilor a fost supus unei continue transformări
prin reducerea locală a suprafeţelor forestiere şi
creşterea în suprafaţă a terenurilor agricole, sau a
celor destinate căilor de transport şi/sau
construcţiilor. Reducerea locală a suprafeţei
ecosistemelor forestiere a condus la fragmentarea
ecosistemelor, uneori cu consecinţe ireversibile
asupra diversităţii biologice. Din această cauză, în
ultimii ani, s-a pus un accent deosebit pe protejarea şi
conservarea ecosistemelor forestiere, în scopul
creşterii procentului de reîmpădurire şi reducerii
nivelului de fragmentare. Cauză principală a
fragmentării ecosistemelor forestiere o reprezintă
schimbarea radicală a formelor de proprietate asupra
terenurilor forestiere. Astfel, de la proprietatea
statului asupra întregului fond forestier, după anul
1990, prin aplicarea legilor fondului funciar, s-a ajuns
la situaţia în care terenurile forestiere se găsesc în

diverse forme de proprietate ( publică a unităţilor
teritorial – administrative, privată a persoanelor
fizice, privată a persoanelor juridice). În aplicarea
regimului silvic, deţinătorii terenurilor forestiere au
obligaţii şi responsabilităţi specifice. În ceea ce
priveşte pădurile aflate în proprietatea privată a
persoanelor fizice trebuie menţionat faptul că în
prezent se estimează că sunt aprox 900.000
proprietari. Dacă la acest număr se mai adauga şi
faptul că un mare număr de proprietăţi, aparent
individuale, sunt în fapt, până la dezbaterea
succesiunilor, mici proprietăţi colective, avem o
imagine asupra dificultăţilor majore întâmpinate de
autoritatea publică centrală care răspunde de
silvicultură în procesul de elaborare a unor politici
forestiere de gospodărire unitară a întregului fond
forestier naţional dar şi în ceea ce priveşte controlul
respectarii
regimului
silvic.
De
asemenea,
fragmentarea fondului forestier apare frecvent şi în
cazul construcţiei de locuinţe izolate care necesită
ulterior căi de acces şi utilităţi.

VI.3. TENDINȚE, PROGNOZE ȘI ACȚIUNI PRIVIND GESTIONAREA DURABILĂ A
PĂDURILOR
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Capitolul VII
RESURSELE MATERIALE ŞI DEŞEURILE
VII.1.UTILIZAREA
RESURSELOR
MATERIALE: STARE ȘI
TENDINȚE

VII.2.GENERAREA ȘI
GESTIONAREA
DEȘEURILOR:
TENDINȚE, IMPACT ȘI
PROGNOZE
VII.3.POLITICI ȘI ACȚIUNI
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VII. RESURSELE MATERIALE ȘI DEȘEURILE
VII.1. UTILIZAREA RESURSELOR MATERIALE: STARE ȘI TENDINȚE
VII.2 GENERAREA ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR: TENDINȚE, IMPACT ȘI PROGNOZE
Cod indicator România: RO 16
Cod indicator AEM: CSI 16
DENUMIRE: GENERAREA DEŞEURILOR MUNICIPALE
DEFINIȚIE: Indicatorul exprimă cantitatea totală de deşeuri municipale generate pe cap de locuitor (kg pe cap de
locuitor şi an.)
În confor mitate cu prevederile Strategiei Naţionale de
Gestionare a Deşeurilor 2014-2020, “deşeurile
municipale sunt reprezentate de totalitatea deşeurilor
menajere şi similare acestora generate în mediul
urban şi rural din gospodării, instituţii, unităţi
comerciale şi de la operatori economici, deşeuri
stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri,
spaţii verzi, la care se adaugă şi deşeuri din construcţii
şi demolări rezultate din amenajări interioare ale
locuinţelor colectate de operatorii de salubritate”.
Colectarea
deșeurilor
municipale
este
responsabilitatea municipalităţilor, care pot realiza

aceste atribuţii fie direct (prin serviciile de
specialitate din cadrul Consiliilor Locale), fie indirect
(prin delegarea acestei responsabilităţi pe bază de
contract, către firme specializate şi autorizate pentru
desfăşurarea serviciilor de salubritate).
În anul 2015, cantitatea de deșeuri municipale
colectată prin intermediul serviciilor proprii
specializate ale primăriilor sau ale firmelor de
salubritate a fost de 5093 mii tone.
Din cantitatea totală de deșeuri municipale colectată
de operatorii de salubritate, 79 % este reprezentată
de deșeurile menajere și asimilabile.

Tabelul nr. VII.1. Deşeuri colectate de municipalităţi în anul 2015
Deşeuri colectate
deșeuri menajere și asimilabile
deșeuri din servicii municipale
deșeuri din construcţii/demolări
TOTAL

Cantitate colectată - mii tone

Procent %

4026
672
395
5093

79
13
8
100

Sursa: Agenţia Națională pentru Protecţia Mediului

Figura nr.VII.1. Compoziţia procentuală a deșeurilor menajere şi asimilabile colectate în 2015

Sursa: Agenţia Națională pentru Protecţia Mediului

Trebuie menţionat faptul că, la nivel național,
colectarea deșeurilor municipale nu este generalizată.
În figura nr. VII.2 se prezintă evoluţia gradului de

conectare la serviciul de salubritate în perioada 20112015.
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Figura nr. VII.2. Gradul de conectare la serviciul de salubritate în perioada 2010-2015

Sursa: Agenţia Națională pentru Protecţia Mediului

Din informaţiile de mai sus se observă o creștere, de la
an la an, a gradului de conectare la serviciul de
salubritate.
Cantităţile de deşeuri generate de populaţia care nu
este deservită de servicii de salubritate se calculează
utilizând următorii indici de generare: 0,9 kg/loc/zi
pentru mediul urban și 0,4 kg/loc/zi pentru mediul
rural.
Gestionarea deşeurilor municipale presupune
colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea
acestora, inclusiv monitorizarea depozitelor de
deșeuri după închidere.
Responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor
municipale revine administraţiilor publice locale, care,
prin mijloace proprii sau prin concesionarea
serviciului de salubrizare către un operator autorizat,

trebuie să asigure colectarea (inclusiv colectarea
separată), transportul, tratarea, valorificarea și
eliminarea finală a acestor deșeuri.
O parte din deşeurile municipale colectate este trimisă
direct către valorificare finală (materială sau
energetică), respectiv către eliminare, în timp ce o altă
parte este trimisă către instalaţii de tratare
intermediară (staţii de sortare).
Eliminarea deșeurilor municipale se realizează
exclusiv prin depozitare. Până în prezent, în
România nu au fost puse în funcţiune instalaţii
pentru incinerarea deşeurilor municipale. La
sfârşitul anului 2016, erau autorizate şi în operare
38 de depozite conforme pentru deşeuri
municipale.

Indicatori de dezvoltare durabilă privind deşeurile municipale
În conformitate cu recomandările EUROSTAT (Ghidul
(exclusiv compostare şi digestie anaerobă),
privind colectarea datelor referitoare la deşeurile
compostare.
municipale), deşeurile municipale reprezintă deşeuri
De asemenea, ghidul EUROSTAT recomandă ca
menajere şi asimilabile, generate din gospodării,
fluxurile de deşeuri reciclabile (hârtie, plastic, metal
instituţii, unităţi comerciale şi de la operatorii
etc.) care rezultă din instalaţiile de sortare şi care sunt
economici.
ulterior trimise către instalaţii de reciclare să fie luate
Sunt incluse deşeurile voluminoase (inclusiv DEEE
în calcul ca fiind reciclate.
provenite de la populaţie) şi deşeurile din parcuri,
Având în vedere cele de mai sus, au fost calculaţi
grădini şi de la curăţenia străzilor, inclusiv conţinutul
următorii indicatori privind deşeurile municipale, la
coşurilor de gunoi stradale.
nivel național:
După modul de colectare, deşeurile municipale sunt:
- Deşeuri municipale generate - 4894830 tone în anul
Colectate de sau în numele municipalităţilor;
2015
Colectate direct de operatori economici privaţi –
Valoarea a fost calculată prin însumarea cantităţilor
valabil pentru DEEE şi alte tipuri de deşeuri
generate pentru următoarele tipuri de deşeuri:
reciclabile;
deşeuri menajere şi asimilabile şi din servicii
Generate şi necolectate printr-un operator de
municipale colectate de operatorii de salubritate,
salubritate, ci gestionate direct de generator.
deşeuri menajere generate şi necolectate de
Sunt excluse:
operatorii de salubritate,
Nămolurile de la epurarea apelor uzate
deşeuri reciclabile provenite de la populaţie,
orăşeneşti;
colectate prin intermediul operatorilor economici
Deşeurile din construcţii şi demolări;
autorizaţi, alţii decât operatorii de salubritate
Indicatorii de dezvoltare durabilă privind deşeurile
(hârtie şi carton, metale, plastic, sticlă, lemn,
municipale se referă la:
biodegradabile, textile, DEEE, deşeuri de baterii şi
Deşeuri municipale generate;
acumulatori).
Deşeuri municipale tratate prin: incinerare,
valorificare energetică, depozitare, reciclare,
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Deşeuri
municipale
reciclate
(inclusiv compostare) – 641968
tone în anul 2015
Valoarea a fost calculată prin însumarea cantităţilor
reciclate pentru următoarele tipuri de deşeuri:
deşeuri menajere şi asimilabile şi din servicii
municipale colectate de operatorii de salubritate,
deşeuri menajere generate şi necolectate de
operatorii de salubritate,

deşeuri reciclabile provenite de la populaţie,
colectate prin intermediul operatorilor economici
autorizaţi, alţii decât operatorii de salubritate
(hârtie şi carton, metale, plastic, sticla, lemn,
biodegradabil, textile, DEEE, deşeuri de baterii şi
acumulatori).
- Gradul de reciclare realizat pentru deşeurile
municipale în anul 2015 – 13,12 %.

Figura nr. VII.3. Ponderea principalelor activităţi de gestionare a deşeurilor municipale în perioada 2011 - 2015

Cod indicator România: RO 63
Cod indicator AEM: WASTE 003
DENUMIRE: DEŞEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE
DEFINIȚIE: Indicatorul prezintă cantităţile de echipamente electrice şi electronice (EEE) care sunt puse pe piaţă,
şi cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) colectate în total, din gospodări şi
reutilizate sau reciclate, exprimate în kg/cap de locuitor. Cifrele sunt legate de ţinta de colectare de 4 kg/loc/an
stabilită la nivelul statelor membre Uniunii Europene.
Principalele obiective ale legislaţiei în vigoare privind
DEEE sunt:
prevenirea apariţiei deșeurilor de echipamente
electrice și electronice şi reutilizarea, reciclarea și
alte forme de valorificare a acestor tipuri de
deșeuri, pentru a reduce, în cea mai mare măsură,
cantitatea de deșeuri eliminate;
îmbunătăţirea performanţei de mediu a tuturor
operatorilor implicaţi în ciclul de viaţă al EEE
(producători, distribuitori şi consumatori) şi în
mod special a agenţilor economici direct implicaţi
în tratarea deșeurilor de echipamente electrice și
electronice.
Pot introduce pe piaţă echipamente electrice și
electronice numai producătorii înregistraţi în

Registrul Producătorilor și Importatorilor de EEE,
constituit la ANPM.
La începutul anului 2006, s-a demarat procedura de
înregistrare a producătorilor de echipamente electrice
şi electronice în Registrul producătorilor și
importatorilor de echipamente electrice şi electronice,
conform cerinţelor legislaţiei în vigoare. Până la
sfârşitul anului 2016, s-au înregistrat 2793 de
producători de echipamente electrice şi electronice
(EEE).
Evoluţia cantităților de EEE introduse pe piaţă în
perioada 2011-2015 este prezentată în tabelul nr.
VII.2.

Tabelul nr. VII.2. EEE introduse pe piaţă
Cantităţi de EEE (tone)
Categorie
1 - Aparate de uz casnic de mari
dimensiuni
2 - Aparate de uz casnic de mici
dimensiuni
3 - Echipamente informatice și de

2011

2012

2013

2014

2015
(date preliminare)

69456.21

74755.61

81810.67

84995.17

105692.21

14422.82

14641.71

13655.46

10466.12

15075.62

14349.97

12423.31

13759.41

13400.46

13934.16
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telecomunicaţii
4 - Echipamente de larg consum
5 - Echipamente de iluminat
6 - Unelte electrice și electronice
7 - Jucării, echipamente sportive și de
agrement
8 - Dispozitive medicale (cu excepţia
tuturor produselor implantate și
infectate)
9 - Instrumente de supraveghere şi
control
10 - Distribuitoare automate
TOTAL

13348.15
5747.56
6728.90

12267.52
6052.09
7556.19

11704.91
6363.55
7339.87

14832.53
5350.9
7727.25

15759.25
6063.35
9654.61

744.09

812.9

654.42

999.47

1613.55

472.57

423.57

416.79

394.51

674.21

2981.97

1245.3

750.14

938.16

2566.29

261.21
128513.45

369.85
130548.1

348.97
136804.2

482.54
139587.1

808.83
171842.1

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

În vederea realizării obiectivelor anuale de colectare,
reutilizare, reciclare și valorificare a DEEE
producătorii pot acţiona:
individual, utilizând propriile resurse;
prin transferarea acestor responsabilităţi, pe bază
de contract, către un operator economic legal
constituit şi autorizat în acest sens.
Licenţele de operare şi datele de contact ale
organizaţiilor colective autorizate sunt publicate pe

pagina de internet a Ministerului Mediului, la capitolul
Gestionarea deşurilor – Comisie DEEE.
În perioada 2008-2015, trebuia realizată o ţintă de
colectare anuală a DEEE-urilor de cel puţin 4 kg
deşeu/locuitor. Cu toate eforturile întreprinse de
autorităţi și operatorii economici responsabili, nu a
fost atinsă ţinta de colectare anuală de 4
kg/locuitor/an.
Evoluţia cantităților de DEEE colectate în perioada
2011-2015 este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabelul nr. VII.3. DEEE colectate
Cantităţi de DEEE (tone)
Categorie

2011

1 - Aparate de uz casnic de mari
dimensiuni
2 - Aparate de uz casnic de mici dimensiuni
3 - Echipamente informatice și de
telecomunicaţii
4 - Echipamente de larg consum
5 - Echipamente de iluminat
6 - Unelte electrice și electronice
7 - Jucării, echipamente sportive și de
agrement
8 - Dispozitive medicale (cu excepţia
tuturor produselor implantate și infectate)
9 - Instrumente de supraveghere şi control
10 - Distribuitoare automate
TOTAL

2012

2013

2014

2015
(date
preliminare)

9987.33

11398.81

20315.61

20465.24

21963.01

673.18

864.21

977.49

1021.16

1109.65

5446.3

4976.01

4886.16

4803.3

5997.53

3199.49
291.95

3513.5
776.99

4671.74
837.26

3513.27
1140.05

3989.672
1566.779

743.07

691.64

702.87

815.37

758.579

94.57

59.84

89.82

65.6

90.915

20.51

58.19

28.44

34.07

45.484

464.17
87.69
21008.26

686.63
56.94
23082.76

505.58
149.78
33164.75

236.42
64.51
32158.99

371.805
69.208
35962.63

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

DEEE colectate sunt tratate atât în România, cât și în
alte state membre Uniunii Europene. Obiectivele de

Categorie
1 - Aparate de uz casnic de
mari dimensiuni

valorificare prevăzute de legislaţie sunt prezentate în
tabelul nr. VII.4.

Tabelul nr. VII.4. Obiective de valorificare pentru DEEE
Obiectiv de
Obiective de valorificare realizate (%)
valorificare
prevăzut de
2011
2012
2013
2014
legislaţie (%)
80

91

89

93

93

2015
Datele sunt
în curs de
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2 - Aparate de uz casnic de
mici dimensiuni
3 - Echipamente informatice și
de telecomunicaţii
4 - Echipamente de larg
consum
5 - Echipamente de iluminat
6 - Unelte electrice și
electronice
7 - Jucării, echipamente
sportive și de agrement
8 - Dispozitive medicale (cu
excepţia tuturor produselor
implantate și infectate)
9 - Instrumente de
supraveghere şi control
10 - Distribuitoare automate

prelucrare

70

89

88

89

88

75

86

86

85

87

75

87

87

88

88

80

85

84

92

93

70

90

89

88

91

70

84

83

84

84

neaplicabil

neaplicabil

neaplicabil

neaplicabil

neaplicabil

70

86

86

86

88

80

91

90

92

93

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Cod indicator România: RO 17
Cod indicator AEM: CSI 17
DENUMIRE: GENERAREA ŞI RECICLAREA DEŞEURILOR DE AMBALAJE
DEFINIȚIE: Indicatorul reprezintă cantitatea totală de ambalaje utilizate în România, exprimată în kg
pe cap de locuitor şi an.
În baza legislaţiei în vigoare, operatorii economici cu
responsabilităţi în domeniu raportează datele privind
ambalajele și deșeurile de ambalaje gestionate.
Analiza și interpretarea datelor a fost efectuată în

Tip de material
Sticlă
Plastic
Hârtie şi carton
Metal
Lemn
Altele
TOTAL

cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.
În continuare, sunt prezentate şi analizate rezultatele
obţinute.

Tabelul nr. VII.5. Ambalaje introduse pe piaţă (tone), pe tipuri de material, 2011-2015
2011
2012
2013
2014
2015
(tone)
(tone)
(tone)
(tone)
(date preliminare)(tone)
139730
160259
149205
164521
194347
278810
298042
290279
336818
359036
293100
303108
311578
388017
441764
55230
58333
54406
65666
66830
225540
239774
248660
289691
334573
100
41
11
24
11
992510
1059557
1054139
1244737
1396561
Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Tip de material
Sticlă
Plastic
Hârtie şi carton
Metal
Lemn
Altele
TOTAL

Tabelul nr. VII.6. Deşeuri de ambalaje valorificate, pe tipuri de material, 2008-2014
2011
2012
2013
2014
tone
83790
120370
199340
34410
101950
0
539860

%
59.97
43.17
68.01
62.30
45.20
0
54.39

tone
106192
154778
212648
32398
102696
0
608712

%
66.26
51.93
70.16
55.54
42.83
0
57.45

tone
73467
158218
239745
28732
73886
0
574048

%
49.24
54.51
76.95
52.81
29.71
0
54.46

tone
89103
155353
325024
42147
90680
0
702307

%
54.16
46.12
83.77
64.18
31.30
0
56.42

2015
tone

%

Datele sunt în curs
de prelucrare

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Tip de material
Sticlă

Tabel VII.7. Deşeuri de ambalaje reciclate, pe tipuri de material, 2011-2015
2011
2012
2013
2014
tone
%
tone
%
tone
%
tone
%
83790
59.97
106192
66.26
73467
49.24
89103
54.16

2015
tone
%
Datele sunt în curs
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Plastic
Hârtie şi carton
Metal
Lemn
Altele
TOTAL

112460
191990
34410
73390
0
496040

40.34
65.50
62.30
32.54
0
49.98

152852
211698
32398
98660
0
601800

51.29
69.84
55.54
41.15
0
56.80

149940
232580
28732
71902
0
556621

51.65
74.65
52.81
28.92
0
52.80

149769
323556
42147
77071
0
681646

44.47
83.39
64.18
26.60
0
54.76

de prelucrare

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Figura nr. VII.4. Tendinţa ratelor de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje pentru perioada 2008 - 2014

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Cod indicator România: RO 69
Cod indicator AEM: TERM 11
DENUMIRE: VEHICULE SCOASE DIN UZ
DEFINIȚIE: Indicatorul prezintă numărul de vehicule scoase din uz şi urmăreşte dacă au fost îndeplinite
obiectivele privind valorificarea anvelopelor uzate. Indicatorul se exprimă în unităţi colectate/an şi procent.
Operatorii economici implicaţi în gestionarea
vehiculelor scoase din uz sunt: producătorii,
distribuitorii, colectorii, companiile de asigurări,
precum și operatorii care au ca obiect de activitate:
tratarea, recuperarea, reciclarea vehiculelor scoase
din uz, inclusiv a componentelor și materialelor
acestora.
În perioada 2007 - 2014, operatorii economici sunt
obligaţi să asigure realizarea următoarelor obiective,
luând în considerare masa medie la gol:
reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 75% din
masa medie pe vehicul şi an, a vehiculelor
fabricate înainte de 1 ianuarie 1980;
reutilizarea și valorificarea a cel puţin 85% din
masa medie pe vehicul şi an, a vehiculelor
fabricate după 1 ianuarie 1980;
reutilizarea şi reciclarea a 70% din masa medie pe
vehicul şi an, a vehiculelor fabricate înainte de 1
ianuarie 1980;

reutilizarea și reciclarea a 80% din masa medie pe
vehicul şi an, a vehiculelor fabricate începând cu
data de 1 ianuarie 1980.
Începând cu 1 ianuarie 2015, operatorii economici
sunt obligaţi să asigure realizarea următoarelor
obiective, luând în considerare masa medie la gol:
reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 95% din
masa medie pe vehicul şi an, pentru toate
vehiculele scoase din uz;
reutilizarea și reciclarea a cel puţin 85% din masa
medie pe vehicul şi an, pentru toate vehiculele
scoase din uz.
În scopul monitorizării atingerii obiectivelor
prevăzute mai sus, operatorii economici care
desfăşoară operaţiuni de colectare şi tratare a
vehiculelor scoase din uz au obligaţia de a raporta
informaţii specifice. Datele centralizate la nivel
naţional sunt prezentate în cele ce urmează.

Tabelul nr. VII.8. VSU colectate şi tratate în perioada 2011 - 2015
Număr VSU
2011
2012
2013
2014
2015
(bucăţi)
(date preliminare)
Colectate
124299
55374
37340
43351
36413
Tratate
128839
57950
37989
42138
42068
Diferenţa dintre numărul de vehicule scoase din uz colectate şi numărul de vehicule scoase din uz tratate se datorează vehiculelor
scoase din uz rămase în stoc din anii anteriori
Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
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Figura nr. VII.5. Evoluţia gradului de reutilizare/reciclare/valorificare

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Figura nr. VII.6. Tendinţa ratelor de reutilizare/reciclare/valorificare

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

VII.3 POLITICI ȘI ACȚIUNI PRIVIND UTILIZAREA RESURSELOR MATERIALE ȘI DEȘEURILE
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VIII. SCHIMBĂRILE CLIMATICE
VIII.1. IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ASUPRA SISTEMELOR
NATURALE ŞI ANTROPICE
Cod indicator România: RO 12
Cod indicator AEM: CSI 012
DENUMIRE: TEMPERATURA LA NIVEL NAȚIONAL
DEFINIȚIE: Acest indicator arată modificările absolute şi ratele de schimbare ale temperaturii medii la nivel naţional.
Caracterizarea climatică a anului 2016
În 2016, temperatura medie anuală la nivelul ţarii
(9,9ºC) a fost cu 0,7ºC mai mare decât normala
climatologică (intervalul de referință 1981 – 2010).
Abateri pozitive ale temperaturii medii lunare faţă de
normala climatologică, corespunzătoare fiecărei luni în
parte, s-au înregistrat în 7 din cele 12 luni ale anului şi

au fost cuprinse între 0,2ºC (august) şi 5,7ºC (februarie).
În ianuarie, mai, octombrie, noiembrie şi decembrie,
temperatura medie lunară pe ţară a fost mai mică decât
normala climatologică cu valori cuprinse între 0,3ºC
(noiembrie) şi 1,7ºC (octombrie). Distribuţia pe
teritoriul ţării a temperaturii medii anuale în anul 2016
este prezentată în fig. VIII.1.

Tabelul nr. VIII.1. Temperaturile medii anuale şi cantităţile anuale de precipitaţii mediate la nivelul României, în ultimii 5 ani
Anul
2012
2013
2014
2015
2016
Temperatura (în ºC)
Precipitații (în mm)

10,0
618,9

10,0
683,5

10,2
807,8

10,5
630,1

9,9
791,5

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie

Figura nr. VIII.1. Temperatura medie lunară din România în anul 2016, comparativ cu normala climatologică
(1961-1990, 1981-2010)
°C
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Sursa: Administrația Națională de Meteorologie

Cod indicator România: RO 47
Cod indicator AEM: CLIM 002
DENUMIRE: MEDIA PRECIPITAŢIILOR
DEFINIȚIE: Acest indicator este definit prin:
•Tendinţele privind precipitaţiile anuale înregistrate la nivel naţional
•Modificările prognozate privind precipitaţiile anuale şi cele din anotimpul de vară, la nivel naţional
Figura nr.VIII.2. Cantitatea medie lunară de precipitaţii din România în anul 2016, comparativ cu normala climatologică (19611990, 1981-2010)
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Cantitatea anuală de
precipitaţii, medie pe
ţară (791,5 mm), a fost cu 25%
mai
mare
decât
normala
climatologică (intervalul de referință
1981 – 2010). Astfel, abaterile au fost pozitive în
majoritatea lunilor, oscilând între 6% (august) şi 138%

(octombrie), iar abaterile negative au fost de 10% în
septembrie, 22% în iulie şi 63% în decembrie.
Sursa:Administrația Națională de Meteorologie

În anul 2016, valori maxime ale cantităţii maxime de
precipitații cumulată în 24 de ore, s-au înregistrat,
izolat, pe areale din Banat, Carpații Meridionali,
Moldova și din Delta Dunării (figura nr.VIII.5.).

Figura nr. VIII.3. Temperaturile medii anuale în anul 2016 (în ºC)

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie

Figura nr. VIII.4. Cantităţile anuale de precipitaţii în anul 2016 (în mm)

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie

Figura nr.VIII.5. Cantitatea maximă de precipitații cumulată în 24 de ore, înregistrată
în anul 2016, la stațiile meteorologice ce acoperă teritoriul României (în mm)

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie

Cod indicator România: RO 49
Cod indicator AEM: CLIM 008
DENUMIRE: GRADUL DE ACOPERIRE CU ZĂPADĂ
DEFINIȚIE: Acest indicator este definit prin:
•Evoluţia privind suprafaţa acoperită cu zăpadă la nivel naţional
•Tendinţa cantităţii de zăpadă înregistrată în luna martie (cu excepţia zonelor de munte)
•Modificările prognozate privind numărul anual de zile cu zăpadă
AGENȚIA NATIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
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Figura nr.VIII.6. Numărul mediu anual de zile cu sol acoperit cu zăpadă la nivelul României,
în ultimii 5 ani
90
80

Numar de zile
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Sursa: Administrația Națională de Meteorologie

Figura nr.VIII.7. Evoluția grosimii medii a stratului de zăpadă (în cm) la nivelul României (exceptând stațiile de munte) în luna
martie, în intervalul 1981-2016 și tendința liniară asociată

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie

Cod indicator România: RO 48
Cod indicator AEM: CLIM 004
DENUMIRE: PRECIPITAŢII EXTREME
DEFINIȚIE: Acest indicator este definit prin:
•Evoluţia numărului zilelor consecutive cu precipitaţii (perioade umede), respectiv fără precipitaţii (perioade uscate)
•Modificările prognozate pentru următorii 20 de ani privind precipitaţiile maxime în perioada de vară şi iarnă
Figura nr.VIII.8. Tendințe în durata intervalului maxim anual de zile consecutive fără precipitații (%) pe intervalul 1961-2016.
Creșterile (descreșterile) semnificative la pragul de 90% (bidimensional) sunt reprezentate cu triunghiuri roșii (albastre) orientate
în sus (jos).

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie
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Figura nr.VIII.9. Tendințe în durata intervalului maxim anual de zile consecutive cu
precipitații (%) pe intervalul 1961-2016. Creșterile (descreșterile) semnificative la pragul de
90% (bidimensional) sunt reprezentate cu triunghiuri roșii (albastre) orientate în sus (jos).

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie

Hărțile privind cantitatea maximă de precipitații
înregistrată în 24 de ore din 2016 (fig. VIII.5.), și cele ale
abaterilor duratelor maxime de zile cu și fără
precipitații (fig. VIII.10. și fig. VIII.11.) sunt consistente
cu caracteristicile generale ale anului 2016 (fig. VIII.2.).
Pe de altă parte, tendințele duratelor maxime de zile cu
și fără precipitații (fig. VIII.8. și fig. VIII.9.) sunt în
general nesemnificative pe intervalul 1961-2016, cu
excepția unor regiuni din sudul Olteniei, nordul
Dobrogei și centrul țării.

Numărul mediu anual de zile cu sol acoperit cu zăpadă
la nivelul României este ilustrat în figura VIII.6. În anul
2016 s-a înregistrat o ușoară creștere a numărului de
zile cu sol acoperit cu zăpadă, față de anul 2015.
Tendința grosimii stratului de zăpadă (exceptând
stațiile de munte), evidențiată în luna martie, pentru
intervalul 1981-2016, este una de reducere
semnificativă, consistentă cu evoluțiile înregistrate atât
în Europa cât și în Asia (fig. VIII.7.) și în acord cu
semnalul încălzirii globale.

Figura VIII.10 Abaterea intervalului maxim de zile consecutive fără precipitații (%) în ultimii 5 ani față de media multianuală 19812010 (norma climatologică în vigoare)

2015

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie

Figura nr.VIII.11. Abaterea intervalului maxim de zile consecutive cu precipitații (%) in ultimii 5 ani față de media multianuala
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1981-2010 (norma climatologică în vigoare)

2015
Sursa: Administrația Națională de Meteorologie

VIII.1.2. CONCENTRAȚIA GAZELOR CU EFECT DE SERĂ ÎN ATMOSFERĂ
Cod indicator România: RO 13
Cod indicator AEM: CSI 013
DENUMIRE: CONCENTRAŢIILE ATMOSFERICE DE GAZE CU EFECT DE SERĂ
DEFINIȚIE: Indicatorul prezintă tendinţele măsurate şi previziunile pentru concentraţiile de gaze cu efect de seră
(GES). Sunt incluse concentraţiile de GES ce se înscriu în protocolul de la Kyoto (CO2, CH4, N2O, SF6, HFCs, PFCs și NF3).
Concentrațiile globale medii ale diferitelor gaze cu efect
de seră din atmosferă continuă să crească.
Concentrația totală a tuturor gazelor cu efect de seră,
inclusiv aerosolii de răcire, a atins o valoare de 441 ppm
în echivalent CO2 în 2014 - o creștere de aproximativ 3
ppm față de 2013 și de 34 ppm față de totalul măsurat cu
mai mult de 10 ani în urmă (figura nr.VIII.12.).
Concentrația totală actuală a tuturor gazelor cu efect de
seră implică faptul că probabilitatea pe termen lung de a

depăși creșterea temperaturii de 1,5° C, în comparație cu
nivelurile preindustriale, este deja mai mare de 50%.
Nivelul concentrației atmosferice de gaze cu efect de seră
care ar fi în concordanță cu limitarea creșterii
temperaturii medii globale la mai puțin de 2° C ar putea
fi depășit în deceniile următoare, cu excepția cazului în
care emisiile de gaze cu efect de seră sunt reduse
semnificativ.

Figura nr.VIII.12. Tendințe observate în concentrațiile totale de gaze cu efect de seră (1970-2014)
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Sursa: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/atmospheric-greenhouse-gas-concentrations-5/assessment

Concentrația de CO2, cel mai important gaz cu efect de seră, a crescut la 397 părți per milion (ppm) în 2014 - o creștere
de 119 ppm (43%) față de nivelurile preindustriale (figura nr.VIII.13).
Figura nr.VIII.13 Concentraţia dioxidului de carbon la nivel global

Sursa: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/atmospheric-greenhouse-gas-concentrations-5/assessment

Cod indicator România: RO 56
Cod indicator AEM: CLIM 030
DENUMIRE: SEZONUL DE CREŞTERE AL CULTURILOR AGRICOLE
DEFINIȚIE Acest indicator este definit prin numărul zilelor cu temperaturi pozitive dintr-un an.
Sezonul de vegetaţie reprezintă acea perioadă a anului,
numită şi sezonul fără îngheţ, în care sunt înregistrate
cele mai favorabile condiţii de dezvoltare a plantelor. În
figura VIII.16. este reprezentată durata sezonului de
vegetație pentru cultura de grâu atât pentru perioada
prezentă cât și pentru perioada cuprinsă între anii
2080-2099.
Proiecțiile au fost realizate folosind modelul climatic
RegCM3, dezvoltat la ICTP, Trieste, în condițiile

scenariului de emisie IPCC, A1B. Pentru toate cele trei
stații analizate se observă scăderi semnificative (număr
zile) a duratei sezonului de vegetație. Spre exemplu, la
Călărași (figura VIII.17), se poate observa o scădere a
sezonului de vegetație cu 2-14 zile, datorită creșterii
temperaturii. Pentru durata medie a sezonului de
vegetație au fost folosite simulările modelului climatic
HadCM3, pentru perioada de timp 2020-2050, în
condițiile scenariului de emisie IPCC A2.

Figura nr.VIII.16. Durata sezonului de vegetație pentru cultura de grâu pentru clima curentă și pentru perioada 2080-2099

(Sursa: Administrația Națională de Meteorologie, Fenomene meteorologice extreme în Romania – implicațiile asupra agriculturii, a V-a ediție ICAR
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Forum)

Figura nr.VIII.17. Durata sezonului de vegetație pentru
cultura de grâu la stația Călărași

(Sursa : Administrația Națională de Meteorologie, Fenomene meteorologice extreme în Romania – implicațiile asupra agriculturii,
a V-a ediție ICAR Forum)

Cod indicator România: RO 57
Cod indicator AEM: CLIM 032
DENUMIRE: PRODUCTIVITATEA CULTURILOR AGRICOLE DETERMINATĂ DE LIPSA RESURSELOR DE APĂ
DEFINIȚIE: Acest indicator poate fi în principal definit prin randamentul culturilor agricole determinat de lipsa
resurselor de apă.
În ceea ce privește cultura de porumb (figura
VIII.18.), se constată o diminuare a producției ca
rezultat al creșterii deficitelor de apă din sol, îndeosebi
în faza de umplere a boabelor. Pentru stația Călărași

(figura VIII.19) se constată scurtarea sezonului de
vegetație cu 7 zile în 2020 și respectiv, cu 12 zile în
2050, ca urmare a creșterii temperaturii aerului.

Figura nr.VIII.18. Durata sezonului de vegetație pentru cultura de porumb pentru clima curentă și pentru perioada 2080-2099

(Sursa: Administrația Națională de Meteorologie, Fenomene meteorologice extreme în Romania – implicațiile asupra agriculturii, a V-a ediție
ICAR Forum)

Figura nr.VIII.19. Durata sezonului de vegetație pentru cultura de porumb la stația Călărași

(Sursa: Administrația Națională de Meteorologie, Fenomene meteorologice extreme în Romania – implicațiile asupra agriculturii, a V-a ediție
ICAR Forum)
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Cod indicator România: RO 58
Cod indicator AEM: CLIM 034
DENUMIRE: SUPRAFEŢE OCUPATE DE PĂDURI
DEFINIȚIE: Acest indicator este definit prin:
▪ Suprafaţa forestieră
▪ Volumul de biomasă forestieră
Un pericol latent, încă insuficient studiat, la adresa
integrităţii fondului forestier, îl reprezintă efectele
schimbărilor climatice.
Din punct de vedere al efectelor schimbărilor climatice,
în România s-a constatat creşterea semnificativă a
temperaturilor medii anuale pe perioada 1991- 2005 cu
aprox. 0,50C dar aceasta creştere aproape s-a dublat în
perioada 1961 – 2007. S-au produs, totodată, schimbări
în regimul unor indici asociaţi evenimentelor
pluviometrice extreme, cum a fost creşterea
semnificativă a duratei maxime a intervalului de zile
consecutive fără precipitaţii în sudul ţării (iarna) şi în
vest (vara). În contextul schimbărilor climatice, pădurile
joacă un rol important, nu doar pentru captarea
dioxidului de carbon, ci şi prin producţia de biomasă şi
potenţialul pe care îl au în domeniul energiilor
regenerabile.
Întrucât este aproape imposibil de stabilit cât din
impactul asupra pădurilor aparţine schimbărilor
climatice recente antropice şi cât este efectul provocat
de ciclul climatic planetar normal sau de alţi factori
(schimbări climatice naturale, modul de gospodărire
practicat anterior, ş.a.), evaluările trebuie să cuprindă
întreg ansamblul.
Consecinţele schimbărilor climatice asupra pădurilor
României sunt:
1. Accentuarea procesului de devitalizare şi uscare
anormală a arborilor, cu precădere în zonele
secetoase ale ţării, respectiv stepa şi silvostepa;
2. O translaţie a zonalităţii naturale din spaţiul
geografic romanesc, respectiv trecerea stepei în

semideşert, a silvostepei în stepă, a zonei forestiere
de câmpie în silvostepa precum şi o uşoara
translaţie altitudinală a unor specii, cu tendinţe de
urcare a limitei superioare a vegetaţiei forestiere;
3. Reducerea creşterii curente în volum a arboretelor
din câmpii şi coline, compensată, parţial, de posibile
acumulări suplimentare de biomasă în arboretele
din zona montană;
4. Creşterea vulnerabilităţii pădurilor la agresiunea
factorilor destabilizatori: atacuri de insecte,
doborâturi de vânt în masă, incendii de pădure;
5. Deprecierea calitativă a solurilor cu evoluţie rapidă
spre acidificare, destructurare, şi modificare
nefavorabila a stratului organic.
În vederea atenuării consecinţelor provocate de
schimbările climatice se impune adoptarea unor măsuri
dintre care menţionăm:
- oprirea despăduririlor concomitent cu creşterea
suprafeţei fondului forestier;
- împădurirea suprafeţelor neregenerate;
- reconstrucţia ecologica a pădurilor destructurate;
- aplicarea corectă a tratamentelor;
- limitarea tratamentului tăierilor rase;
- aplicarea corectă a lucrărilor silvotehnice;
- combaterea tăierilor ilegale.
Evoluția suprafeței fondului forestier în perioada 20122016 pe categorii de terenuri și specii de păduri,
macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe, este
reprezentată în figura VIII.20.

Figura nr.VIII.20. Evoluția suprafaței pădurilor
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(Sursa: INS, baza de date Tempo-online)
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Cod indicator România: RO 60
Cod indicator AEM: CLIM 036
DENUMIRE: TEMPERATURILE EXTREME ŞI SĂNĂTATEA
DEFINIȚIE: Acest indicator este definit prin rata mortalităţii anuale la nivel naţional cauzată de temperaturile
extreme din perioada de vară.
Figura nr.VIII.21. ilustrează faptul că vara anului 2016 sa remarcat prin valori mari ale numărului de zile în care

indicele temperatură-umiditate ITU a depăşit pragul
critic de discomfort termic (80 de unităţi).

Figura nr.VIII.21. Numărul de zile în ultimii 5 ani în care indicele temperatură-umiditate ITU a depăşit pragul critic de disconfort
termic (80 de unităţi)
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Sursa: Administrația Națională de Meteorologie

Figura nr.VIII.21. evidențiază pentru vara anului 2016
2016
un stres termic mai scăzut, comparativ cu verile anilor
2012 și 2015, când numărul zilelor cu disconfort termic
Dacă ar fi să analizăm numărul cazurilor de îmbolnăviri
înregistrate, datorate temperaturilor extreme, situația
se prezintă conform graficelor de mai jos:
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a fost mult mai mare, pe mare parte a teritoriului
României.
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Figura nr.VIII.22. Numărul cazurilor de îmbolnăviri înregistrate, datorate temperaturilor
extreme

Sursa : Institutul Național de Sănătate Publică
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Cod indicator România: RO 62
Cod indicator AEM: CLIM 047
DENUMIRE: NUMĂRUL DE GRADE-ZILE PENTRU ÎNCĂLZIRE
DEFINIȚIE: Acest indicator prezintă tendinţa la nivel naţional a numărului de grade-zile pentru încălzire.
Figura nr.VIII.23. sugerează o ușoară creștere a
numărului
de
grade-zile
pentru
încălzire,
corespunzătoare datelor meteorologice de la 7 orașe ce

acoperă teritoriul României, în anul 2016 faţă de anul
2015.

Figura nr.VIII.23. Numărul de grade-zile pentru încălzire, corespunzătoare datelor meteorologice de la 7 orașe ce acoperă teritoriul
României, calculate pentru intervalul 2012-2016

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie

VIII.2. FACTORI DETERMINANȚI ŞI PRESIUNI ASUPRA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
Cod indicator România: RO 06
Cod indicator AEM: CSI 006
DENUMIRE: PRODUCŢIA ŞI CONSUMUL DE SUBSTANŢE CE DUC LA DISTRUGEREA STRATULUI DE OZON
DEFINIȚIE: Acest indicator cuantifică producţia şi consumul anual de substanţe care epuizează stratul de ozon (ODS –
Ozone-Depleting Substances) în România. ODS sunt produse chimice cu o viaţă lungă care conţin clor şi brom şi care
distrug stratul de ozon stratosferic.
Eliberarea în atmosferă a substanţelor care distrug
nocive asupra sănătăţii umane, asupra ecosistemelor
stratul de ozon (ODS – Ozone Depleting Substances)
acvatice şi terestre şi asupra lanţului trofic.
conduce la degradarea stratului de ozon stratosferic,
Consumul de substanțe care depreciază stratul de
care are rolul de a proteja oamenii şi mediul
ozon conform Regulamentului 1005/2009
înconjurător împotriva efectului nociv al radiaţiilor
ultraviolete (UV). Degradarea stratului de ozon • cantităţi de agenți frigorifici pe tipuri de ODS –
stratosferic determină creşterea radiaţiilor ultraviolete
154,400 kg utilizate din substanțe recuperate –
în atmosferă, ceea ce conduce la apariţia unor efecte
cantitate instalata
AGENȚIA NATIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
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• tetraclorura
de
carbon –
utilizare în laborator ca
solvent – 295,200 kg

• haloni pentru stingerea incendiilor pe avioane,
mașini de teren militare, nave militare – 4985 kg –
cantitate instalată

Tabelul nr. VIII.9. Substanțe care depreciază stratul de ozon
Nr. crt.
1
2
3
4

Denumire

Cantitate (kg)

CFC
HCFC
Haloni
Solvenţi cloruraţi

Utilizare

28,000
126,400
4985,000
295,200

Agenţi frigorifici
Agenţi frigorifici şi aer condiţionat
Capacitate instalată în sisteme de stingere speciale
Laborator

Sursa: Agenţia Națională pentru Protecția Mediului

Figura nr.VIII.24. Substanțe care depreciază stratul de ozon
ODS
CFC

HCFC

295, 5%

Haloni

28; 0,1%

solventi clorurati

126, 2%

4985; 92,9%

Sursa: Agenţia Națională pentru Protecția Mediului

Cod indicator România: RO 10
Cod indicator AEM: CSI 010
DENUMIRE: TENDINŢA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ
DEFINIȚIE: Acest indicator prezintă tendinţele existente în emisiile de gaze cu efect de seră. Acesta analizează
tendinţele (totale şi pe sectoare), în raport cu obligaţiile Statelor Membre de a respecta obiectivele protocolului de la
Kyoto.
În anul 2015, emisiile totale de gaze cu efect de seră
(excluzând contribuţia sectorului „Utilizarea terenurilor,
schimbarea folosinţei terenurilor şi silvicultură LULUCF) au scăzut cu 61,37% comparativ cu nivelul
emisiilor din anul 1989, în timp ce emisiile nete de
GES/eliminările (luând în considerare eliminările de
CO2) a scăzut cu 65.56%.
Emisiile totale de gaze cu efect de seră în 2015, cu
excepția eliminării de către absorbanți, s-au ridicat la
116.426,72 Kt CO2 echivalent.
Tendinţa emisiilor reflectă schimbările în această
perioadă caracterizată de tranziţia la economia de piaţă;
perioada poate fi împărţită în trei sub-perioade: 19891999, 2000-2008 şi 2009-2015.
Declinul activităților economice și a consumului de
energie în perioada 1989-1992 a cauzat în mod direct
reducerea emisiilor totale în această perioadă. Cu

întreaga economie în tranziție, unele industrii mari
consumatoare de energie şi-au redus activitățile și acest
lucru se reflectă în reducerea emisiilor de GES. Emisiile
au început să crească până în anul 1996, urmare a
revitalizării economiei. Având în vedere începerea
funcționării primului reactor de la centrala nucleară de
la Cernavodă (1996), emisiile au scăzut din nou în anul
1997. Descreşterea a continuat până în anul 1999.
Nivelul emisiilor a crescut după anul 1999 şi reflectă
dezvoltarea economică în perioada 2000-2008. Scăderea
limitată a emisiilor de GES în 2005, comparativ cu
nivelurile din 2004 și 2006, a fost cauzată de anul
hidrologic influențând pozitiv producerea de energie în
centralele hidroelectrice. Urmare a crizei economice,
emisiile au scăzut semnificativ în 2013 comparativ cu
2008; ulterior, emisiile au crescut relaţionat cu creşterea
nivelului activităţilor economice (Figura VIII.26.).

Figura nr.VIII.26. Tendinţa emisiilor totale de gaze cu efect de seră la nivel naţional (1989-2015)
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(Sursa: National emissions reported under the EU Greenhouse Gas Monitoring and Reporting Mechanism)

Dintre gazele cu efect de seră monitorizate la nivel
naţional, dioxidul de carbon reprezintă poluantul cu cea
mai semnificativă pondere, fiind urmat de metan şi
protoxid de azot (figura VIII.27.).
Dioxidul de carbon (CO2) reprezintă cel mai important
gaz cu efect de seră antropogen. Scăderea emisiilor de
CO2 (de la 208.314,32 Gg în 1989 - 69,12% la 78.013,49
Gg în 2015 - 67,01%) este cauzată de scăderea cantității
de combustibili fosili arși în sectorul energetic (în
special în producția de energie electrică și termică,
precum și industriile prelucrătoare și construcții) ca
urmare a declinului activității.
Emisiile de metan (CH4), legate în principal de emisiile
fugitive de la extracția și distribuția combustibililor
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fosili și a efectivelor de animale, au scăzut în 2015 cu
57,84%,(de la 70.195,76 Gg în 1989 - la 29.592 Gg în
2015). Scăderea emisiilor de CH4 în agricultură se
datorează scăderii nivelului creșterii animalelor.
Emisiile de N2O sunt generate în principal, în cadrul
activităților în solurile agricole sectorul agricol și în
cadrul activităților din industria chimică din sectorul
Procese Industriale. Declinul acestor activități (declinul
creșterii animalelor, scăderea de îngrășăminte sintetice
N aplicat pe cantitățile solurilor, scăderea nivelului
producțiilor culturilor) se reflectă în tendința emisiilor
de N2O, şi au scăzut în 2015 cu 61,28% (de la 18.402,29
Gg în 1989 – la 7.125,64 Gg în 2015).
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Figura nr. VIII.27. Tendinţele emisiilor de gaze cu efect de seră pe tip de poluant la
nivel naţional (1989- 2015)

(Sursa: National emissions reported under the EU Greenhouse Gas Monitoring and Reporting Mechanism)

În figurile VIII.28 sunt reprezentate tendinţele
emisiilor de GES pe fiecare sector din INEGES,
excluzând sectorul LULUCF. Emisiile de GES provenite
din sectorul energetic au scăzut cu 63,07%, în
comparație cu anul de bază 1989.
O scădere semnificativă de 71,61% a emisiilor de GES
a fost înregistrată în sectorul Procese Industriale și
Utilizarea Produselor în 2015, comparativ cu nivelul
din 1989 ca urmare a declinului sau încetarea
anumitor activități de producție.
Figura nr.VIII.28.a Tendinţele emisiilor de gaze cu efect de
seră pe tip de sector la nivel naţional (1989- 2015)

(Sursa: National emissions reported under the EU Greenhouse Gas
Monitoring and Reporting Mechanism)

Emisiile de GES din sectorul Agricultură au scăzut, de
asemenea în anul 2015 cu 50,38% în comparație cu
emisiile din 1989, acest fapt având la bază
următoarele cauze: declinul sectorului de creștere a
animalelor, scăderea producțiilor agricole vegetale,
scăderea cantităţilor de fertilizanţi sintetici pe bază de
N aplicate pe sol.
În sectorul Deșeuri emisiile au crescut în 2015 cu
13,78%, în comparație cu nivelul din 1989.
Figura nr.VIII.28.b Modificarea absolută a emisiilor de gaze
cu efect de seră pe sectoare de activitate

(Sursa: National emissions reported under the EU Greenhouse Gas
Monitoring and Reporting Mechanism

AGENȚIA NATIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
164

VIII.4. SCENARII ŞI PROGNOZE PRIVIND SCHIMBĂRILE
CLIMATICE
Cod indicator România: RO 11
Cod indicator AEM: CSI 011
DENUMIRE: PROIECŢIILE EMISIILOR GAZELOR CU EFECT DE SERĂ
DEFINIȚIE: Acest indicator ilustrează tendinţele anticipate privind nivelul emisiilor antropice de gaze cu efect de
seră. Scopul acestui indicator priveşte estimarea gradului de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin politicile
privind schimbările climatice. Progresele estimate se calculează ca diferenţă între proiecţiile emisiilor şi
obiectivele stabilite prin Protocolul de la Kyoto. Gazele cu efect de seră sunt cele reglementate de Protocolul de la
Kyoto (CO2, CH4, N2O, SF6, HFCs, PFCs și NF3).
Indicatorul are ca scop principal sprijinirea procesului
anual de evaluare al Comisiei Europene în contextul
Regulamentului (UE) nr.
525/2013 privind un
mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor
de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la
nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante
pentru schimbările climatice, și de abrogare a Deciziei
nr. 280/ 2004/CE.
În anul 2016,Strategia naţională a României
privind schimbările climatice a fost actualizată.
Strategia Naţională privind schimbările climatice şi
creşterea economică bazată pe emisii reduse de
carbon pentru perioada 2016 - 2020 şi a Planului
naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei
naţionale privind schimbările climatice şi creşterea
economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru
perioada 2016 - 2020, a fost aprobată prin H.G. nr.
739/2016. Trimestrial, se fac notificări privind
Progresele înregistrate de ministerele responsabile cu
privire la elaborarea studiilor prevăzute în Planul
Național de Acțiune 2016-2020 privind schimbările
climatice în contextul avizului de mediu.
În ceea ce privește reducerea impactului schimbărilor
climatice, factorul determinant îl constituie politicile

de îndeplinire a angajamentelor UE de la orizontul
anului 2030 privind reducerea cu cel puțin 40% a
emisiilor de gaze cu efect de seră față de nivelurile din
1990 și o îmbunătățire cu 27% a eficienței energetice
și participarea României la atingerea acestora.
Prognozele emisiilor de gaze cu efect de seră au fost
realizate pentru 3 scenarii:
1. Scenariul de referinţă care nu include
activităţi speciale de reducere a emisiilor de gaze cu
efect de seră (“scenariu fără măsuri”);
2. Scenariul similar cu cel de referinţă din punct
de vedere al evoluţiei indicatorilor economico-sociali,
dar care conţine politici şi programe pentru reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră (“scenariu cu
măsuri”);
3. Scenariul cu măsuri suplimentare - similar cu
scenariul de reducere, dar care conţine programe cu
măsuri suplimentare pentru reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră (“scenariu cu măsuri adiţionale”).
Proiecţiile emisiilor de gaze cu efect de seră realizate
pentru cele trei scenarii prezintă o tendinţă
ascendentă în perioada 2016-2030 (figurile VIII.35. VII.37.).

Figura nr.VIII.35. Tendinţele (1990-2015) şi proiecţiile (2016-2030) emisiilor de gaze cu efect de seră
(excluzând LULUCF) la nivel naţional

(Sursa: Ministry of Environment - Romania’s 2017 Report for GHG projection referred în Regulation (EU) No. 525/2013)
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Figura nr.VIII.36. Tendinţele (1990-2015) şi proiecţiile (2016-2030) emisiilor de gaze cu
efect de seră (incluzând LULUCF) la nivel naţional

(Sursa: Ministry of Environment - Romania’s 2017 Report for GHG projection referred în Regulation (EU) No. 525/2013)

Figura nr.VIII.37. Tendinţele (1990-2015) şi proiecţiile (2016-2030) emisiilor de gaze cu efect de seră
pe sectoare de activitate, la nivel naţional

(Sursa: Ministry of Environment - Romania’s 2017 Report for GHG projection referred în Regulation (EU) No. 525/2013)

VIII.5. ACŢIUNI PENTRU ATENUAREA ŞI ADAPTAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE
Cod indicator România: RO 37
Cod indicator AEM: CSI 037
DENUMIRE: UTILIZAREA COMBUSTIBILILOR ALTERNATIVI ŞI MAI CURAŢI
DEFINIȚIE : Ponderea combustibililor cu conţinut scăzut sau zero de sulf şi biocombustibililor în consumul total
combustibili pentru transportul rutier (în % din combustibilii comercializaţi în scopul transportului).
La nivel național, datele prezentate în figura VIII.38.
indică o creștere a utilizării de biocombustibili în anul
2015, cu 42.85% față de anul 2010.
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Figura nr.VIII.38 Consumul de biocombustibili la nivel național pentru perioada 20042015
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Sursa: Ministerul Mediului

Cod indicator România: RO 31
Cod indicator AEM: CSI 031
DENUMIRE: CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE
DEFINIȚIE : Ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie reprezintă raportul dintre
energia electrică produse din surse regenerabile de energie şi consumul intern brut de energie electrică, exprimat
sub formă procentuală. Ea măsoară contribuţia energiei electrice produse din surse regenerabile de energie la
consumul intern brut de energie electrică.
La nivelul Uniunii Europene, ponderea energiei
electrice obţinută din surse regenerabile în totalul
energiei electrice prezintă pentru perioada 20042015 o evoluţie ascendentă, de la valoarea de
aproximativ 14.3% înregistrată în anul 2004 până la
valoarea de aproximativ 28% înregistrată în anul
2015.

La nivel naţional, în perioada 2004-2015 peste 24%
din valoarea totală a energiei electrice a fost obţinută
prin valorificarea surselor regenerabile de energie
(figura VIII.39.). Susținerea soluţiilor ecologice (cu
impact redus asupra mediului) de producere a
energiei electrice bazate pe surse regenerabile
contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră provenite din sectorul energetic.

Figura nr.VIII.39. Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie la nivel național, pentru perioada 2004-2015
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Cod indicator România: RO 30
Cod indicator AEM: CSI 030 / ENER 029
DENUMIRE: CONSUMUL DE ENERGIE PRIMARĂ PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE
DEFINIȚIE : Ponderea consumului de energie regenerabilă reprezintă raportul dintre consumul intern brut de
energie produs din surse regenerabile de energie şi consumul total intern brut de energie, calculat pentru un an
calendaristic, exprimat sub formă procentuală.
La nivelul Uniunii Europene, ponderea energiei regenerabile în consumul total intern brut de energie prezintă
pentru perioada 2005-2015 o evoluţie ascendentă, de la valoarea de aproximativ 10,17% înregistrată în anul
2005 până la valoarea de aproximativ 19,47% înregistrată în anul 2015.
De asemenea, la nivel naţional, ponderea energiei regenerabile în consumul total intern brut de energie prezintă
pentru perioada 2005-2014 o evoluţie ascendentă, iar în anul 2015 s-a înregistrat o scădere cu aproximativ 3,77%
comparativ cu valoarea stabilită în anul anterior (figura VIII.40.).
Figura nr.VIII.40. Ponderea energiei regenerabile în consumul total intern brut de energie în România şi UE-28

Sursa: Eurostat
Eurostat, baza de date statistice, Gross domestic product at market prices, Millions of euro, chain-linked volumes, reference
year 2005 (at 2005 exchange rates) nama_gdp_K (la 06.11.2013), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submit
ViewTableAction.do: produsul intern brut - preţuri de piaţă exprimat în preţuri constante şi Euro 2005 pentru România şi
Uniunea Europeană
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Capitolul IX
MEDIUL URBAN, SĂNĂTATEA ȘI CALITATEA VIEȚII
IX.1. MEDIUL URBAN ȘI
CALITATEA VIEȚII: STARE
ȘI CONSECINȚE
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IX.2. PROGNOZE ȘI MĂSURI
ÎNTREPRINSE PENTRU
DEZVOLTAREA URBANĂ
SUSTENABILĂ ȘI
ÎMBUNĂTĂȚIREA
SĂNĂTĂȚII ȘI CALITĂȚII
VIEȚII DIN AGLOMERĂRILE
URBANE
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IX. MEDIUL URBAN, SĂNĂTATEA ŞI CALITATEA
VIEŢII
IX. 1. MEDIUL URBAN ȘI CALITATEA VIEȚII: STARE ȘI CONSECINȚE
Cod indicator România: RO 04
Cod indicator AEM: CSI 04
DENUMIRE: DEPĂŞIREA VALORILOR LIMITĂ PRIVIND CALITATEA AERULUI ÎN ZONELE URBANE
DEFINIȚIE: Indicatorul reprezintă procentul populaţiei urbane potenţial expusă la concentraţii
atmosferice (în μg/m3) de dioxid de sulf (SO2), particule în suspensie (PM10), dioxid de azot (NO2) şi
ozon (O3) ce depăşesc valoarea limită stabilită pentru protecţia sănătăţii umane.
Calitatea aerului în aşezările urbane se determină prin
măsurarea concentraţiilor medii orare, zilnice sau
lunare ale diferiţilor poluanţi şi compararea acestora
cu valorile limită/valorile ţintă sau după caz,
concentraţiile maxime admisibile prevăzute în actele
normative în vigoare.
Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului
(RNMCA) efectuează măsurători continue de dioxid de
sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon
(CO), ozon (O3), particule în suspensie (PM10 şi PM2.5),
hidrocarburi aromatice monociclice (benzen, toluen,
o, m, p-xilen, etil-benzen), hidrocarburi aromatice
policiclice şi metale grele. Calitatea aerului pentru

fiecare staţie de monitorizare este reprezentată prin
indici de calitate, stabiliţi pe baza valorilor
concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici
măsuraţi.
Sunt raportate concentraţiile poluanţilor, în µg/m3,
precum şi numărul de depăşiri ale valorilor limită
stabilite pentru sănătatea umană, pentru fiecare staţie
în parte.
Este importantă estimarea şi raportarea suprafeţelor
zonelor aflate sub incidenţa depăşirilor şi populaţia
expusă poluării, pentru fiecare dintre aglomerările
urbane care deţin staţii de monitorizare a aerului.

Figura nr. IX.1. Evoluţia procentului din populaţia urbană expusă la concentrații de poluanți care depășesc valoarile
limită/valorile țintă stabilite pentru protecția sănătății umane (pentru NO2, O3 și PM10)
Populaţia urbană expusă la concentraţii de poluanţi atmosferici ce
depăşesc valorile limită /valorile ţintă
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În conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011
privind calitatea aerului înconjurător, în România au
fost stabilite 13 aglomerări urbane, municipiile:
Bacău, Baia Mare, Braşov, Brăila, Bucureşti, ClujNapoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Piteşti, Ploieşti
şi Timişoara. În aceste aglomerări există staţii
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2014

2015

2016

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

automate de monitorizare, cu ajutorul cărora se
efectuează monitorizarea şi evaluarea calităţii aerului
înconjurător.
În continuare, sunt prezentate grafic datele obţinute
în anul 2016 de la aceste staţii, pentru cei mai
importanți poluanţi: SO2, NO2, O3 și PM10.
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Figura nr. IX.3. Numărul de depăşiri ale valorii limită zilnice pentru particulele în
suspensie PM10
la staţiile de monitorizare din aglomerările urbane în anul 2016
Nr. depăşiri
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Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Figura nr. IX.4. Numărul de depăşiri ale valorii ţintă pentru ozon la staţiile de monitorizare
din aglomerările urbane în anul 2016

Ozon depăşiri ale valorii ţintă la staţiile de monitorizare
din aglomerările urbane
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Datele prezentate în graficele de mai sus
evidenţiează faptul că în aglomerările urbane din
România principalii și cei mai importanţi poluanţi
sunt particulele în suspensie PM10 şi oxizii de azot,
generaţi în principal de trafic şi de procesele de
ardere în marile centrale termoelectrice sau pentru
încălzirea rezidenţială. Efectele acestor poluanţi pe
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Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

termen scurt sau lung asupra sănătăţii umane sunt
multiple, cu afectarea sistemelor respirator şi
cardio-vascular şi provocarea unor boli pulmonare,
afecţiuni din sfera ORL, boli alergice, boli cardiovasculare, etc. Cele mai afectate grupe de risc sunt
copiii, persoanele în vârstă şi persoanele cu boli
cronice.

Cod indicator România: RO 61
Cod indicator AEM: CLIM 46
DENUMIRE: INUNDAŢIILE ŞI SĂNĂTATEA
DEFINIȚIE: Acest indicator este definit ca numărul de persoane afectate de inundaţii raportat la milionul de
locuitori. "Persoanele afectate", astfel cum sunt definite în EM-DAT (The International Disaster Database), sunt
persoanele care au nevoie de asistenţă imediată în timpul unei perioade de urgenţă, inclusiv persoanele
strămutate sau evacuate.
Unitatea de măsura este reprezentată de numărul de persoane afectate de inundaţii (decedate, rănite, evacuate, cu
locuinţe distruse, cazuri îmbolnăviri datorită consumului de apă contaminată) per milionul de locuitori.
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În cadrul bazei de date
EM-DAT
(The
International
Disaster
Database),
România

figurează pentru perioada 2011-2015 cu un număr de
14964 de persoane afectate de inundaţii.

Tabelul nr. IX.1. Dezastrele naturale din România în perioada 2011 – 2015 în funcţie de persoanele afectate
Tipul dezastrelor

Data

Număr total afectați

Temperaturi extreme

23.01.2012

7 539

Inundație

11.09.2013

5 400

Inundație
Inundație

19.04.2014
27.05.2015

525
1 500

Sursa: Dezastre Naturale in Romania, http://www.emdat.be/result-country-profile

Figura nr. IX.5. Numărul de persoane afectate de inundații din perioada 2011 – 2015
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Sursa: http://www.rowater.ro

Pentru a fi înregistrat în această bază de date EM-DAT,
dezastrul natural respectiv (inundaţie) trebuie să
îndeplinească cel puţin unul dintre următoarele
criterii:
numărul de persoane decedate raportate în urma
inundaţiei: 10 sau mai multe;
cel puţin100 persoane afectate;
declararea stării de urgenţă;
solicitarea ajutorului internaţional.

În urma analizei statistice a Directivei 2007/60/CE
privind evaluarea şi managementul riscului la
inundaţii, luând în consideraţie 6 evenimente istorice
semnificative naţionale selectate, au rezultat 39 de
victime, având astfel o medie de aproximativ 13
victime pe eveniment. O reprezentare grafică a
numărului de localităţi afectate de inundaţii
înregistrate pe fiecare judeţ este redată în figura nr.
IX.6.

Figura nr. IX.6. Numărul localităţilor afectate de inundații în anul 2014, înregistrate la nivel naţional pe fiecare judeţ
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Sursa: http://www.rowater.ro
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Raportarea
efectelor inundaţiilor în
ţara noastră se face prin
intermediul Rapoartelor de sinteză
întocmite de către Comitetele Judeţene pentru Situaţii
de Urgenţă, fiind apoi aprobate de către preşedintele

Comitetului Judeţean/Municipal pentru Situaţii de
Urgenţă şi se transmit Comitetului Ministerial pentru
Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă, în termen de maxim 30 de zile de
la încetarea fenomenelor.

Caracterizarea anului 2016 din punct de vedere hidrologic
(Sursa: Agenția Națională de Meteorologie)
Cantitatea anuală de precipitaţii, medie pe ţară (791,5
oscilând între 6% (luna august) şi 138% (luna
mm), a fost cu 25% mai mare decât normala
octombrie), iar abaterile negative au fost de 10% în
climatologică (intervalul de referință 1981 – 2010).
luna septembrie, 22% în luna iulie şi 63% în luna
Astfel, abaterile au fost pozitive în majoritatea lunilor,
decembrie.
Figura nr. IX.7. Cantităţile anuale de precipitaţii în anul 2016 (în mm)

Sursa: Agenția Națională de Meteorologie

Prognoza efectelor schimbărilor climatice asupra mediului urban
Conform Strategiei Naționale a României privind
creștere a temperaturii medii globale și între 4,0°C
Schimbările Climatice 2013–2020, schimbările în
și 5,0°C în cazul scenariului cu cea mai pronunțată
regimul climatic din România se încadrează în
creștere a temperaturii).
contextul global, ținând seama de condițiile regionale:
Din punct de vedere pluviometric, peste 90% din
creșterea temperaturii va fi mai pronunțată în timpul
modelele climatice prognozează pentru perioada
verii, în timp ce, în nord-vestul Europei creșterea cea
2090-2099 secete pronunțate în timpul verii în
mai pronunțată se aşteaptă să fie în timpul iernii.
România, în special în sud și sud-estul țării (cu abateri
După estimările prezentate în AR4 al IPCC (IPCC
negative față de perioada 1980-1990 mai mari de
Fourth Assessment Report), în Romania se
20%). În ceea ce privește precipitațiile din timpul
preconizează o creștere a temperaturii medii anuale
iernii, abaterile sunt mai mici și incertitudinea este
față de perioada 1980-1990 similare întregii Europe,
mai mare.
existând diferențe mici între rezultatele modelelor în
Impactul principal al schimbărilor climatice asupra
ceea ce privește primele decenii ale secolului XXI și
zonelor urbane, a infrastructurii şi construcţiilor este
mai mari în ceea ce privește sfârșitul secolului:
legat, în principal, de efectele evenimentelor
între 0,5°C şi 1,5°C pentru perioada 2020-2029;
meteorologice extreme, precum valurile de căldură,
între 2,0°C şi 5,0°C pentru 2090-2099, în funcție
căderile abundente de zăpadă, furtuni, inundaţii,
de scenariu (de exemplu între 2,0°C și 2,5°C în
creşterea instabilităţii versanţilor.
cazul scenariului care prevede cea mai scăzută

IX.2.PROGNOZE ŞI MĂSURI ÎNTREPRINSE PENTRU DEZVOLTAREA URBANĂ SUSTENABILĂ ŞI
ÎMBUNĂTĂŢIREA SĂNĂTĂŢII ŞI CALITĂŢII VIEŢII DIN AGLOMERĂRILE URBANE
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X. RADIOACTIVITATEA MEDIULUI
X.1. MONITORIZAREA RADIOACTIVITĂȚII FACTORILOR DE MEDIU
Radioactivitatea este proprietatea nucleelor unor
elemente chimice de a emite prin dezintegrare
spontană radiaţii corpusculare şi electromagnetice.
Aceasta este un fenomen natural ce se manifestă în
mediu.
Radioactivitatea naturală este determinată de
substanţele radioactive de origine terestră (precum U238, U-235, Th-232, Ac-228 etc.), la care se adaugă
substanţele radioactive de origine cosmogenă (H-3,
Be-7, C-14 etc.) şi radiaţia cosmică, care toate la un loc
formează fondul natural de radiaţii. Substanţele
radioactive de origine terestră există în natură din
cele mai vechi timpuri, iar abundenţa lor este
dependentă de conformaţia geologică a diferitelor
zone, variind de la un loc la altul. Componenta
extraterestră a radioactivităţii naturale este
constituită din radiaţiile de origine cosmică provenite
din spaţiul cosmic şi de la Soare. Substanţele
radioactive de origine cosmogenă se formează în
straturile înalte ale atmosferei, prin interacţia
radiaţiei cosmice cu elemente stabile.

Toate radiaţiile ionizante, de origine terestră sau
cosmică, constituie fondul natural de radiaţii care
acţionează asupra organismelor vii.
Alături de radionuclizii naturali se găsesc radionuclizii
artificiali care au pătruns în mediu pe diferite căi:
intenţionat, în urma testelor nucleare şi prin
deversări de la diverse instalaţii nucleare;
accidental, în urma unor defecţiuni la instalaţiile
nucleare (exemplu: accidentele nucleare de la
Cernobîl, Fukushima).
Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii
Mediului (RNSRM) este coordonată ştiinţific, tehnic şi
metodologic de Laboratorul Naţional de Referinţă
pentru Radioactivitate (LNRR) din cadrul Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM).
La nivelul anului 2016, RNSRM a funcţionat cu un
număr de 37 de Staţii de Supraveghere a
Radioactivităţii Mediului (SSRM), laboratoare aflate în
structura organizatorică şi administrativă a Agenţiilor
Judeţene pentru Protecţia Mediului, precum şi cu 86
staţii automate de monitorizare a debitului dozei
gama în aer (figura nr.X.1). Distribuția acestora pe
teritoriul României acoperă toate formele de relief.

Figura nr. X.1. Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului

Sursa: Ministerul Mediului

Dintre cele 37 de SSRM, 9 au funcţionat cu program de
lucru de 24 ore/zi (SSRM Cernavodă, SSRM Constanţa,
SSRM Bechet, SSRM Craiova, SSRM Piteşti, SSRM
Babele, SSRM Cluj, SSRM Toaca şi SSRM Iaşi), iar
restul cu program de lucru de 11 ore/zi.
Analizele efectuate pentru factorii de mediu
monitorizaţi (aer - prin aerosoli atmosferici, depuneri
detectarea rapidă a oricăror creşteri cu
semnificaţie radiologică a nivelurilor de
radioactivitate a mediului pe teritoriul naţional;
notificarea rapidă a factorilor de decizie în
situaţie de urgenţă radiologică şi susţinerea, cu
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atmosferice umede şi uscate, ape - prin ape de
suprafaţă şi freatice, sol necultivat, vegetaţie
spontană) au fost: beta globale, beta spectrometrice şi
gama spectrometrice, precum şi determinarea
echivalentului debitului de doză gama.
Obiectivele monitorizării radioactivităţii mediului au
fost:
date din teren, a deciziilor de implementare a
măsurilor de protecţie în timp real;
controlul funcţionării surselor de poluare
radioactivă cu impact asupra mediului, în acord
cu cerinţele legale, şi limitele autorizate la nivel
naţional;
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evaluarea
dozelor încasate de
populaţie ca urmare a
expunerii suplimentare la
radiaţii, datorate practicilor sau accidentelor
radiologice;
urmărirea
continuă
a
nivelurilor
de
radioactivitate naturală, importante în evaluarea
consecinţelor unei situaţii de urgenţă radiologică;
furnizarea de informaţii către public.
Sub coordonarea LNRR - ANPM, RNSRM a desfăşurat,
în anul 2016, două tipuri de programe de
monitorizare a radioactivităţii mediului. Acestea au
fost:
Programul naţional standard de monitorizare
a radioactivităţii factorilor de mediu,
desfăşurat în mod unitar de către toate SSRM din
cadrul RNSRM; acest program se desfăşoară

permanent şi urmăreşte evoluţia în timp a
radioactivităţii factorilor de mediu;
Programul de monitorizare a zonelor cu
fondul natural modificat antropic, specific
fiecărei zone; la nivelul anului 2016 au fost
implicate în derularea acestui program 24 de
SSRM, care s-a desfăşurat în paralel cu Programul
naţional
standard
de
monitorizare
a
radioactivităţii factorilor de mediu. Programele cu
aria de răspândire cea mai mare au fost cele
dedicate monitorizării radioactivității factorilor
de mediu din zona de influență a CNE Cernavodă
(cuprinzând județele Constanța, Călărași și
Ialomița) și respectiv CNE Kozlodui (pe teritoriul
românesc, cuprinzând județele Dolj, Teleorman și
Mehedinți). În probele analizate nu a fost
detectată prezenţa unor radionuclizi artificiali
gama emiţători a căror sursă să fie CNE
Cernavodă, respectiv CNE Kozlodui.

X.1.1. RADIOACTIVITATEA AERULUI
❖ DEBITUL DOZEI GAMA

Monitorizarea calităţii aerului din punct de vedere al
radioactivităţii este prima cale de identificare a
prezenţei radionuclizilor naturali şi artificiali în
atmosferă, peste limitele fondului natural.
În acest scop sunt efectuate determinări ale debitului
dozei gama, determinări beta globale şi gama
spectrometrice asupra aerosolilor atmosferici,

precum şi asupra depunerilor atmosferice totale
(umede şi uscate) şi determinări beta spectrometrice
asupra depunerilor atmosferice umede.
Determinarea debitului dozei gama s-a efectuat cu
frecvenţă orară. Valorile obţinute dau o primă
indicaţie asupra radioactivităţii din atmosferă.

În anul 2016 au fost înregistrate un număr de 226.355
valori validate de debit de doză gama. Variaţia medie
anuală (figura nr.X.2), la cele 37 SSRM, s-a situat în

domeniul 0,068 – 0,136 µSv/h. Eroarea asociată
acestei analize este sub 15%.

Figura nr.X.2. Variaţia mediei și maximei anuale a debitului dozei gama înregistrate în diferite localități de pe teritoriul
României, în anul 2016

Notă: limita de avertizare pentru debitul dozei gama (conform O.M. nr. 1978/2010) este de 1 µSv/h.
Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Tendința de variație multianuală, la nivel național, a
debitului dozei gama în perioada 2003-2016 este
prezentată în figura nr.X.3. Se remarcă faptul că media
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anuală, aferentă anului 2016 (0,102 µSv/h) se
menține în domeniul valorilor medii din anii anteriori
(0,086 – 0,102 µSv/h).
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Figura nr.X.3. Variaţia medie multianuală a debitului dozei gama în aer înregistrată pe
teritoriul României

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

În zona de influenţă a CNE Cernavodă și respectiv CNE
Kozlodui debitul dozei gama în aer este supravegheat
permanent prin intermediul staţiilor automate.
Distribuţia procentuală a numărului determinărilor

echivalentului debitului de dozei gama absorbită în
aer, înregistrate de staţiile automate amplasate în cele
două zone, este prezentată în figura nr.X.4.

Figura nr.X.4. Distribuţia procentuală a numărului determinărilor echivalentului debitului de doză gama înregistrate de staţiile
automate, în zona de influenţă a CNE Cernavodă și respectiv în zona de influenţă a CNE Kozlodui, în anul 2016

Notă: limita de avertizare pentru debitul dozei gama absorbite (conform O.M. nr. 1978/2010) este de de 1 µSv/h.
Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Din figura nr.X.4. se remarcă faptul că în anul 2016,
45,33% din numărul de determinări efectuate de
stațiile automate aflate în zona de influență a CNE
Cernavodă, respectiv 53,22% din numărul de
determinări efectuate de stațiile automate aflate în
zona de influență a CNE Kozlodui, s-au situat în
intervalul 0,091-0,110 µSv/h. În intervalul 0,151 –
0,210 µSv/h s-au înregistrat un număr extrem de mic

de valori, care reprezintă 0,26 % pentru zona CNE
Cernavodă și respectiv 0,51% pentru CNE Kozlodui.
Atât la nivelul țării, cât și în zonele de influență ale
CNE Cernavodă și CNE Kozlodui (pe teritoriul
României) valorile echivalentului debitului dozei
gama s-au încadrat în valorile fondului natural de
radiații.

❖ RADIOACTIVITATEA AEROSOLILOR ATMOSFERICI
Probele de aerosoli atmosferici sunt prelevate prin
aspirare pe filtre, care sunt analizate beta global şi
gama spectrometric.
Prelevarea aerosolilor atmosferici se realizează în
cadrul SSRM în funcţie de programul de lucru specific,
în următoarele intervale orare:
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4 aspiraţii: 02 – 07 (A1), 08 – 13 (A2), 14 – 19
(A3) şi 20 – 01 (A4);
2 aspiraţii: 02 - 07 (A1) şi 08 – 13 (A2).
Analizele beta globale asupra filtrelor de aerosoli
atmosferici s-au efectuat pe filtre individuale.

177

Fiecare filtru a fost
măsurat de trei ori, la
intervale de timp bine stabilite:
la 3 minute după încetarea
prelevării, la 20 ore, respectiv 24 ore (în funcţie de
programul de lucru al staţiei, în scopul determinării
radonului şi toronului din atmosferă) şi la 5 zile după
încetarea aspirării.
Numărul total al analizelor beta globale efectuate în
anul 2016, pe filtrele de aerosoli atmosferici, a fost de
94170.
În cazul analizelor beta globale imediate a probelor de
aerosoli atmosferici, influenţa variaţiei diurne a
curenţilor de aer asupra activităţii aerosolilor
atmosferici se observă prin valori mai ridicate la

filtrele prelevate pe tipul nopții, A1 (0,345– 4,888
Bq/m3), respectiv A4 (0,388– 4,805 Bq/m3), față de
cele prelevate în timpul zilei A2 (0,451 – 2,721
Bq/m3), respectiv A3 (0,445 –2,474 Bq/m3). Valoarea
maximă s-a obţinut în intervalul orar de aspiraţie 02 –
07 (A1), datorită condiţiilor reduse de dispersie în
atmosferă, iar minima în intervalul orar de aspiraţie
14 – 19 (A3).
Distribuția valorilor medii anuale a activităţii beta
globale a aerosolilor atmosferici prelevați pe teritoriul
României în anul 2016, în funcţie de altitudinea
punctului de prelevare, este reprezentată grafic în
figura nr.X.5. Din acesta se poate observa că valorile
minime au fost înregistrate la SSRM de munte, iar cele
maxime se înregistrează la cele de câmpie.

Figura nr.X.5. Distribuţia activităţii beta globale (valori medii anuale) a probelor de aerosoli atmosferici, aspirațiile A1 și A2, în
funcţie de altitudinea punctului de prelevare, în anul 2016

Notă: limita de avertizare pentru aerosolii atmosferici prin analiza beta globală (conform O.M. nr. 1978/2010) este de 50 Bq/m3.
Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediulu

Valorea medie anuală a activităţii beta globale a
aerosolilor atmosferici (măsurarea imediată) obținută
în anul 2016 (2,19 Bq/m3), este comparabilă cu

valoarea medie multianuală (2,43 Bq/m3) calculată
pentru perioada 2003 – 2015 (figura nr.X.6),
încadrându-se în limitele de variație ale acesteia (1,99
– 3,24 Bq/m3).

Figura nr. X.6. Variaţia medie multianuală a activităţii beta globale a aerosolilor atmosferici pe teritoriul României – măsurarea
imediată

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Radonul (Rn-222) şi toronul (Rn-220) sunt produşi de
filiaţie ai U-238 şi Th-232, aflaţi în stare gazoasă. Ei
ajung în atmosferă în urma exhalaţiei din sol şi roci,
unde sunt supuşi fenomenelor de dispersie
atmosferică. Concentraţiile de Rn-222 şi Rn-220 în
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atmosferă variază sezonier, depinzând de condiţiile
meteorologice care influenţează, atât viteza de
emanaţie a gazelor din sol, cât şi diluţia/dispersia
acestora în atmosferă.
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Concentraţia radonului
şi toronului atmosferic respectă
aceeaşi tendinţă ca şi aerosolii
atmosferici, atât pentru variaţia diurnă şi sezonieră,
cât şi pentru variaţia pe altitudine, concentrațiile fiind
puternic influenţate de circulaţia curenţilor de aer.
Activitatea specifică a radonului (Rn-222) şi toronului
(Rn-220) din atmosferă a fost determinată indirect,

prin analiza beta globală a filtrelor pe care s-au
aspirat aerosolii atmosferici. În acest scop s-au
efectuat analizele beta globale întârziate ale probelor
de aerosoli atmosferici la 20 ore (respectiv 24 ore, în
funcţie de programul de lucru al SSRM) şi la 5 zile
după încetarea aspirării. Activitatea specifică medie
anuală a radonului şi toronului determinată pentru
aspirațiile A1 și A2 este prezentată în figurile nr.X.7. și
nr.X.8.

Figura nr.X.7. Variaţia activităţii specifice medii anuale a radonului din atmosferă, pe teritoriul României, în anul 2016

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Figura nr.X.8. Variaţia activităţii specifice medii anuale a toronului din atmosferă, pe teritoriul României, în anul 2016

Variația concentrațiilor Rn-222 și Rn-220 la nivelul
țării este puternic influențată de altitudinea punctului
de prelevare. Valoarea mediei anuale, pe cele două
aspirații, din intervalul de prelevare 02-07 și din
intervalul de prelevare 08-13, a fost de 6,374 Bq/m3
pentru Rn-222 și 0,196 Bq/m3 pentru Rn-220.

În figura nr.X.9. este prezentată variația medie anuală
a activității beta globale a aerosolilor atmosferici
măsurați la 5 zile după prelevare. Domeniul de
variație al valorilor medii anuale înregistrate la
nivelul țării, în anul 2016, pentru aerosolii atmosferici
măsurați la 5 zile este de 0,002 ÷ 0,020 Bq/m3, cu o
valoare medie pe țară de 0,006 Bq/m3.

Figura nr.X.9. Variația medie anuală a activității beta globale a aerosolilor atmosferici –
măsurarea la 5 zile

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului
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Analiza gama spectrometrică
a
probelor
de
aerosoli
atmosferici se efectuează, în situaţii normale, asupra
unei probe cumulate, care conţine toate probele
prelevate de un SSRM pe parcursul unei luni
calendaristice.
În probele de aerosoli atmosferici prelevate pe tot
parcursul anului s-a pus în evidenţă prezenţa

radionuclidului natural de origine cosmogenică, Be-7,
al cărui domeniu de variație la nivelul anului 2016 a
fost de 0,226 – 9,648 mBq/m3.
În figura nr.X.10. este prezentată variaţia multianuală
a valorilor medii lunare ale Be-7 la nivelul țării, care
scoate în evidență respectarea unor cicluri sezoniere,
cu valori minime pe perioada de iarnă și maxime vara.

Figura nr.X.10. Variaţia multianuală a activităţii medii lunare a Be-7 în probe de aerosoli atmosferici

Atât la nivelul țării, cât și în zonele de influență ale
CNE Cernavodă și CNE Kozlodui (pe teritoriul
României) nu a fost identificată prezenţa unor

radionuclizi artificiali gama emiţători în probe de
aerosoli atmosferici.

❖ RADIOACTIVITATEA DEPUNERILOR ATMOSFERICE TOTALE ŞI PRECIPITAŢIILOR
Probele de depuneri atmosferice totale se obţin prin
prelevarea zilnică, de pe o suprafaţă de 0,3 m2, a
pulberilor sedimentabile şi a precipitaţiilor
atmosferice.
Analiza beta globală imediată a probelor de depuneri
atmosferice totale
După prelevare şi pregătire, probele de depuneri
atmosferice totale sunt măsurate pentru determinarea
activităţii beta globale imediate şi după 5 zile de la
prelevare.

Variaţia activitaţii beta globale a depunerilor
atmosferice totale, pe teritoriul României, în anul
2016 este prezentată grafic în figura nr.X.11.
Valorile prezentate au fost obţinute prin medierea
valorilor zilnice înregistrate în anul 2016. Numărul
total al analizelor beta globale efectuate în anul 2016,
la toate cele 37 SSRM, pentru depuneri atmosferice a
fost de 26730.

Figura nr.X.11. Activitatea medie anuală beta globală a depunerilor atmosferice totale înregistrată pe teritoriul
României, în anul 2016

Notă: limita de avertizare pentru depunerile atmosferice totale (umede şi uscate) prin analiza beta globală imediată (conform
O.M. nr. 1978/2010) este de 1000 Bq/m2zi. (Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului)
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Figura nr.X.12. Variaţia medie multianuală a activităţii beta globale a depunerilor
atmosferice totale înregistrată pe teritoriul României

Din analiza datelor prezentate în figura nr.X.12 se
observă că, variaţia medie multianuală a activităţii
beta globale a depunerilor atmosferice totale se
încadrându-se în limitele de variație calculate pentru
perioada 2003-2015.

În scopul efectuării analizei gama spectrometrice a
depunerilor atmosferice totale, probele prelevate
zilnic se cumulează lunar. Rezultatele cu valori
semnificative ale analizelor gama spectrometrice
efectuate asupra probelor de depuneri atmosferice
prelevate de cele 37 SSRM, în anul 2016, sunt
prezentate în figura nr.X.13.

Figura nr.X.13. Variaţia activităţii specifice medii lunare a radionuclizilor naturali şi artificiali identificaţi în
probele de depuneri atmosferice totale, în anul 2016 la nivelul României

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

În figura nr.X.13, produsul de fisiune Cs-137 este
prezent în probele de depuneri atmosferice totale în
concentraţii medii zilnice cuprinse între 0,007 – 0,080
Bq/m2. Sursa predominantă de contaminare
atmosferică la nivelul anului 2016 a constituit-o
procesele de resuspensie de pe sol a Cs-137
provenind din accidentele nucleare din anii anteriori.
Atât la nivelul țării, cât și în zonele de influență ale
CNE Cernavodă și CNE Kozlodui (pe teritoriul
României) nu a fost identificată prezenţa altor
radionuclizi artificiali gama emiţători.
Probele de precipitaţii atmosferice se obţin prin
colectarea tuturor tipurilor de precipitaţii din 24 de
ore. După colectare şi pregătire, probele sunt

analizate beta spectrometric cu analizoare cu
scintilator lichid, în vederea determinării activității
specifice a tritiului.
Tritiul este un radioizotop al hidrogenului care se
produce zilnic în natură, dar şi în reactoarele nucleare,
de unde poate ajunge în mediul înconjurător prin
emisii controlate sau accidente nucleare.
În figura nr.X.14. sunt prezentate nivelurile de tritiu
pentru probele de precipitaţii prelevate în anul 2016
de SSRM de pe teritoriul României (exclusiv SSRM
Cernavodă). Valorile lunare prezentate au fost
obţinute prin cumularea probelor de precipitaţii
prelevate pe parcursul unei luni.

Figura nr.X.14. Activitatea volumică medie anuală a tritiului în probe de precipitaţii prelevate în anul 2016 de pe teritoriul
României (exclusiv SSRM Cernavodă)
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Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Analiza seriei de date obținute din probele de
precipitatii atmosferice, valori mediate anual pentru
fiecare SSRM în parte, pentru anul 2016, indică faptul

că nu există diferenţe semnificative în ceea ce priveşte
nivelul concentraţiei de tritiu înregistrat comparativ
cu anii precedenţi, figura nr.X.15.

Figura nr.X.15. Variația multianuală a activității specifice a tritiului în probe de precipitații atmosferice

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Determinarea activității specifice a tritiului din
precipitații la SSRM Cernavodă s-a efectuat prin
analiza individuală a probelor prelevate în interval de
24 de ore (în zilele în care s-au înregistrat

precipitații). Valorile activității specifice medii anuale
ale tritiului, înregistrate în probe de precipitaţii, la
SSRM Cernavodă, sunt prezentate în figura nr.X.16.

Figura nr.X.16. Variaţia activității specifice medii anuale de tritiu, înregistrate în probe de precipitaţii, la SSRM Cernavodă

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

X.2. RADIOACTIVITATEA APELOR

În scopul supravegherii principalelor cursuri de apă
din ţară (figura nr.X.17), se recoltează probe din
râurile situate în apropierea SSRM, cu frecvenţă
zilnică.
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Probele sunt pregătite pentru analiză şi se efectuează
măsurări ale activităţii beta globale imediate şi după 5
zile de la prelevare. Probele zilnice sunt cumulate
lunar şi transmise spre analiză gama spectrometrică.
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Numărul total al
analizelor beta globale
efectuate (imediate şi întârziate)
în anul 2016, la toate cele 37 de

SSRM pentru apa de suprafaţă, este de 24642.
Domeniul de variaţie a erorilor relative asociate
concentraţiilor probelor de apă de suprafaţă se
încadrează în domeniul 3,88 – 33,77 %.

Figura nr.X.17. Harta principalelor râuri din România şi a afluenţilor lor

❖ RADIOACTIVITATEA PRINCIPALELOR RÂURI
Principalele cursuri de apă din care se prelevează
zilnic probe de apă de suprafaţă

sunt prezentate în tabelul nr. X.1.

Tabelul nr.X.1.– Punctele de prelevare a probelor de apă curgătoare

Localitatea
Piteşti
Vaslui
Resiţa
Timişoara
Piatra Neamţ
Bacău
Buzău
Sibiu
Bucureşti
Oradea
Drobeta Turnu Severin
Bechet
Zimnicea
Călăraşi
Cernavodă
Galaţi
Tulcea

Râul
Doamnei
Bârlad
Bârzava
Bega
Bistriţa
Bistriţa
Buzău
Cibin
Colentina
Crişul Repede
Dunăre
Dunăre
Dunăre
Dunăre
Dunăre
Dunăre
Dunăre

Localitatea
Sfântu Gheorghe
Braşov
Slobozia
Craiova
Focşani
Târgu Mureş
Alba Iulia
Deva
Arad
Miercurea Ciuc
Iaşi
Baia Mare
Botoşani
Satu Mare
Cluj Napoca
Suceava
Ploiesti

Râul
Dunăre
Ghimbăşel
Ialomiţa
Jiu
Milcov
Mureş
Mureş
Mureş
Mureş
Olt
Prut
Săsar
Siret
Someş
Someşul Mic
Suceava
Teleajen

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Rezultatele analizei beta globală a probelor de apă
din principalele râuri (pentru măsurările imediate şi
întârziate), valorile medii anuale, înregistrate în anul

AGENȚIA NATIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

2016, sunt prezentate grafic în figura nr.X.18. Valorile
au fost obţinute prin medierea valorilor zilnice.
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Figura nr.X.18. Variaţia medie anuală a activităţii beta globale a râurilor, în anul 2016

Notă: limita de avertizare pentru apa de suprafaţă prin analiza beta globală (conform O.M. nr. 1978/2010), este de 5 Bq/L.
Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Tendința de variație multianule a activității beta
gloale a probelor de apă de suprafață

prelevate din râuri este prezentată în figura nr. X.19.

Figura nr.X.19. Variaţia medie multianuală a activităţii beta globale a râurilor înregistrată pe teritoriul României

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Analiza beta spectrometrică a probelor de ape din
principalele râuri - valorile concentraţiilor medii
anuale de tritiu, în probele de apă de suprafaţă

prelevate din principalele cursuri de apă din România,
s-au situat în anul 2016 în domeniul 1,31 – 2,68 Bq/L
și este prezentată în figura nr.X.20.

Figura nr.X.20. Variaţia activităţii specifice a tritiului în principalele cursuri de apă, în anul 2016 (Sursa: Agenția Națională pentru
Protecția Mediului)
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❖ RADIOACTIVITATEA DUNĂRII

În figura nr. X.21 este
reprezentată variaţia activităţii
beta globale a apei de suprafaţă
prelevată de către SSRM riverane Dunării – valorile
medii înregistrate pentru măsurătorile imediate, în
anul 2016.
Programul de prelevare a probelor de apă, constă în
prelevarea cu o frecvenţă prestabilită a probelor din
locaţiile alese în programul de supraveghere.

Rezultatele obţinute sunt prezentate în graficele
următoare.
Domeniul de variaţie a activităţii medii beta globale,
masurări imediate, a probelor prelevate din Dunării,
în diferite sectoare de pe teritoriul României, la
nivelul anului 2016, s-a situat între 0,121 – 0,410
Bq/L, încadrându-se în domeniul de variație al
fondului natural.

Figura nr.X.21. Variaţia activităţii medii beta globale a Dunării, în diferite sectoare de pe teritoriul României, în anul 2016

Notă: limita de avertizare pentru apa de suprafaţă prin analiza beta globală (conform O.M. nr. 1978/2010), este de 5 Bq/L.

Concentraţia medie anuală a tritiului din Dunăre s-a încadrat în intervalul 1,40 – 2,80 Bq/L la nivelul anului 2016
(figura nr.X.22).
Figura nr.X.22. Concentraţia medie anuală a tritiului în Dunăre, în anul 2016, în diferite sectoare

De asemenea, la nivelul anului 2016 s-a derulat un
program intensiv de monitorizare a activității
specifice a tritiului în apa de suprafaţă a Dunării (în
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diferite puncte de prelevare din zona Cernavodă),
canal Ecluză, canal Seimeni și canal Dunăre – Marea
Neagră (figurile nr. X.23, X.24 și X.25).
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Figura nr.X.23. Variaţia activităţii volumice a tritiului în probele de apă din Dunăre, în zona Cernavodă

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Figura nr.X.24. Variația valorilor medii lunare ale concentraţiei volumice a tritiului în probele de apă din canal deversare –
Ecluză

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Figura nr.X.25. Variația valorilor medii lunare ale concentraţiei volumice a tritiului în probele de apă de suprafaţă din canal
Seimeni
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Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Figura nr.X.26. Variația valorilor medii lunare ale concentraţiei volumice a tritiului în probele de apă de suprafaţă din Canal
Dunăre – Marea Neagră, prelevate din dreptul localităţilor Saligny şi Medgidia

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

❖ RADIOACTIVITATEA MĂRII NEGRE

Dinamica radionuclizilor K-40 şi Cs-137 în probele
zilnice de apă de mare, prelevate din zonele Constanţa

(judeţul Constanţa) şi Sfântu Gheorghe (judeţul
Tulcea) este prezentată în figurile nr. X.27 şi X.28.

Figura nr.X.27. Variaţia medie lunară a activităţii specifice a K-40 în Marea Neagră, în anul 2016

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Figura nr.X.28. Variaţia medie lunară a activităţii specifice a Cs-137 în Marea Neagră, în anul 2016
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Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Valorile concentraţiilor de Cs-137 în probele de apă
din Marea Neagră, prelevate de către SSRM Constanţa
şi SSRM Sfântu Gheorghe, la nivelul anului 2016, au
variat în domeniul 0,006 – 0,016 Bq/L.

În probele de apă de Dunăre analizate nu a fost
detectată prezenţa unor radionuclizi artificiali gama
emiţători a căror sursă să fie CNE Cernavodă sau CNE
Kozlodui.

X.3. RADIOACTIVITATEA SOLULUI
Probele de sol sunt prelevate din zone necultivate de
cel puţin 10 ani. Prelevarea probelor de sol se
efectuează săptămânal, iar măsurarea beta globală a
probelor se face după 5 zile.
Valorile medii anuale ale rezultatelor analizei beta
globale a probelor de sol necultivat, prelevate în
cadrul RNSRM în anul 2016, sunt prezentate în figura

nr.X.29. Valorile din grafic au fost obţinute prin
medierea valorilor probelor prelevate săptămânal.
Numărul total al măsurătorilor efectuate la toate cele
37 de SSRM din cadrul RNSRM este de 1801.
Domeniul în care variază erorile relative asociate
concentraţiilor este cuprins între 4,30 – 33,17 %.

Figura nr.X.29. Variaţia medie anuală a activităţii beta globale a probelor de sol necultivat prelevate în diferite zone de pe
teritoriul României, în anul 2016 (Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului)

Figura nr.X.30. Variaţia medie anuală a activităţii beta globale a solului, înregistrată pe teritoriul României

AGENȚIA NATIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

188

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Din analiza gama spectrometrică a probelor de sol,
prelevate anual, s-au obţinut informaţii privind
distribuţia şi nivelul concentraţiilor radionuclizilor în
zona laboratoarelor din cadrul RNSRM. Variaţia
concentraţiilor radionuclizilor în probele sol prelevate
de pe teritoriul ţării este dată de tipul de sol – pentru
radionuclizii naturali, precum şi de particularităţile

contaminării radioactive din perioada accidentului
nuclear de la Cernobîl – pentru radionuclidul artificial
Cs-137.
În tabelul nr.X.2. sunt prezentate concentraţiile medii
anuale pe ţară, în Bq/kg m.u. (masă uscată – m.u.) ale
Ra-226 (descendent al U-238), Ac-228 (descendent al
Th-232) şi K-40, determinate în probele de sol.

Tabel nr.X.2. Variaţia concentraţiilor radionuclizilor naturali

Radionuclid
Ra-226
Ac-228
K-40

Minim
Bq/kg (m.u.)
7,35
9,88
186,92

Medie
Bq/kg (m.u.)
31,28
32,72
435,21

Maxim
Bq/kg (m.u.)
77,82
56,15
615,86

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Figura nr.X.31. Variaţia activităţii medii anuale a radionuclidului Cs-137 în probe de sol necultivat, prelevate pe teritoriul
României

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

X.4. RADIOACTIVITATEA VEGETAȚIEI
Probele de vegetaţie spontană sunt prelevate
săptămânal, măsurarea beta globală a probelor
efectuându-se la 5 zile de la prelevare.
Graficul din figura nr.X.32 prezintă nivelul
radioactivităţii beta globale în probele de vegetaţie

spontană prelevate pe teritoriul României, în perioada
aprilie - octombrie 2016. Domeniul de variaţie al
erorilor de măsură a fost cuprins între 5,11 – 33,38 %.
Valorile din grafic au fost obţinute prin medierea
valorilor medii lunare, din anul 2016.

Figura nr.X.32. Variaţia medie anuală a activităţii beta globale a vegetaţiei spontane, înregistrată pe teritoriul
României, raportată la masă verde (m.v.)
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Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Analiza multianuală a datelor raportată pe un interval
de timp de 14 ani a scos în evidență tendința de
staționaritate, valoarea medie anuală de 219,99 Bq/kg
m.v., încadrându-se în domeniul de variație al
ultimilor 13 ani: 172,41 – 240,684 Bq/kg m.v. (figura
nr.X.33).

Figura nr.X.33. Variaţia medie multianuală a activităţii beta globale a vegetaţiei spontane, înregistrată pe teritoriul României,
raportată la masă verde (m.v.)

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului
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Capitolul XI
CONSUMUL ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
XI.1.TENDINȚE ÎN CONSUM
XI.2.FACTORI CARE
ÎNFLUENȚEAZĂ CONSUMUL
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XI.3. PRESIUNI ASUPRA
MEDIULUI CAUZATE DE
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XI. CONSUMUL ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
XI.1. TENDINȚE ÎN CONSUM
Cod indicator România: RO 35
Cod indicator AEM: CSI 35
DENUMIRE: CEREREA DE TRANSPORT DE PASAGERI
DEFINIȚIE: Cererea de transport de pasageri este definită ca suma pasageri-kilometru interni parcurşi în fiecare
an. Transportul de pasageri intern include transportul cu autoturisme, autobuze şi autocare şi trenuri.
Secțiunea transportul intern de pasageri
cuprinde date care se referă doar la transportul
de pe teritoriul naţional, indiferent de
naţionalitatea vehiculului de transport, pentru
transportul cu autoturisme, cu autobuze şi

autocare, respectiv cu trenuri pe o perioadă de
cel puţin 5 ani. Variabila este calculată din
indicatorul pasageri - kilometru (pkm), definit ca
transportul unui pasager pe distanţa de un
kilometru.

Tabelul nr. XI.1. Volumul transportului de pasageri (parcursul pasagerilor), la nivel național în intervalul 2012 - 2016
2012
2013
2014
2015
2016
Feroviar
4506085.0
4332859.2
4924523.0
5106514.0
4952622.0
Rutier
12584125.4
12923021.0
14060937.6
12914061.7
14609472.1
Căi navigabile
5614.0
6700.0
10910.0
9520.0
7650.0
TOTAL
17095824.4
17262580.2
18996370.6
18030095.7
19569744.1
Sursa: Ministerul Transporturilor

Figura nr. XI.1. Volumul transportului de pasageri (parcursul pasagerilor), la nivel național, în intervalul 2012 - 2016
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Sursa: Ministerul Transporturilor , Institutul Naţional de Statistică

În cazul transportului feroviar s-a observat o tendinţă
fluctuantă, astfel, în anul 2013 a scăzut numărul de
pasageri cu 173 226 mii pasageri - km naţionali faţă
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de anul 2012 iar în anul 2015 s-a înregistrat o creştere
cu 966 274,9 pasageri faţă de anul 2014. În anul 2016
a avut loc o uşoară descreştere. În schimb, transportul
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rutier a urmat o
creştere
progresivă
până în anul în anul 2014, în
anul 2015 înregistrându-se o
descreştere cu 1146 875,9 mii pasageri – km
naţionali. În anul 2016 numărul de pasageri a crescut
cu 2 025 346,7 mii pasageri-km naţionali, faţă de anul

2012.
De asemenea, în cazul transportului pe căi navigabile
s-a observat o creştere în perioada 2012 – 2014, iar în
anul 2016 s-a înregistrat o descreştere semnificativă
faţă de anul 2014, respectiv 3 260 mii pasageri – km
naţionali.

Tabelul nr. XI.2. Volumul transportului intern de pasageri în intervalul 2013 - 2016
Procente (%)
Feroviar
Rutier
Căi navigabile
TOTAL

2012
100
100
100
100

2013
96.2
102.7
119.4
101.0

2014
109.3
111.8
194.3
111.1

2015
113.4
102.7
169.6
105.5

2012=100
2016
109.9
116.1
136.3
114.5

Sursa: Ministerul Transporturilor, www:mt.ro

Figura nr. XI.2. Volumul transportului intern de pasageri în intervalul 2013 - 2016
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Sursa: Ministerul Transporturilor , Institutul Naţional de Statistică

Feroviar
Rutier
Căi navigabile
Aerian
TOTAL

Tabelul nr. XI.3. Transportul național de pasageri în intervalul 2012 - 2016
2012
2013
2014
2015
57329.4
57159.5
64525.3
66261.7
259361.3
272153.8
279642.8
272899.6
112.4
134.0
167.0
169.0
1299.2
1123.7
995.4
1009.6
318102.3
330571.0
345330.5
340339.9

2016
64251.8
300845.3
153.0
1785.7
367035.8

Sursa: Ministerul Transporturilor, www:mt.ro

Figura nr. XI.3. Transportul național de pasageri în intervalul 2012 - 2016
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Sursa: Ministerul Transporturilor , Institutul Naţional de Statistică

Ponderea fiecărui mod în transportul de pasageri
Acest indicator a înregistrat variaţii relativ diferite
pentru cele trei moduri de transport, astfel: în
transportul pe căi navigabile a urmat o creştere
progresivă până în anul 2014, urmând ca în anii 2015
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- 2016 să înregistreze o descreştere.
Între anii 2012 – 2013 în cazul transportului rutier s-a
înregistrat o creştere, iar în anii 2014-2015 s-a
înregistrat o scădere faţă de anii anteriori. În anul
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2016 a avut loc o
creştere
cu
3,01
procente faţă de anul 2015.

În cazul transportului feroviar au loc fluctuaţii de
scadere şi de creştere, o creştere mai mare are având
loc în anul 2015.

Tabelul nr. IX.4. Ponderea fiecărui mod de transport în totalul transportului național de pasageri în intervalul 2012 - 2016
%
%

2012
18.02
81.53
0.04
0.41
100

Feroviar
Rutier
Căi navigabile
Aerian
TOTAL

2013
17.30
82.32
0.04
0.34
100

2014
18.69
80.98
0.05
0.28
100

2015
19.47
80.19
0.05
0.29
100

2016
17.51
81.97
0.04
0.48
100

Sursa: Ministerul Transporturilor, www:mt.ro

Figura nr. XI.4. Ponderea fiecărui mod de transport în total parcurs pasageri (pkm)
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Sursa: Ministerul Transporturilor , Institutul Naţional de Statistică

Utilizarea transportului în comun
Volumul transportului public local de pasageri se
referă la transportul cu autobuzul şi microbuzul,
respectiv cu metroul, tramvaiele şi troleibuzele.
Transportul public local de pasageri cuprinde
transportul în interiorul zonei administrativ
teritoriale a unei localităţi, fără a depăşi limitele
acesteia.
Variabila calculată este pasageri-km (pkm), definită
ca transportul unui pasager pe distanţa de un
kilometru. Analizând evoluţia utilizării transportului
în comun (figura nr. XI.12), se observă o tendinţă
crescătoare în cazul tramvaielor în anii 2013-2014

comparativ cu anul 2015 când a atins valoarea cea
mai mica din ultimii 5 ani de 2384 674,6.
În cazul autobuzelor, microbuzelor, troleibuzelor şi
metroului se observă o tendinţă fluctuantă. În anul
2014 are loc creşterea cea mai mare de 9.52%, faţă
de anul 2012
Volumul transportului public local de pasageri pe
moduri de transport (transportul cu autobuze și
microbuze, cu metroul, tramvaiele și troleibuzele), la
nivel național, pentru intervalul 2012 – 2016 se
prezintă în tabelul nr. XI.6.

Tabelul nr. XI.5. Evoluţia utilizării transportului în comun (mii pasageri-km)
mii pasageri-km

Tramvaie
Autobuze, microbuze
Troleibuze
Metrou
TOTAL

2012
2775794.9
6003337.0
991084.2
2491128.0
12261344.1

2013
2936928.8
6054004.9
1013529.9
2453455.0
12459918.6

2014
2874701.6
6574949.4
1076474.8
2502803.0
13028928.8

2015
2384674.6
6422160.0
971107.3
2523027.0
12300968.9

2016
2479943.9
5979190.0
908503.6
2588421.0
11956059.2

Figura nr. XI.5. Evoluţia utilizării transportului în comun (mii pasageri-km)
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Sursa: Ministerul Transporturilor , Institutul Naţional de Statistică

Cod indicator România: RO 36
Cod indicator AEM: CSI 36
DENUMIRE: CEREREA DE TRANSPORT DE MĂRFURI
DEFINIȚIE: Cererea de transport de marfă este definită ca suma de tone-kilometri interni parcurşi în fiecare an.
Potrivit celor mai recente metadate, transportul naval intern include transportul rutier, feroviar şi pe căi
navigabile interioare: căile navigabile şi de transport feroviar interioare se bazează pe mişcările de pe teritoriul
naţional ("principiul teritorialităţii"), indiferent de naţionalitatea vehiculului sau a navei. Transportul rutier se
bazează pe toate deplasările vehiculelor înregistrate în ţara de raportare.
Transportul rutier de mărfuri cuprinde transportul pe
vehicule înregistrate în ţara raportoare, iar
transportul feroviar şi transportul pe căi navigabile
interioare includ transportul pe teritoriul naţional,
indiferent de naţionalitatea vehiculului de transport,
înregistrat pe o perioadă de cel puţin 5 ani. Variabila
este calculată din indicatorul tone-km (tkm), definit ca
transportul unei tone de mărfuri pe distanţa de un
kilometru.

Din analiza evoluţiei cererii de transport de marfă
(figura nr. XI.6.) se observă că în anul 2012, parcursul
total al mărfurilor transportate în transport național a
fost de 26 654 049 mii tone-km, înregistrându-se o
scădere până în anul 2015, când a atins o valoare
maximă de 24 955 572 mii tone-km. În anul 2016 a
avut loc o creştere cu 1 637 808 mii tone-km faţă de
anul anterior.

Figura nr. XI.6. Evoluţia cererii de transport de marfă
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Sursa: Ministerul Transporturilor , Institutul Naţional de Statistică

Ponderea fiecărui mod de transport în transportul de mărfuri
Modurile de transport considerate sunt: a) rutier, b)
tone de mărfuri pe distanţa de un kilometru.
feroviar şi c) căi navigabile interioare. Transportul
Se observă că atât în cazul cererii de transport de
rutier de mărfuri cuprinde transportul pe vehicule
pasageri cât şi a celei de transport de marfă, un
înregistrate în ţara raportoare, iar transportul feroviar
procent mare îl deţine transportul rutier în
şi pe căi navigabile interioare includ transportul pe
detrimentul celorlalte moduri de transport.
teritoriul naţional, indiferent de naţionalitatea
Obiectivele mobilităţii durabile necesită transferarea
vehiculului de transport. Ponderea este calculată din
unui volum din ce în ce mai mare din transporturile de
indicatorul tone-km (tkm), definit ca transportul unei
călători şi de marfă, dinspre şosea spre calea ferată.
Tabelul nr. XI. 6. Mărfuri transportate, la nivel național, pe modul de transport feroviar,
rutier și pe căile navigabile anterioare, în intervalul 2012 - 2016
Feroviar
Rutier
Căi navigabile
TOTAL

2012
47634.1
173171.0
13292.0
234087.1

2013
41267.9
169313.0
12848.0
223428.9

2014
41548.8
165254.0
14421.0
221223.8

mii tone
2016
41761.7
172957.0
14697.0
229415.7

2015
43431.3
167447.0
13246.0
224124.3

Figura nr. XI.7. Mărfuri transportate, la nivel național, pe modul de transport feroviar,
rutier și pe căile navigabile anterioare, în intervalul 2012 - 2016
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Sursa: Ministerul Transporturilor , Institutul Naţional de Statistică

Tabelul nr. XI.7. Parcursul mărfurilor de transport feroviar, rutier și pe căile navigabile interioare
Feroviar

2012
10896824.0

2013
10409869.0
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2014
9809197.0

2015
9956856.0

mii tone-km
2016
10048493.0
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Rutier
Căi navigabile
TOTAL

12672841.0
3084384.0
26654049.0

12504233.0
3093856.0
26007958.0

12135562.0
3551305.0
25496064.0

12067769.0
2930947.0
24955572.0

13139575.0
3405312.0
26593380.0

Sursa: Ministerul Transporturilor

Figura nr. XI.8. Parcursul mărfurilor de transport feroviar, rutier și pe căile navigabile interioare
14000000
12000000
10000000

8000000

Feroviar

6000000

Rutier

4000000

Căi navigabile

2000000
0
2012

2013

2014

2015

2016

Sursa: Ministerul Transporturilor

Tabelul nr. XI.8. Ponderea fiecărui mod de transport în totalul transportului intern de mărfuri
(rutier, feroviar, căile navigabile interioare) la nivel național în intervalul 2012 - 2016
%
Feroviar
Rutier
Căi navigabile
TOTAL

2012
20.34
73.98
5.68
100

2013
18.47
75.78
5.75
100

2014
18.78
74.70
6.52
100

2015
19.38
74.71
5.91
100

2016
18.20
75.39
6.41
100

Sursa: Ministerul Transporturilor

Figura nr. XI.9. Ponderea fiecărui mod de transport în totalul transportului intern de mărfuri
(rutier, feroviar, căile navigabile interioare) la nivel național în intervalul 2012 – 2016
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Sursa: Ministerul Transporturilor

Figura nr. XI.10. Ponderea fiecărui mod de transport în transportul de mărfuri (tkm)
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Sursa: Ministerul Transporturilor

XI.2. FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ CONSUMUL
XI.3. PRESIUNILE ASUPRA MEDIULUI CAUZATE DE CONSUM
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Cod indicator România: RO 10
Cod indicator AEM: CSI 10
DENUMIRE: TENDINŢA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ
DEFINIȚIE: Indicatorul reprezintă tendinţele (totale şi pe sectoare) emisiilor de gaze cu efect de seră în raport cu
obligaţiile statelor membre de a respecta obiectivele protocolului de la Kyoto.
În comparație cu celelalte sectoare ale emisiilor de
gaze cu efect de seră (GES) din Inventarul Naţional al
Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES) şi anume
Procesele Industriale şi Utilizarea Produselor (IPPU),
Agricultură, Deşeuri, precum şi Folosinţa Terenurilor,
Schimbarea Folosinţei Terenurilor şi Silvicultură
(LULUCF), sectorul Energie reprezintă cea mai mare
sursă de emisii antropice de GES din România.
În anul 2015, sectorul energetic a fost responsabil
pentru aproximativ 68.80% din totalul emisiilor de
GES (116.426,73 kt CO2 echivalent).
În conformitate cu IPCC sectorul Energie cuprinde mai
multe subsectoare:
1.A Arderea combustibililor;
o 1.A.1 Industria energetică
o 1.A.2 Industria Prelucrătoare şi Construcţii;
o 1.A.3. Transporturi;
o 1.A.4 Alte sectoare (comercial/instituțional,
rezidențial,
agricultură/silvicultură/pescuit);
o 1.A.5. Altele (staționare, mobile);
1.B. Emisii fugitive de la combustibili.
Subsectorul rezidențial include următoarele cantități:
furnizarea de sisteme cu flacără deschisă pentru
încălzire și gătit, inclusiv consumul de energie

Anul
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

pentru spațiul locuit de către proprietari și
administrarea agenților economici;
furnizarea către populație pentru a produce
căldură și apă caldă în încălzire centrală și
cantitățile de cărbune primite de mineri ca
alocații directe (plăți) din companiile miniere;
căldura furnizată populației pentru încălzire și
apă caldă, atât din partea publicului și din
sectoarele de producție auto.
În perioada 2006 – 2008, totalul emisiilor de gaze cu
efect de seră au înregistrat o tendință descrescătoare,
iar în anul 2009 au crescut cu aproximativ 11,86%
față de anul precedent. În perioada 2010-2015,
emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul
rezidențial și comercial au scăzut cu 1,45%.
Ponderea emisiilor totale de GES ale categoriei 1.A.4.b
din sub-sectorul 1.A.4 este de aproximativ 60,99%
pentru anul de bază 1989 şi 70,67% pentru anul
curent, 2015.
Contribuția acestei categorii este de aproximativ 7334
kt CO2. echivalent în anul 2015. Se observă o
contribuție principală a utilizării gazelor naturale
drept combustibil în această categorie de activitate, pe
toată durata perioadei de timp 1989-2015.

Tabelul nr. XI.9. Emisii de gaze cu efect de seră – subsectorul Alte subsectoare
Emisiile de gaze cu efect de seră pentru sub-sectorul "Alte subsectoare"
(Gg CO2 echivalent)
1.A.4. Alte subsectoare
a.Comercial/
c.Agricultură/
b.Rezidenţial
instituţional
silvicultură/pescuit
0
8953
5726
0
9305
2010
0
9176
1873
804
6556
2854
617
5898
2254
696
5004
1521
800
5625
1870
916
5881
1582
961
8077
1833
1336
7517
1591
966
7024
922
836
7463
853
1580
6299
575
879
7090
565
1602
8044
467
2186
8221
498
2525
8260
460
4149
8201
591
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Total
14679
11315
11049
10214
8770
7221
8295
8379
10870
10444
8913
9153
8454
8535
10114
10905
11246
12942

198

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

3122
2142
2333
2397
2091
2012
2066
2062
2014

7475
7403
8052
7088
7279
7754
7471
7070
7334

498
634
1000
892
997
1159
977
930
1030

11094
10179
11386
10378
10367
10925
10514
10062
10378

Figura nr. XI.11. Evoluția emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul Energie – subsectorul 1.A.4 Alte sectoare
(comercial/instituțional, rezidențial, agricultură/silvicultură/pescuit) pentru seria timp 1989 – 2015

Sursa: National emissions reported under the EU Greenhouse Gas Monitoring and Reporting Mechanism

Anul
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Tabelul nr. XI.10. Ponderea emisiilor de GES – subsectorul Alte subsectoare
Tendinţa (%)
a.Comercial/instituţional
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,02%
0,03%
0,02%
0,01%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

b.Rezidenţial
0,03%
0,04%
0,05%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,05%
0,05%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
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c. Agricultură/silvicultură/pescuit
0,19%
0,01%
0,01%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
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Cod indicator România: RO 27
Cod indicator AEM: CSI 27
DENUMIRE: CONSUMUL FINAL DE ENERGIE PE TIP DE SECTOR DE ACTIVITATE
DEFINIȚIE: Cantităţile de energie furnizate consumatorului final în cele mai diverse scopuri
energetice
În România, consumul final de energie, ce reprezintă
cantitatea de energie furnizată consumatorului final în
cele mai diverse scopuri energetice, pe locuitor (figura
nr. XI.12) a înregistrat o creștere în anul 2011, urmată

de o scădere ușoară în anul 2012 și mai accentuată în
anul 2013. Tendința de scădere s-a menținut și în anul
2014, cu 4%.

Tabelul nr. XI.11. Consumul final de energie pe locuitor (mii tep/locuitor)
2010
2011
2012
2013
2014
1.720
1.769
1.737
1.583
1.519
Sursa: Institutul Național de Statistică

Figura nr. XI.12. Evoluția consumului final de energie pe locuitor (mii tep/locuitor)

Sursa: Institutul Național de Statistică

XI.4. ECONOMIA VERDE
Cod indicator România: RO 70
Cod indicator AEM: SCP 33
DENUMIRE: NUMĂRUL DE ORGANIZAŢII CU SISTEME DE MANAGEMENT DE MEDIU ÎNREGISTRATE ÎN
CONFORMITATE CU EMAS ŞI ISO 14001
DEFINIȚIE: Indicatorul prezintă numărul total de organizaţii şi numărul total de amplasamente înregistrate în
cadrul sistemului comunitar de management de mediu şi audit EMAS şi numărul de organizaţii certificate în
conformitate cu standardul internaţional pentru Sisteme de Management de Mediu, ISO 14001.
La nivel european, organizațiile manifestă o
preocupare sporită în atingerea performanțelor de
mediu, controlând propriile activități, produse sau
servicii. Aceste aspecte se înscriu în contextul
legislației din ce în ce mai stricte, al dezvoltării
politicilor economice și a altor măsuri destinate să
încurajeze protecția mediului, a creșterii preocupării
organizațiilor privind problemele legate de mediu,
inclusiv dezvoltarea durabilă.
Adoptarea și implementarea într-un mod sistematic
a unui ansamblu de tehnici pentru managementul de
mediu în conformitate cu standardele ISO 14001 pot
contribui la obținerea unor rezultate optime în
beneficiul organizațiilor.
La nivelul Uniunii Europene a fost creat Sistemul
Comunitar de Management de Mediu și Audit
(EMAS), un instrument voluntar disponibil pentru
orice organizație care activează în orice sector
economic din cadrul sau din afara Uniunii Europene,
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care dorește:
să promoveze folosirea eficientă a resurselor;
să încorporeze orientările de mediu în
procedura de achiziție;
să reducă emisiile de dioxid ce carbon și de
deșeuri;
să asigure respectarea cerințelor legale;
să adopte măsuri preventive pentru combaterea
poluării;
să își îmbunătățească performanțele de mediu;
sa promoveze comunicarea și dialogul
transparent, prin publicarea declarației de
mediu.
Prin urmare, EMAS conduce la economii
semnificative, care pot depăși costurile pentru
implementarea schemei. În prezent pentru
înregistrarea în EMAS , nu se percepe taxă de
înregistrare, singurele costuri pe care organizația
trebuie să le suporte sunt acelea legate de activitatea
verificatorului de mediu.

200

Cu toate acestea la
nivel
național
interesul organizațiilor de
participare la aceasta schemă este
încă redus, organizațiile preferând mai degrabă să-și
implementeze și să certifice un sistem de
management de mediu, conform standardului ISO
14001.
Prin declarațiile de mediu pe care organizațiile
trebuie să le întocmească pentru înregistarea în
EMAS, acestea își asumă realizarea unor indicatori
de performanță, astfel încât la actualizarea anuală a

acesteia, indicatorii să poată fi evaluați pentru a
stabili dacă organizația a realizat performanță de
mediu.
La finalul anului 2016 în Registrul Național EMAS au
fost înregistrate 15 organizații, însă 3 dintre acestea
au fost radiate, fie datorită solicitărilor venite din
partea organizațiilor fie datorită faptului că nu au fot
respectate cerințele Regulametului EMAS III. În anul
2016 a fost reînregistrată în EMAS Asociația Zona
Metropolitană Oradea, organizație care în anul 2013
a solicitat radierea.

Nr. organizații

Figura nr. XI.13. Evoluţia numărului de organizaţii înregistrate în EMAS, în România

Organizații înregistrate în REGISTRUL NAȚIONAL EMAS
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XI.4.2. NUMĂRUL DE PRODUSE ȘI SERVICII ETICHETATE CU ETICHETA ECOLOGICĂ EUROPEANĂ
Cod indicator România: RO 71
Cod indicator AEM: SCP
DENUMIRE: NUMĂRUL DE PRODUSE ȘI SERVICIII ETICHETATE CU ETICHETA ECOLOGICĂ EUROPEANĂ
DEFINIȚIE: Indicatorul prezintă numărul de produse şi servicii pentru care s-a acordat eticheta ecologică
europeană, an de an. Indicatorul nu oferă informaţii cu privire la ponderea produselor ecologice din gama totală
de bunuri de consum existentă la dispoziţia consumatorilor.
La sfârșitul anului 2015, Comisia Europeană a
prezentat Pachetul de măsuri privind economia
circulară, care reprezintă răspunsul Europei privind
direcția de urmat. Pachetul vizează diversele etape ale
ciclului de viață extins al unui produs, de la producție
și consum până la gestionarea deșeurilor. Acțiunile
propuse sunt concepute să aducă beneficii atât
mediului, cât și economiei. Conştientizarea pericolelor
reale ale schimbărilor climatice cauzate de activităţile
umane, precum şi percepţia publică tot mai
accentuată asupra avantajelor folosirii unor produse
şi servicii curate din punct de vedere ecologic, cu
efecte benefice asupra sănătăţii şi bunăstării
oamenilor au devenit factori cu rol determinant în
evoluția dezvoltării. În contextul în care anul 2017

este Anul internațional al turismului sustenabil, în
perioada următoare, dezvoltarea ecoturismului în
România, este un domeniu care poate beneficia de
avantajele obținerii de către unitățile turistice de
cazare, a etichetei ecologice europene.
Indicatorul prezintă evoluția cumulativă a numărului
de produse și servicii pentru care s-a acordat eticheta
ecologică europeană (figura nr. XI.14). Creșteri
semnificative a produselor etichetate cu eticheta
ecologică europeană au avut loc în anii 2013 și 2014.
S-au înregistrat cincizeci şi şase de produse în anul
2013. În anul 2015 au fost acordate două etichete
ecologice europene, pentru două produse, și 2 licențe,
în anul 2016 nu s-au acordat etichete ecologice.

Figura nr. XI.14. Evoluția numărului de produse şi servicii etichetate cu eticheta ecologică europeană şi licenţe acordate
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XI.4.4. ECO-EFICIENȚA PRINCIPALELOR SECTOARE DE ACTIVITATE
Cod indicator România: RO 29
Cod indicator AEM: CSI 29
DENUMIRE: CONSUMUL DE ENERGIE PRIMARĂ PE TIP DE COMBUSTIBIL
DEFINIȚIE: Consumul total de energie sau consumul intern brut de energie reprezintă cantitatea de energie
necesară pentru a satisface consumul intern al unei ţări.
Cod indicator România: RO 10
Cod indicator AEM: CSI 10
DENUMIRE: TENDINŢA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ
DEFINIȚIE: Indicatorul reprezintă tendinţele (totale şi pe sectoare) emisiilor de gaze cu efect de seră în raport cu
obligaţiile statelor membre de a respecta obiectivele protocolului de la Kyoto.
Evoluția consumului intern de energie primară în
perioada 2008-2014, precum și structura acestuia pe

resurse de energie primară, sunt reprezentate în
figura nr. XI.15.

Figura nr. XI.15. Evoluția consumului intern de energie primară, pe tip de combustibil, 2008-2014, mii tep
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Sursa: Ministerul Energiei

Tabelul nr. XI.12. Consum intern anual de energie primară, pe tip de combustibil, 2008-2014, mii tep
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Consum intern de
39.799
34.328
34.817
35.648
34.851
31.634
31.538
energie primară
Cărbune
Țiței1
Gaze naturale
Lemne de foc2
Energie electrică
Energie termică
Alți combustibili
Energie
neconvențională

9.649
9.719
12.476
3.710
1.115
2.752
352

7.436
8.331
10.642
3.742
1.164
2.881
107

6.911
7.855
10.897
3.982
1.573
2.850
723

8.147
8.472
11.187
3.458
1.242
2.880
225

7.552
8.303
10.924
3.654
1.312
2.811
244

5.725
7.705
9.892
3.591
1.569
2.848
257

5.719
8.035
9.459
3.618
1.719
2.862
249

26

25

26

37

51

46

48

Notă: (1) Inclusiv produse petroliere; (2) Inclusiv deșeuri agricole. Sursa: INS

Sursa: Ministerul Energiei

Cod indicator România: RO 27
Cod indicator AEM: CSI 27
DENUMIRE: CONSUMUL FINAL DE ENERGIE PE TIP DE SECTOR DE ACTIVITATE
DEFINIȚIE: Consumul final de energie acoperă energia furnizată consumatorului final în cele mai diverse scopuri
energetice.
Evoluția consumului de energie primară și a
consumului final de energie în perioada 2008- 2014,
precum și structura consumului final de energie în

funcție de destinație sunt reprezentate în figura nr.
XI.16.

Figura nr. XI.16. Evoluția consumului final de energie pe tip de sector de activitate, 2008-2014, mii tep

Sursa: Ministerul Energiei

Deși s-a menținut la o valoare relativ constantă în
perioada 2008-2014 (aproximativ 8.000 mii tep, în
medie anuală), începând din anul 2009 sectorul

rezidențial deține cea mai mare pondere în consumul
final de energie, ca urmare a scăderii consumului
industrial.

Cod indicator România: RO 25
Cod indicator AEM: CSI 25
DENUMIRE: Balanţa brută a substanţelor nutritive
DEFINIȚIE: Indicatorul estimează surplusul de azot de pe terenurile agricole. Acest lucru se realizează prin
calcularea balanţei dintre cantitatea totală de azot care intră în sistemul agricol şi cantitatea totală de azot ieşită
din sistem, pe hectarul de teren agricol.
,,Agricultură ecologică” este un procedeu natural de a
cultiva plante, de a îngrăşa animale şi de a produce
alimente.
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Procesul şi procedurile de obţinere a produselor
ecologice sunt reglementate de reguli şi principii de
producţie stricte care pleacă de la calitatea pe care
trebuie să o aibă pământul şi până la obţinerea
produsului ecologic.
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Rolul
acestui
sistem
de
agricultură este:
de a produce hrană potrivită organismului uman,
luând în considerare echilibrele locale, regionale
şi încurajând folosirea resurselor existente;
asigură bazele unei dezvoltări durabile a
producţiei ecologice, asigură funcţionarea
eficientă a pieţei interne, garantează concurenţa
loială, asigură încrederea consumatorilor şi
protejează interesele acestora;
creează mai multe locuri de muncă, aduce
bunăstarea economiilor rurale şi contribuie la
menţinerea şi îmbunătăţirea peisajelor rurale.
Practicile specifice agriculturii ecologice cuprind:
Interzicerea folosirii pesticidelor sintetice chimice
şi a îngrăşămintelor chimice, a antibioticelor
pentru animale, a aditivilor alimentari şi a altor
substanţe complementare folosite pentru
prelucrarea produselor agricole;
Interzicerea folosirii organismelor modificate
genetic;
Valorificarea resurselor existente la faţa locului,
ca de pildă folosirea ca fertilizator a gunoiului
provenit de la animale şi a furajelor produse la
fermă
Alegerea unor specii de plante şi rase de animale
rezistente la boli şi dăunători, adaptate condiţiilor
locale;
Creşterea animalelor în libertate, adăposturi
deschise şi hrănirea acestora cu furaje ecologice;
Folosirea unor practici de creştere a animalelor
adaptate fiecărei raseşi specii în parte;
Rotaţia culturilor ca premisă a folosirii eficiente a
resurselor fermei;
Respectarea regulilor şi a principiilor
agriculturii ecologice, reglementate prin legislaţia
naţională şi comunitară,respectiv controlul întregului
lanţ se face de organisme de inspecţie şi certificare,
înfiinţate în acest scop şi care eliberează certificatul
de produs ecologic.
Trecerea de la agricultura convenţională la cea
ecologică nu se face brusc, ci prin parcurgerea unei

Sigla națională pentru produse ecologice
certificate

perioade tranzitie, numită ,,perioadă de conversie”,
perioada pe care fermierii o au la dispoziţie pentru a
dapta managementul fermei la regulile de producţie
ecologică.
Înregistrarea producătorilor în agricultura ecologică,
se face prin completarea Fişelor de înregistrare în
agricultura ecologică, disponibile la Direcţiile de
Agricultură şi Dezvoltare Rurală judeţene, la
responsabilii judeţeni pentru agricultura ecologică.
Fisele de înregistrare aprobate de M.A.P.D.R sunt
returnate D.A.D.R-ului si producătorului, în baza
cărora organismele de control execută inspecţia
fermei, iar producătorul poate solicita sigla „ae”
pentru comercializarea produselor. În situaţia în care
un producător administrează mai multe ferme,
solicitantul va completa câte un set de fişe de
înregistrare pentru fiecare fermă/unitate ecologică.
În cazul în care operatorul încetează activitatea cu
organismul de inspecţie şi certificare menţionat în fişa
de înregistrare, acesta va informa MAPDR, respectiv
compartimentul de specialitate. În fiecare an, MAPDR
pune la dispoziţie celor interesaţi lista cu numele şi
adresele operatorilor supuşi sistemului de inspecţie şi
certificare.
În urma inspecţiilor efectuate de organismele de
control, operatorii care au respectat regulile de
producţie vor primi certificatul de produs ecologic şi
vor putea eticheta produsele;
Pe eticheta aplicată produselor ecologice sunt
obligatorii următoarele menţiuni: referirea la modul
de producţie ecologic, sigla, numele şi codul
organismului de inspecţie şi certificare care a efectuat
inspecţia şi a eliberat certificatul de produs ecologic.
Sigla "ae" în scop de certificare-identificare se aplică,
pe etichetele şi ambalajele produselor agroalimentare
ecologice
În scopul promovării conceptului de agricultură
ecologică, persoanele fizice sau juridice înscriu sigla
"ae" în scop informativ-publicitar pe suporturile de
comunicare şi informare, în legătură directă cu
activitatea şi/sau produsele agroalimentare ecologice.

Sigla națională pentru promovarea
produselor ecologice

Sigla comunitară pentru producția
ecologică

Sursa: Oficiul Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești

Cod indicator România: RO 35
Cod indicator AEM: CSI 35
DENUMIRE: CEREREA DE TRANSPORT DE PASAGERI
DEFINIȚIE: Cererea de transport de pasageri este definită ca suma pasageri - kilometru interni parcurşi în fiecare an.
Transportul de pasageri intern include transportul cu autoturisme, autobuze şi autocare şi trenuri.
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Cod indicator România: RO 36
Cod indicator AEM: CSI 36
DENUMIRE: CEREREA DE TRANSPORT DE MĂRFURI
DEFINIȚIE: Cererea de transport de marfă este definită ca suma de tone-kilometri interni parcurşi în fiecare an.
Potrivit celor mai recente metadate transportul naval intern include transportul rutier, feroviar şi pe căi navigabile
interioare; căile navigabile şi de transport feroviar interioare se bazează pe mişcările de pe teritoriul naţional
("principiul teritorialităţii"), indiferent de naţionalitatea vehiculului sau a navei, transportul rutier se bazează pe toate
deplasările vehiculelor înregistrate în ţara de raportare.
Volumul transportului public local de pasageri pe
moduri de transport (transportul cu autobuze și
microbuze, cu metroul, tramvaiele și troleibuzele), la

nivel național, pentru intervalul 2012 - 2016 se
prezintă în tabelul nr. XI.13.

Tabelul nr. XI.13. Evoluţia utilizării transportului în comun (mii pasageri-km)
2012
2013
2014
2015
Tramvaie
2775794.9
2936928.8
2874701.6
2384674.6
Autobuze, microbuze
6003337.0
6054004.9
6574949.4
6422160.0
Troleibuze
991084.2
1013529.9
1076474.8
971107.3
Metrou
2491128.0
2453455.0
2502803.0
2523027.0
TOTAL
12261344.1
12459918.6
13028928.8
12300968.9

2016
2479943.9
5979190.0
908503.6
2588421.0
11956059.2

Figura nr. XI.17. Evoluţia utilizării transportului în comun (mii pasageri-km)
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Sursa: Ministerul Transporturilor , Institutul Naţional de Statistică

Din analiza evoluţiei cererii de transport de marfă
(figura nr. XI.33.) se observă că în anul 2012,
parcursul total al mărfurilor transportate în transport
național a fost de 26 654 049 mii tone-km,

înregistrându-se o scădere până în anul 2015, când a
atins o valoare maximă de 24 955 572 mii tone-km. În
anul 2016 a avut loc o creştere cu 1 637 808 mii tonekm faţă de anul anterior.

mii. tonekmmarfă
naţional

Figura nr. XI.18. Evoluţia cererii de transport de marfă

27000000

26654049

26593380
26007958

26000000

25496064
24955572

25000000
24000000
2012

2013

2014

2015

2016

an

Sursă: Institutul Naţional de Statistică

Cod indicator România: RO 27
Cod indicator AEM: CSI 27
DENUMIRE: CONSUMUL FINAL DE ENERGIE PE TIP DE SECTOR DE ACTIVITATE
DEFINIȚIE: Consumul final de energie acoperă energia furnizată consumatorului final în cele mai diverse scopuri
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energetice

Cod indicator România: RO 10
Cod indicator AEM: CSI 10
DENUMIRE: TENDINŢA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ
DEFINIȚIE: Indicatorul reprezintă tendinţele (totale şi pe sectoare) emisiilor de gaze cu efect de seră în
raport cu obligaţiile statelor membre de a respecta obiectivele protocolului de la Kyoto.
Cod indicator România: RO 16
Cod indicator AEM: CSI 16
DENUMIRE: GENERAREA DEŞEURILOR MUNICIPALE
DEFINIȚIE: Indicatorul exprimă cantitatea totală de deşeuri municipale generate pe cap de locuitor (kg
pe cap de locuitor şi an.)

XI.5. PROGNOZE, POLITICI ȘI MĂSURI PRIVIND CONSUMUL ŞI MEDIUL
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CAPITOLUL XII
TENDINŢELE ŞI SCHIMBĂRILE DIN ROMÂNIA
COMPARATIV CU TENDINŢELE DIN UNIUNEA
EUROPEANĂ
XII.1. TENDINŢELE ŞI
SCHIMBĂRILE DIN
ROMÂNIA
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XII.2. EVALUAREA
PERFORMANȚEI DE MEDIU
A ROMÂNIEI
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XII. TENDINŢELE ŞI SCHIMBĂRILE DIN ROMÂNIA COMPARATIV CU
TENDINŢELE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ
XII.1. TENDINŢELE ŞI SCHIMBĂRILE DIN ROMÂNIA
COD INDICATOR România: RO 10
COD INDICATOR AEM: CSI 10
Denumire: TENDINȚELE EMISILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ
Definiție: Indicatorul reprezintă tendințele (totale și pe sectoare) emisiilor de gaze cu efect de seră în
raport cu obligațiile statelor membre de a respecta obiectivele protocolului de la Kyoto.
Definiţii (conform UNFCCC - Convenţia Cadru a
Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice):
Emisii: eliberarea de gaze cu efect de seră şi/ sau de
precursori ai acestora în atmosferă pe o anumită zonă
şi perioadă de timp.
Gaze cu efect de seră: reprezintă acele componente
gazoase ale atmosferei, atât naturale, cât şi antropice,
care absorb şi re-emit radiaţii în infraroşu.
Eliminare: orice proces, activitate sau mecanism care
elimină un gaz cu efect de seră, un aerosol sau un
precursor al unui gaz cu efect de seră din atmosferă.
Surse de emisii
Indicatorul oferă informaţii referitoare la emisiile
provenite din principalele surse antropice de gaze cu
efect de seră, distribuite pe următoarele sectoare de
emisii (conform nomenclaturii IPCC): furnizarea şi
utilizarea energiei, transportul, industria, agricultura,
deşeurile, etc.
Indicatorul nu se referă la emisiile provenite din
aviaţia internaţională şi transportul maritim, care nu
sunt reglementate de Protocolul de la Kyoto. În
general, aceste surse nu sunt luate în considerare în
calcularea totalului emisiilor de gaze cu efect de seră
raportate la nivel naţional şi european.
De asemenea, emisiile provenite din utilizarea
terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor şi
silvicultură (LULUCF) nu sunt incluse în emisiile
totale de gaze cu efect de seră. Sursă bibliografică:
EEA, indicators, http://www.eea.europa.eu/data-andmaps/indicators)
Politici relevante de mediu Acest indicator urmăreşte
să sprijine evaluarea anuală a Comisiei Europene cu
privire la progresul înregistrat în reducerea emisiilor
în UE și în Statele Membre, în scopul îndeplinirii
obiectivelor incluse în Protocolul de la Kyoto conform
Mecanismului UE de monitorizare a emisiilor cu efect
de seră (Regulamentul Uniunii Europene nr.
525/2013 privind un mecanism de monitorizare și de
raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum
și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor
informații relevante pentru schimbările climatice și de
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Sursă: orice proces sau activitate care eliberează un
gaz cu efect de seră, un aerosol sau un precursor al
unui gaz cu efect de seră în atmosferă.
Gaze Gazele cu efect de seră prevăzute sub UNFCCC
sunt: CO2, CH4, N2O, HFC-uri, PFC-uri, SF6 şi NF3.
Această listă nu include gazele cu efect de seră, care
sunt, de asemenea, substanţe ce diminuează stratul de
ozon şi sunt controlate prin Protocolul de la Montreal.

abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE). Obiectivul final
al Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite privind
schimbările climatice (UNFCCC) este de a stabiliza
concentraţiile de gaze cu efect de seră (GES) „la un
nivel care să prevină interferenţele antropice
periculoase (induse de om) cu sistemul climatic”.
Protocolul de la Kyoto, care succedă Convenţiei-cadru
a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice este
unul dintre cele mai importante instrumente juridice
internaţionale în lupta împotriva schimbărilor
climatice. Acesta stabileşte obiective obligatorii de
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru
ţările industrializate şi pentru Uniunea Europeană.
Inventarul anual al Uniunii Europene privind gazele
cu efect de seră și raportul de inventar, oficial depus la
Secretariatul UNFCCC, este pregătit în numele
Comisiei Europene de către Centrul Tematic European
pentru Aer şi Schimbări Climatice al Agenţiei
Europene de Mediu (ETC/ACM), susţinut de Centrul
Comun de Cercetare şi Eurostat. Inventarul CE este
elaborat conform Regulamentului UE nr. 525/2013.
Scopul acestui Regulament şi a legislaţiei subsecvente
este de a:
- monitoriza toate emisiile antropice de GES care intră
sub incidenţa Protocolului de la Kyoto în statele
membre;
- evalua progresele înregistrate în vederea îndeplinirii
angajamentelor de reducere a GES în temeiul UNFCCC
şi al Protocolului de la Kyoto;
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- pune
UNFCCC şi
de la Kyoto în ceea
programele naţionale,

în aplicare
Protocolul
ce privește
inventarele

de gaze cu efect de seră, sistemele naţionale și
registrele Uniunii Europene și ale statelor sale
membre, precum și procedurile relevante prevăzute
de Protocolul de la Kyoto;

- asigura faptul că statele membre şi Comunitatea
comunică în timp util secretariatului UNFCCC
informaţii complete, exacte, coerente, comparabile și
transparente.
Legea 24/1994 - România a ratificat Convenţia-cadru
a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice
(UNFCCC) care creează cadrul general al acţiunilor
interguvernamentale privind schimbările climatice.
Unul dintre obiectivele principale ale UNFCCC îl
reprezintă stabilizarea atmosferică prin păstrarea
concentraţiilor gazelor cu efect de seră la un nivel care
să prevină perturbarea sistemului climatic. România a
fost prima ţară, cuprinsă în Anexa I a Convenţiei
Cadru a Naţiunilor Unite, care a ratificat prin Legea nr.
3/2001 Protocolul de la Kyoto, obligându-se astfel la o
reducere de 8% a gazelor cu efect de seră, în perioada
2008-2012, faţă de anul de bază considerat a fi 1989.
Strategia națională privind schimbările climatice și
creșterea economică bazată pe emisii reduse de
carbon pentru perioada 2016-2020, adoptată prin
Hotărârea de Guvern nr. 739/2016. Obiectivul general
al acestei strategii este de a mobiliza și de a permite
actorilor privați și publici să reducă emisiile de GES
provenite din activitățile economice în conformitate
cu țintele naționale și cu angajamentele față de UE și
să se adapteze la impactul schimbărilor climatice, atât
curente, cât și viitoare. Implementarea strategiei va
ajuta România să realizeze tranziția către o economie
rezilientă la schimbările climatice și să determine o
situație avantajoasă pentru toate părțile implicate.
Planul național de acțiune pentru implementarea
Strategiei naționale privind schimbările climatice și
creșterea economică bazată pe emisii reduse de
carbon pentru perioada 2016-2020, adoptat prin
Hotărârea de Guvern menţionată anterior. Obiectivul
global este de a sprijini Guvernul României în
pregătirea acțiunilor legate de schimbările climatice
atât pentru politicile de reducere a emisiilor de GES,
cât și pentru cele de adaptare din cadrul Programelor
Operaționale pentru ciclul financiar 2014-2020.
Directiva 2003/87/CE - privind stabilirea unei
scheme de comercializare a certificatelor de emisii de
gaze cu efect de seră transpusă în legislaţia
româneasca prin H.G. nr. 780/2006, permite agenţilor
economici din sectoarele ce intră sub incidenţa
Directivei să participe la bursa de comercializare a
emisiilor de gaze cu efect de seră, oferind ocazia ca
problematica privind schimbările climatice să poată fi
privită şi sub aspect economic. Pentru implementarea
H.G. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de
comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu
efect de seră, a fost elaborat Planul Naţional de
Alocare (Naţional Allocation Plan, NAP) prin care

Guvernul României stabileşte şi atribuie numărul de
certificate de emisii de gaze cu efect de seră pe care
intenţionează să le aloce la nivel naţional. Decizia nr.
406/2009/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor
membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră
astfel încât să respecte angajamentele Comunității de
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în
2020.
Legislaţie specifică Sistemului Naţional pentru
Estimarea nivelului Emisiilor antropice din surse sau
al reţinerilor prin sechestrare a tuturor Gazelor cu
Efect de Seră (SNEEGES):
- H.G. nr. 1570/2007 privind înfiinţarea Sistemului
Naţional pentru Estimarea nivelului Emisiilor
antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare
a tuturor Gazelor cu Efect de Seră, reglementate prin
Protocolul de la Kyoto, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinul Ministrului Mediului nr. 1376/2008 - pentru
aprobarea Procedurii privind raportarea INEGES
(Inventarul Național al Emisiilor de Gaze cu Efect de
Seră) şi privind modalitatea de răspuns la observaţiile
şi întrebările survenite în urma revizuirii INEGES;
- Ordinul Ministrului Mediului nr. 1474/2008 - pentru
aprobarea procedurii privind procesarea, arhivarea şi
stocarea datelor specifice Inventarului naţional al
emisiilor de gaze cu efect de seră.
- Ordinul Ministrului Mediului şi Schimbărilor
Climatice nr. 1442/2014 privind aprobarea
procedurii referitoare la selectarea metodelor de
estimare şi a factorilor de emisie necesari estimării
nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră;
- Ordinul Ministrului Mediului şi Schimbărilor
Climatice nr. 1602/2014 pentru aprobarea Planului
cu privire la asigurarea şi controlul calităţii (QA/QC)
Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de
Seră.
Gazele cu efect de seră, care fac obiectul UNFCCC,
sunt: dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4),
protoxidul de azot (N2O), hidroflurocarburile (HFCs),
perfluorocarburile ( PFCs), hexafluorura de sulf (SF6)
şi trifluorura de azot (NF3). Conform prevederilor
acestei legi se realizează o evaluare anuală a emisiilor
de gaze cu efect de seră.
Ţinte şi obiective Indicatorul analizează tendinţele
emisiilor totale GES în UE începând cu anul 1990 în
conexiune cu obiectivele UE şi ale statelor membre.
Uniunea Europeană şi Statele sale Membre, incluzând
şi România, au comunicat în mod independent o ţintă
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră
asociate activităţilor economice de 20% reducere
până în anul 2020 comparat cu nivelurile din 1990.
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Ţinta de reducere a
emisiilor
pentru
România pentru anii 2013-2020

este parte a ţintei comune a Uniunii Europene. Ţinta
Uniunii Europene este implementată în contextul
Pachetului UE Energie şi Schimbări Climatice.

La nivel naţional, limitarea şi reducerea emisiilor
gazelor cu efect de seră se realizează prin aplicarea
Schemei de Comercializare a Certificatelor de Emisii
GES (EU ETS) (obiectivul stabilit la nivel european
pentru România fiind de – 21% în anul 2020,
comparativ cu nivelul ipotetic al emisiilor din sectorul
EU ETS din anul 2005) şi prin aplicarea prevederilor
incluse în Decizia nr. 406/2009/CE.
Ţinând cont de obligaţiile de respectare a obiectivelor
naţionale anuale de reducere a emisiilor GES în
concordanţă cu prevederile Deciziei nr. 406/2009/CE,
este necesar ca la nivelul fiecărui sector economic să
se elaboreze strategii si planuri de acţiune care să
identifice măsurile şi resursele necesare pentru a
asigura la nivel naţional traiectoria liniară de emisie în
perioada 2013-2020.
Politica naţională de reducere a emisiilor GES
urmăreşte abordarea europeană, respectiv pe de o
parte asigurarea ca o parte din operatorii economici
să participe la aplicarea schemei de comercializare a
certificatelor de emisii GES şi pe de altă parte,
adoptarea unor politici şi măsuri la nivel sectorial în
aşa fel încât la nivel naţional emisiile GES aferente
acestor sectoare să respecte traiectoria liniară a
limitelor de emisie stabilite prin aplicarea Deciziei nr.
406/2009/CE. Schema de Comercializare a
Certificatelor de Emisii GES (EU ETS) reglementează
emisiile provenite de instalaţiile cu capacitate de
producţie şi emisii considerabile din sectoarele
Energie şi Procese Industriale.
Pentru optimizarea planificării reducerilor de emisii
GES provenind din celelalte surse care nu sunt sub
incidenţa schemei EU ETS este necesară o corelare a
planurilor sectoriale de emisii anuale din sursele
reglementate prin aplicarea Deciziei nr. 406/2009/CE
(non EU ETS), cu luarea în considerare a emisiilor şi a
potenţialului de reducere al fiecărui sector în parte,
precum şi priorităţile naţionale de dezvoltare
economică. Analizând cantitatea de emisii de CO2 la
nivelul Uniunii Europene, s-a constatat că cea mai
mare cantitate este rezultată în urma producerii de
energie electrică și termică. De exemplu, producţia de
energie bazată pe cărbune în statele UE a generat

aproximativ 973 milioane de tone de emisii de CO2 în
anul 2005, ceea ce reprezintă 23% din totalul
emisiilor de CO2 din UE. În ceea ce priveşte România,
emisiile de CO2 generate din diferite sectoare de
activitate evidenţiază de asemenea contribuţia majoră
a sectorului energetic şi a transporturilor, ceea ce
înseamnă că acestea sunt domeniile asupra cărora
sunt necesare implementarea unor măsuri și acțiuni
de reducere a emisiilor de CO2. Potrivit inventarului
naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră realizat
de ţara noastră
în anul 2015, emisiile de GES aferente sectorului
Energie reprezentau în anul 2010 cca 83% din total,
incluzând LULUCF şi 70% din total, excluzând
LULUCF. La nivelul Uniunii Europene, Sectorul
Transporturilor rămâne în continuare sectorul cu cel
mai mare impact asupra emisiilor de gaze cu efect de
seră, având o tendinţă de creştere de 26% între 1990
şi anul 2007, respectiv 1% între anul 2006 şi 2007,
datorate în principal creşterii cererii pentru
transportul pasagerilor şi a bunurilor precum şi
preferinţa pentru utilizarea şoselelor ca modalitate de
transport în schimbul altor modalităţi de transport
mai puţin poluante.
Începând cu anul 2002, România transmite anual
Secretariatului Convenţiei – cadru a Naţiunilor Unite
privind schimbările climatice (UNFCCC), Inventarul
Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră
(INEGES), realizat conform metodologiei IPCC
relevante, în acord cu prevederile naţionale privind
SNEEGES. UNFCCC solicită date precise şi actualizate
cu regularitate privind emisiile de gaze cu efect de
seră din ţările industrializate, folosind metodologii
comparabile. Pentru a estima emisiile antropice de
gaze cu efect de seră, toate ţările trebuie să utilizeze
Ghidul IPCC din 2006 privind Inventarele Naţionale de
Gaze cu Efect de Seră. Pentru a fi agregate într-o
singură cifră, emisiile diferitelor gaze individuale sunt
convertite în echivalentul CO2, utilizându-se şi
potenţialul de încălzire globală (GWP), aşa cum se
prevede în ghidul IPCC. GWP este o măsură de
estimare dată de contribuţia fiecărui gaz cu efect de
seră la încălzirea globală.

Tabelul nr. XII.1. GWP pentru GES-uri
Potenţialul încălzirii globale (GWP)
dioxid de carbon
1
metan
25
protoxid de azot
298
gaze fluorurate (HFC-uri, PFC-uri, SF6, NF3)
11-22800
Gaz
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HFC-urile şi PFCurile cuprind un număr
mare de gaze diferite, cu diferite
GWP. Ţările raportează HFC-urile
şi PFC-urile în echivalentul CO2 în milioane de tone.
Emisiile totale exclud emisiilor de gaze cu efect de

seră şi absorbanţii proveniţi din utilizarea terenurilor,
schimbarea utilizării terenurilor şi silvicultură
(LULUCF), (Direcţii strategice ale dezvoltării durabile
în România, Institutul European din România – Studii
de strategie şi politici, 2006.

Tabelul nr. XII.2. Nivelurile emisiilor totale anuale de gaze cu efect de seră în perioada 2000 - 2015, mii tone CO2 echivalent
Anul

Emisii totale (excluzând LULUCF)

Emisii totale (incluzând LULUCF)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

140,163.06
147,244.17
145,935.95
150,525.60
149,161.45
146,454.48
147,841.16
150,878.01
145,828.88
126,571.89
120,899.59
126,992.67
124,418.24
115,389.18
115,413.20
116,426.73

117,344.75
123,581.61
125,370.56
130,665.15
130,171.18
126,331.70
127,335.59
132,581.10
127,631.72
108,192.02
102,402.84
108,187.64
106,481.05
97,156.71
97,155.02
98,168.54
Sursa: ANPM- Direcția Schimbări Climatice

Figura nr. XII.1. Reprezentarea grafică a nivelurilor emisiilor totale anuale de gaze cu efect de seră în perioada 2000 – 2015,
mii tone CO2 echivalent

AGENȚIA NATIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

211

Sursa: ANPM- Direcția Schimbări Climatice

COD INDICATOR România: RO 28
COD INDICATOR AEM: CSI 28/ ERNER 017
Denumire: INTENSITATEA ENERGETICĂ PRIMARĂ TOTALĂ
Definiție: Indicatorul reprezintă raportul dintre consumul intern brut de energie şi produsul intern
brut (PIB), calculat pentru un an calendaristic
În anul 2011, consumul intern brut de energie (CIBE)
în UE-28 a fost de 1698 mil. tep, când activitatea
economică a înregistrat un ușor declin. În perioada
2011 – 2015, consumul intern brut de energie a
înregistrat o scădere, ajungând în anul 2015 la 1627
mil. tep, o scădere cu aproximativ 4,24% faţă de 2011,
în mare parte datorită reducerii activităţii economice.

În România, CIBE, consumul intern brut în anul 2011
și a fost de 36558 mii tep și a reprezentat vârful în
consumul intern brut de energie, deoarece în 2012,
2013, 2014 și 2015 acesta a început să aibă o tendinţă
de scădere, valoarea înregistrată în 2015 fiind de
32413 mii tep, cu aproximativ 11,34% mai mică decât
în anul 2011.

Consumul intern brut de energie pe cap de locuitor
Consumul intern brut de energie pe locuitor
reprezintă cantitatea de energie raportată la un
locuitor, unde cantitatea de energie este rezultată prin
însumarea la producţia de energie primară, a
produselor recuperate, a importului şi a stocului la
începutul perioadei de referinţă din care se scad
exportul, buncărajul şi stocul la sfârşitul perioadei de
referinţă.
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În perioada 2011 – 2015, consumul intern brut de
energie pe locuitor în România a înregistrat o
diminuare de aproximativ 9,15%. La nivelul anului
2015, România se situa la cca. jumătate din media
consumului în UE-28. În figura nr. XII.2 se prezintă
evoluţia consumului intern brut de energie pe locuitor
din România comparativ cu UE-28 în perioada 20112015.
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Figura nr. XII.2. Consumul intern brut de energie pe locuitor la nivelul României şi UE
în perioada 2011-2015

Surse: INS, baza de date Tempo online; Eurostat, baza de date statistice

Consumul intern brut de energie (CIBE) raportat la produsul intern brut
CIBE din fiecare ţară depinde, în mare măsură, de
structura sistemului său energetic, de resursele
naturale disponibile pentru producerea de energie
primară, precum şi de structura şi nivelul de
dezvoltare al economiei sale. Intensitatea energetică
este măsurată ca fiind raportul dintre consumul intern
brut de energie şi unitatea de producţie – PIB, fiind un
indicator cheie pentru măsurarea progreselor în
cadrul Strategiei Europa 2020. Raportul este exprimat
în kilograme de petrol echivalent pe 1000 euro, iar
pentru a facilita analiza în timp calculele se bazează pe

PIB în preţuri constante la preţurile anului 2010. În
cazul în care o economie devine mai eficientă în
utilizarea de energie şi PIB-ul rămâne relativ constant,
atunci aceste indicator ar trebui să scadă. În anul
2015, intensitatea energetică în România a fost de
226,7 kgep/1000 euro, comparativ nivelul înregistrat
în UE-28 de 120,4 kgep/1000euro, ceea ce situează
România în rândul statelor membre din UE-28 cu
niveluri mari ale intensităţi energetice. Totuşi în
perioada 2011-2015 în România intensitatea
energetică a economiei a scăzut cu 20,6%.

Figura nr. XII.3. Nivelul intensităţii energetice în UE 28, comparaţie anul 2011 cu anul 2015

Surse:Eurostat, baza de date statistice

Trebuie remarcat faptul că, structura unei economii
joacă un rol important în determinarea intensităţii
energetice, că economiile post - industriale unde
sectorul servicii este dezvoltat vor avea niveluri

relativ scăzute ale intensităţii energetice, în timp ce
economiile în curs de dezvoltare, unde activitatea
economică poate avea o pondere considerabilă, sunt
caracterizate de valori mai mari ale intensității
energetice.

Figura nr. XII.4. Consumul intern brut de energie pe PIB la nivelul României şi UE în perioada 2011-2015
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Surse: INS, baza de date Tempo online; Eurostat, baza de date statistică

Cod indicator România: RO 31
Cod indicator AEM: CSI 31
Denumire: CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE
Definiție: Indicatorul reprezintă raportul dintre energia electrică produsă din surse regenerabile de
energie şi consumul intern brut de energie electrică, exprimat sub formă procentuală
Obiectivul UE-28 pentru 2020 este ca energia electrică
din surse regenerabile să deţină o pondere de cel
puţin 21% din producţia totală de energie electrică.
Cele mai recente informaţii disponibile, pentru anul
2015 (a se vedea figura nr.XII.16) arată că energia
electrică produsă din surse regenerabile de energie a

contribuit cu 28,8% la consumul total de energie
electrică din UE-28. Creşterea de energie electrică
produsă din surse regenerabile de energie în ultima
decadă reflectă în mare măsură o extindere în două
surse regenerabile de energie, respectiv energia
eoliană şi energia produsă din biomasă.

Figura nr. XII.5. Ponderea energiei electrice din surse regenerabile de energie în totalul energiei electrice la nivelul României
şi UE în perioada 2011-2015

Sursa: Eurostat, baza de date statistice

În perioada 2011 – 2015, ponderea energiei electrice
din surse regenerabile de energie la nivel UE 28
înregistrează o tendinţă de ușoară creștere. În anul
2015 se constată o creștere de 7,1% a producţiei de
energie electrică faţă de anul 2011. În ultimii anii se
constată o creştere a ponderii energiei electrice
produse în centrale nuclear electrice şi eoliene.

Ponderea energiei electrice din surse regenerabile de
energie în România (a se vedea figura nr.XII.5), a
cunoscut în perioada 2011 - 2015 o traiectorie
generală ascendentă. Astfel, în anul 2011 ponderea
acesteia era de 31,1% din totalul producţiei de
energie electrică, ajungând ca în anul 2015 să deţină
43,2%.

Cod indicator România: RO 01
Cod indicator AEM: CSI 01
Denumire: EMISIILE DE SUBSTANȚE ACIDIFIANTE
Definiție: Indicatorul urmărește tendințele emisiilor antropice ale substanțelor acidifiante: oxizi de
azot (NOx), amoniac (NH3) și oxizi de sulf (SOx, SO2) la fiecare dintre acestea ținându-se cont de
potențialul său acidifiant.
Aciditatea aerului este determinată în special de
prezenţa acizilor minerali care se găsesc sub formă de
aerosoli şi provin de la diversele industrii chimice,
fabrici de aluminiu, etc. Aciditatea crescută a aerului
are implicaţii asupra tuturor factorilor de mediu,
construcţiilor şi asupra sănătății oamenilor. Emisiile
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de oxizi de sulf, oxizi de azot si amoniac, provin în
special din arderea combustibililor fosili, din procese
chimice şi din transport. Aceşti poluanţi, sunt
transportaţi pe distanţe mari faţă de sursa
impurificatoare, unde în contact cu radiaţia solară şi
vaporii de apă formează compuşi acizi. Prin
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precipitaţii aceştia
se depun pe sol sau
intră în compoziţia apei.
Pentru SOx a avut loc o scădere
majoră, 53%, în perioada 2011-2015, influenţată de
evoluţiile economice, în special pentru acei poluanţi
atmosferici care rezultă în principal din producţia de
energie, procesele industriale şi din transport rutier
(reducerea conţinutului de sulf din combustibili).
Din analiza datelor privind tendinţa emisiilor de
poluanţi din sectoarele de activitate se observă că
reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici, în
vederea respectării normelor de calitate a aerului
pentru anumite zone se poate prevedea/anticipa ca şi
efect al impactului acestora funcţie de forma inputului
de date (complexitatea datelor, organizarea acestora,
etc.), dar şi de cea a outputului (tabele, grafice, a se
consulta subcapitolul 1.3 Tendinţe şi prognoze

privind poluarea aerului înconjurător din capitolul 1
Calitatea și poluarea aerului ).
Poluanţii atmosferici cu efect acidifiant per ansamblu
au scăzut în perioada 2011-2015 cu 23%, (NOx –
12,5%, SOx – 52,5% şi NH3 – 2,11%), de la 24.701,86
t.eq.acid, în 2011, la 18,641,78 t.eq.acid în 2015.
Figura nr.XII.6. prezintă evoluția emisiilor de
substanțe acidifiante, în perioada 2011 -2015.
Reducerea NH3 se datorează, în principal,
îmbunătăţirii managementului dejecțiilor din sectorul
economic al creșterii animalelor. Reducerea emisiilor
de dioxid de sulf provine preponderent din sectorul
energetic, ca urmare a implementării măsurilor de
reducere a poluării la centralele mari de ardere care
utilizează combustibili fosili (cărbune și păcura) și
dezvoltării producției de energie electrică verde (în
principal eoliană).

Figura nr. XII.6. Evoluția emisiilor de substanţe acidifiante, perioada 2011 -2015

Sursa: Inventare emisii ANPM

În anul 2015, nivelul emisiilor de poluanţii atmosferici
cu efect acidifiant pe cap de locuitor în România a fost

0,94 kg echivalent acid/locuitor, media UE-28 fiind
0,97 kg echivalent acid/locuitor.

Figura nr.XII.7. Emisii de substanţe acidifiante pe locuitor la nivelul României, perioada 2011 -2015

Sursa: Inventare emisii ANPM

Cod indicator România: RO 02
Cod indicator AEM: CSI 02
Denumire: EMISIILE DE PRECURSORI AI OZONULUI
Definiție: Indicatorul urmărește tendințele emisiilor antropice de poluanți precursori ai ozonului: oxizi
de azot (NOx), monoxide de carbon (CO), metan (CH4) și compuși organici volatile nemetanici
(COVNM).
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Ţintele naționale
legate de valorile-limită
de emisie pentru emisiile
poluanților (NOx, SO2 şi NH3) care
dăunează sănătăţii umane şi mediului sunt specificate
în Directiva 2001/82/CE privind stabilirea pragurilor
naţionale de emisie (NECD), dar şi în Protocolul de la
Gothenburg din cadrul Convenţiei Naţiunilor Unite
asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe
lungi (CLRTAP). Directiva 2001/81/CE privind
plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi
poluanţi atmosferici (Directiva NEC) a fost transpusă
în legislaţia naţională prin HG nr. 1856/2005 privind
plafoanele naţionale pentru anumiţi poluanţi
atmosferici. Legea nr. 271/2003 a ratificat

protocoalele la Convenţia asupra poluării atmosferice
transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la
13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie
1998 şi la Gothenburg la 1 decembrie 1999. În
perioada 2011-2015, emisiile de poluanţi
atmosferici responsabili pentru formarea ozonului
troposferic au scăzut în România cu cca. 9,43%,
unde CO a scăzut cu 6,2%, şi NOx cu 12,5%, iar CH4,
în procente, a avut o creştere mică de 0,2% .
Emisiile de compuşi organici volatili nemetanici
(COVNM) au scăzut in 2015 faţă de 2011, cu 8,74%
constatându-se o tendinţă descrescătoare începând
din anul 2011 până în prezent.

Figura nr. XII.8. Evoluția emisiilor de precursori ai ozonului, perioada 2011 – 2015 (kt)

Sursa: Inventare emisii ANPM

Emisiile de precursori ai ozonului pe locuitor în
România au înregistrat o scădere cu 7,42% în 2015 față
de 2011, de la 36,78 eqNMCOV kg/locuitor în 2011 la
34,05 eqNMCOV kg/locuitor în 2015. În figura nr.XII.9.

se prezintă evoluţia emisiilor de precursori ai ozonului
pe locuitor în perioada 2011-2015 în România, unde se
observă maxima atinsă în anul 2012, de 37,29
eqNMCOV kg/locuitor.

Figura nr. XII.9. Emisii de precursori ai ozonului pe locuitor la nivelul României 2011 – 2015
2015

34.05

2014

34.56

2013

34.81

2012

37.29

2011

36.78
0

5

10

15

20

25

30

35

40

eq NMCOV kg/loc

Sursa: Inventare emisii ANPM

Emisiile de substanţe poluante evacuate în
atmosferă au o tendinţă descendentă ca urmare a
implementării principiilor dezvoltării durabile şi
adoptării unor politici de mediu, precum:
producerea energiei electrice verde - energie
eoliană, energie fotovoltaică, etc;
reducerea conţinutului de sulf din combustibili

AGENȚIA NATIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

şi carburanți şi introducerea motorinei verde biodiesel;
înlocuirea încălzirii gospodăriilor din zona
rurală (sobe tradiţionale pe lemne) cu sobe
modernizate care folosesc drept combustibil
peleţi;
introducerea în exploatare a autovehiculelor
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hibride
și
electrice;
prevederea
de
mecanisme
economicofinanciare care să permită înlocuirea
instalaţiilor cu efect poluant important asupra
mediului cu altele mai puţin poluante;
implementarea la instalaţiile poluante a unor
metode tehnice şi tehnologice (cea mai bună
tehnologie disponibilă, acronim eng. BAT-best

available technology) de reducere a emisiilor
în aer: instalații de desulfurare, filtre
electrostatice, arzătoare cu NOx redus,
scrubere, altele.

Cod indicator România: RO 36
Cod indicator AEM: CSI 36
Denumire: CEREREA DE TRANSPORT DE MĂRFURI
Definiție: Indicatorul este definit prin cantitatea de mărfuri transportate pe teritorul naţional (transport
rutier, feroviar şi pe căi navigabile interioare), exprimată în tone-kilometri parcurşi interni în fiecare an
Nivelul transportului intern de marfă (măsurat în
tone-kilometri), poate fi exprimat în raport cu PIB.
Acest indicator oferă informaţii cu privire la relaţia
dintre cererea de transport de mărfuri şi mărimea
economiei, şi permite să fie monitorizată intensitatea
cererii de transport de mărfuri în raport cu evoluţiile
economice. În anul 2015, ponderea transportului
rutier intern de mărfuri din UE a reprezentat peste
trei sferturi (75,3%) din totalul transportului intern
de marfă (pe tone-kilometri efectuate). Această cotă a
înregistrat o ușoară scădere în perioada 2011-2014,

(cu 0,2 puncte procentuale) din transportul de
mărfuri, iar în anul 2015 a crescut ușor față de anul
precedent (cu 0,4 puncte procentuale) ajungând la
75,3% din transportul de mărfuri. În România
transportul rutier de mărfuri a crescut în perioada
2011 – 2015 cu 3,22%.Transportul feroviar de
mărfuri, în perioada 2011 - 2015, în UE – 28, a
înregistrat o ușoară scădere, cu 0,3%. De asemenea, în
România transportul feroviar de mărfuri a înregistrat
o scădere în anul 2015 cu 2,29% față de anul 2011.

Figura nr. XII.10. Performanţa transportului de mărfuri în UE-28, în perioada 2011 – 2015

Sursa: Eurostat, baza de date statistice

Evoluţia raportului dintre volumul mărfurilor
transportate intern şi PIB (euro preţuri constante, la
rata de schimb a anului de referinţă 2005) arată o
ușoară creștere la nivelul României comparativ cu
media ţărilor UE- 28. Astfel, în perioada 2011 - 2015
nivelul volumului mărfurilor transportate intern
raportate la unitatea de PIB în România a crescut cu
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7,3%, iar în UE-28 după creşterea înregistrată în anul
2011 a scăzut, ajungând în 2015 la aproximativ acelaşi
nivel cu cel din 2014. Evoluţia raportului dintre
volumul mărfurilor transportate intern pe PIB
(exprimat în PCS şi în euro 2005) în România şi UE28, se prezintă în figura nr.XII.11.
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Figura nr.XII.11 . Volumul transportului de mărfuri transportate pe PIB la nivelul României şi UE
în perioada 2011-2015

Sursa:Eurostat, baza de date statistice

Cererea de transport de mărfuri

În ceea ce privește volumul mărfurilor transportate
intern, în anul 2015, în România a înregistrat o scădere
cu 3140 mii tone față de anul 2011. Aceeași tendință

descrescătoare s-a înregistrat și la nivelul UE 28, cu
3968 mii tone față de anul 2011.

Figura nr.XII.12 - Volumul mărfurilor transportate la nivelul României, comparativ cu UE 28, în perioada 2011 – 2015

Surse: Ministerul Transporturilor; Eurostat, baza de date statistice

Cod indicator România: RO 26
Cod indicator AEM: CSI 26
Denumire: SUPRAFAŢA DESTINATĂ AGRICULTURII ECOLOGICE
Definiție: Indicatorul exprimă ponderea suprafeţei destinată agriculturii ecologice (suma zonelor actuale
cu agricultura ecologică şi a zonelor în curs de transformare) din suprafaţa totală utilizată în agricultură.
Agricultura ecologică este un sistem de producţie care
pune o mare importanţă pe protecţia mediului şi a
animalelor,
prin
reducerea
sau
eliminarea
organismelor modificate genetic şi a produselor
chimice sintetice de tipul fertilizatorilor, pesticidelor
şi a promotorilor regulatorilor de creştere.
Agricultura ecologică este un sector dinamic în

România care a cunoscut în ultimii ani o evoluţie
ascendentă. În anul 2011, suprafaţa totală cultivată
după metoda de producţie ecologică în România a fost
de 229,9 mii ha, iar la nivelul anului 2016 a fost de
226,3 mii ha. Astfel, la nivelul anului 2016, suprafeţele
în sistemul ecologic au scăzut cu 1,6% faţă de anul
2011.

Tabelul nr.XII.3. Dinamica operatorilor și a suprafețelor în agricultura ecologică
Indicator

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Număr operatori certificați în agricultura ecologică

9703

15544

15194

14470

12231

10562

Suprafața totală în agricultura ecologică (ha)

229946

288261

301148

289251,79

245923,9

226309

Cereale (ha)

79167

105149

109105

102531,47

81439,5

75198,3
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Leguminoase uscate și proteaginoase pentru
producția de boabe (inclusiv semințe și amestecuri
de cereale și leguminoase) (ha )

3147,36

2764,04

2397,34

2314,43

1834,352

2203,78

Plante tuberculifere și radacinoase total (ha)

1074,98

1124,92

740,75

626,99

667,554

707,026

Culturi Industriale (ha)

47879,7

44788,7

51770,8

54145,17

52583,11

53396,9

Plante recoltate verzi (ha)

4788,49

11082,9

13184,1

13493,53

13636,48

14280,5

Alte culturi pe teren arabil (ha)

851,44

27,77

263,95

29,87

356,22

258,47

Legume (ha)

914,08

896,32

1067,67

1928,36

1210,08

1175,33

Culturi permanente (ha) livezi vită- de- vie

4166,62

7781,33

9400,31

9438,53

11117,26

12019,8

Culturi permanente (ha) pășuni și fânețe

78197,5

105836

103702

95684,78

75853,57

57611,7

Teren necultivat (ha)

9758,55

8810,73

9516,33

9058,66

7225,852

9457,2

Sursa: MADR

Figura nr.XII.13. Evoluția suprafețelor cultivate în agricultura ecologică în România între anii 2011-2016
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Sursa: MADR

Evoluția suprafețelor cultivate în agricultura
ecologică, cât și a șeptelului certificat ecologic, cu

excepția numărului de stupi, a înregistrat scăderi la
nivelul anului 2016 comparativ cu anul 2015.

Tabelul nr.XII.4. Șeptel certificat ecologic - anul 2016

Șeptel certificat ecologic
Șepetel
Bovine (total)
Bovine animale pentru sacrificare
Vaci de lapte
Alte bovine
Porcine (toatl)
Porcine pentru ingrasare
Scroafe de reproductie
Alți porci
Ovine (total)

unitatea de măsură
capete
capete
capete
capete
capete
capete
capete
capete
capete

Ovine, femele de reproductie

capete

Alte ovine
Caprine (total)
Caprine , femele de reproductie
Alte caprine

capete
capete
capete
capete
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anul 2015
număr
29313
491
21667
7155
86
43
14
29
85419

anul 2016
număr
20093
478
15171
4444
20
13
7
0
66401

5816
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Pasari (total)
Pui de carne
Gaini ouatoare
Alte păsări de curte decât pui de
carne și găini ouătoare
Ecvine
Iepuri

capete
capete
capete

107639

Albine (stupi)

numar de stupi

63254

capete
capete
capete

485
79654

86195
Sursa: MADR

La nivel UE 28, ponderea suprafeţelor destinate
agriculturii ecologice din suprafaţa totală utilizată în
agricultură a înregistrat o creștere, de la 5,5% în anul
2011, la 6,36% în anul 2015. În România, ponderea
suprafeței destinate agriculturii ecologice a înregistrat

o ușoară scădere în anul 2015 față de anul 2014, cu
0,4%. În figura nr.XII.14. se prezintă evoluţia ponderii
suprafeţei destinate agriculturii ecologice din
suprafaţa totală utilizată în agricultură în perioada
2011-2015 în România şi în Uniunea Europeană.

Figura nr.XII.14. Ponderea suprafeţei destinate agriculturii ecologice din suprafaţa totală utilizată în agricultură la nivelul
României şi EU – 28 în perioada 2011 – 2015

Surse: MADR; INS; Eurostat, baza de date statistice.
www.madr.ro/agricultura-ecologica/dinamica-operatorilor-si-a-suprafetelor-in-agricultura-ecologica.html;
http://statistici.insse.ro /shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR 101A
http://www.organic-world.net/statistics/statistics-data-tables/statistics-data-tables-excel.html

Cod indicator România: RO 16
Cod indicator AEM: CSI 16
Denumire: GENERAREA DEȘEURILOR MUNICIPALE
Definiție: Indicatorul exprimă cantitatea totală de deșeuri municipal generate pe cap de locuitor (kg
pe cap de locuitor şi an)
In conformitate cu prevederile Strategiei
Naţionale de Gestionare a Deşeurilor 2014-2020,
“deşeurile municipale sunt reprezentate de
totalitatea deşeurilor menajere şi similare
acestora generate în mediul urban şi rural din
gospodării, instituţii, unităţi comerciale şi de la
operatori economici, deşeuri stradale colectate
din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, la
care se adaugă şi deşeuri din construcţii şi
demolări rezultate din amenajări interioare ale
locuinţelor colectate de operatorii de salubritate”.
Colectarea
deșeurilor
municipale
este
responsabilitatea municipalităţilor, care îşi pot
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realiza aceste atribuţii fie direct (prin serviciile de
specialitate din cadrul Consiliilor Locale), fie
indirect (prin delegarea acestei responsabilităţi
pe bază de contract, către firme specializate şi
autorizate pentru desfăşurarea serviciilor de
salubritate). În anul 2015, cantitatea de deșeuri
municipale colectată prin intermediul serviciilor
proprii specializate ale primăriilor sau ale
firmelor de salubritate a fost de 5093 mii tone.
Din cantitatea totală de deșeuri municipale
colectată de operatorii de salubritate, 79 % este
reprezentată de deșeurile menajere și asimilabile.
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Tabelul nr. XII.5. Deşeuri colectate de municipalităţi în anul 2015

Deşeuri colectate

Cantitate colectată - mii tone

Procent %

4026
672
395
5093

79
13
8
100

deșeuri menajere si asimilabile
deșeuri din servicii municipale
deșeuri din construcţii/demolări
TOTAL

Sursa: Agenţia Națională pentru Protecţia Mediului

Figura nr.XII.15. Compoziţia procentuală a deșeurilor menajere şi asimilabile colectate în 2015

Sursa: Agenţia Națională pentru Protecţia Mediului

Trebuie menţionat faptul că, la nivel național,
colectarea deșeurilor municipale nu este generalizată.
În figura nr.XII.16 se prezintă evoluţia gradului de

conectare la serviciul de salubritate în perioada 20112015 .

Figura nr.XII.16. Gradul de conectare la serviciul de salubritate în perioada 2011 – 2015

Sursa: Agenţia Națională pentru Protecţia Mediului

Cantităţile de deşeuri generate de populaţia care
nu este deservită de servicii de salubritate se
Gestionarea deşeurilor municipale presupune
colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea
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calculează utilizând următorii indici de generare:
0,9 kg/loc/zi pentru mediul urban și 0,4 kg/loc/zi
pentru mediul rural.
acestora, inclusiv monitorizarea depozitelor de
deșeuri după închidere. Responsabilitatea pentru
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gestionarea
deșeurilor municipale
revine administraţiilor publice
locale, care, prin mijloace proprii
sau prin concesionarea serviciului de salubrizare
către un operator autorizat, trebuie să asigure
colectarea (inclusiv colectarea separată), transportul,

tratarea, valorificarea și eliminarea finală a acestor
deșeuri. O parte din deşeurile municipale colectate
este trimisă direct către valorificare finală (materială
sau energetică), respectiv către eliminare, în timp ce o
altă parte este trimisă către instalaţii de tratare
intermediară (staţii de sortare).

Eliminarea deșeurilor municipale se realizează
exclusiv prin depozitare. Până în prezent, în
România nu au fost puse în funcţiune instalaţii
pentru
incinerarea
deşeurilor
municipale.

La sfârşitul anului 2016, erau autorizate şi în
operare 38 de depozite conforme pentru deşeuri
municipale.

Indicatori de dezvoltare durabilă privind
deşeurile
municipale
In
conformitate
cu
recomandările EUROSTAT (Ghidul privind colectarea
datelor referitoare la deşeurile municipale), deşeurile
municipale reprezintă deşeuri menajere şi asimilabile,
generate din gospodării, instituţii, unităţi comerciale
şi de la operatori economici. Sunt incluse deşeurile
voluminoase (inclusiv DEEE provenite de la
populaţie) şi deşeurile din parcuri, grădini şi de la
curăţenia străzilor, inclusiv conţinutul coşurilor de
gunoi stradale. După modul de colectare, deşeurile
municipale sunt:

Generate şi necolectate printr-un operator de
salubritate, ci gestionate direct de generator.
Sunt excluse:
Nămolurile de la epurarea apelor uzate
orăşeneşti,
Deşeurile din construcţii şi demolări.
Indicatorii de dezvoltare durabilă privind deşeurile
municipale se referă la:
Deşeuri municipale generate.
Deşeuri municipale tratate prin: incinerare,
valorificare energetică, depozitare, reciclare,
(exclusiv compostare şi digestie anaerobă),
compostare.
De asemenea, ghidul EUROSTAT recomandă ca
fluxurile de deşeuri reciclabile (hârtie, plastic, metal
etc.) care rezultă din instalaţiile de sortare şi care sunt
ulterior trimise către instalaţii de reciclare să fie luate
în calcul ca fiind reciclate.

Colectate de sau în numele municipalităţilor,
Colectate direct de operatori economici privaţi –
valabil pentru DEEE şi alte tipuri de deşeuri
reciclabile,
Având în vedere cele de mai sus, au fost calculaţi
următorii indicatori privind deşeurile municipale, la
nivel național:
Deşeuri municipale generate - 4894830 tone în
anul 2015
Valoarea a fost calculată prin însumarea cantităţilor
generate pentru următoarele tipuri de deşeuri:
deşeuri menajere şi asimilabile şi din servicii
municipale colectate de operatorii de salubritate,
deşeuri menajere generate şi necolectate de
operatorii de salubritate,
deşeuri reciclabile provenite de la populaţie,
colectate prin intermediul operatorilor economici
autorizaţi, alţii decât operatorii de salubritate
(hârtie şi carton, metale, plastic, sticla, lemn,
biodegradabil, textile, DEEE, deşeuri de baterii şi
acumulatori).
➢

Deşeuri
municipale
reciclate
(inclusiv
compostare) – 641968 tone în anul 2015
Valoarea a fost calculată prin însumarea cantităţilor
reciclate pentru următoarele tipuri de deşeuri:
deşeuri menajere şi asimilabile şi din
servicii
municipale
colectate
de
operatorii de salubritate
deşeuri menajere generate şi necolectate
de operatorii de salubritate
deşeuri reciclabile provenite de la
populaţie, colectate prin intermediul
operatorilor economici autorizaţi, alţii
decât operatorii de salubritate (hârtie şi
carton, metale, plastic, sticla, lemn,
biodegradabil, textile, DEEE, deşeuri de
baterii şi acumulatori)
➢

➢

Gradul de reciclare realizat pentru deşeurile
municipale în anul 2015 – 13,12 %

Figura nr.XII.17. Ponderea principalelor activităţi de gestionare a deşeurilor municipale în perioada 2011 - 2015
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Sursa: Agenţia Națională pentru Protecţia Mediului

Cod indicator România: RO 18
Cod indicator AEM: CSI 18
Denumire: UTILIZAREA RESURSELOR DE APĂ DULCE
Definiție: Indexul de exploatare al apei (WEI) reprezintă captarea totală medie anuală de apă dulce
împărțită la resursele totale medii anuale de apă regenerabilă la nivel național și se exprimă în
procente
O noţiune utilizată în gestionarea resurselor de
apă este cea de presiune asupra apei. Ea este, în
general, în raport direct cu o supraprelevare a apei
ce depăşeşte resursele disponibile în anumite zone.
Raportul dintre totalul prelevărilor de apă dulce şi
resursele totale indică în general, existenţa
presiunii asupra resurselor de apă şi poartă
numele de indice de exploatare al apei (WEI). În
conformitate cu documentul elaborat de Comisia
Europeană în anul 2009 Water Scarcity & Drought,
dacă acest indicator se situează sub 10%, atunci se
consideră că resursele de apă nu sunt supuse unei

presiuni. Dacă acest indicator se situează între 10
şi 20% atunci se consideră că resursele de apă sunt
supuse unei presiuni reduse, iar valori ale indicelui
de exploatare mai mari de 20% indică existenţa
unei presiuni asupra resurselor de apă, iar un
indice de peste 40% este un semnal de stres sever
asupra resurselor de apă. Valorile WEI (%) în
perioada 2011-2016 (reprezentate în Figura
nr.XII.18 - Indicator WEI 2011 – 2016, %) se
situează sub procentul de 20% astfel că se poate
considera că resursele de apă ale României sunt
supuse unei presiuni reduse de exploatare.

Tabelul nr.XII.6 - Evoluţia în timp a consumului de apă în România 2011-2016 (mld m3)
Ani
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Medie ani
39,27
39,27
38,35
38,35
38,35
38,35
38,66
Resursa utilizabilă mld m3
Prelevare total apă mld m3
Indicator WEI

6,60

6,49

6,59

6,27

6,46

6,37

6,46

16,81%

16,53%

17,18%

16,35%

16,84%

16,61%

16,72%

(Sursa: prelucrare ANPM în baza datelor furnizate de Administraţia Naţională ”Apele Române”)

Figura nr.XII.18. Indicator WEI 2011 – 2016, %
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Indicator WEI 2011 - 2016, %
media anuala
2016

2015
2014

WEI

2013
2012

2011
15.50% 16.00% 16.50% 17.00% 17.50%
(Sursa: prelucrare ANPM în baza datelor furnizate de Administraţia Naţională ”Apele Române”)

La nivel naţional resursele de apă ale României sunt
relativ sărace şi neuniform distribuite în timp şi
spaţiu. Acestea însumează teoretic cca. 134,6 mld. mc,
fiind constituite din apele de suprafaţă, respectiv
râuri, lacuri, fluviul Dunărea şi ape subterane, din care
resursa utilizabilă, potrivit gradului de amenajare a
bazinelor hidrografice, este de cca. 40 mld mc. Faţă de
anul 2011, cerinţa de apă din România a scăzut cu
0,97 mld mc în anul 2016, de la 7,7 mld mc de apă la
6,73 mld mc, fiind defalcată pe cele trei categorii de

utilizatori astfel: populaţie - 1,12 mld mc de apă faţă
de 1,22 mld mc în anul 2011, agricultură - 1,40 mld
mc de apă faţă de 1,32 mld mc în anul 2011 şi 4,21
mld mc de apă pentru sectorul industrial faţă de
5,16 mld mc în anul 2011. Raportat la cerinţa de apă
din anul 2016, care a fost de 6,73 mld mc, volumul de
apă prelevat (utilizat) a fost de 6,37 mld mc, în
scădere cu 0,23 mld mc de apă faţă de anul 2011, când
volumul de apă prelevat a fost de 6,6 mld mc de apă.

Defalcat pe cele trei categorii de utilizatori (populaţie,
industrie, agricultură):
volumul de apă prelevat în sectorul agricol a
crescut de la 0,96 mld de mc în anul 2011 la 1,24
mld mc în anul 2016;
sectorul industrial a consumat 4,08 mld mc în
anul 2016 faţă de 4,64 mld mc în anul 2011;

pentru populaţie volumul de apă prelevat în anul
2016 a fost de cca. 1,05 mld mc, fiind aproximativ
egal cu cel prelevat în anul 2011 (1,00 mld mc).

Resursele de apă ale României sunt constituite din
apele de suprafaţă – râuri, lacuri, fluviul Dunărea – şi
ape subterane. Resursele de apă potenţiale şi tehnic

(Statistică

realizată conform datelor
Administraţia Naţională ”Apele Române”).

furnizate

de

utilizabile pentru anul 2016 (Balanța apei – Cerința pe
anul 2016) se prezintă în Tabelul nr.XII.7.

Tabelul nr.XII.7. Resursele de apă potențiale și tehnic utilizabile pentru anul 2016

Sursa de apă
Indicator de caracterizare

Total mii. mc.

A. R âuri interioare
1. Resursa teoretică

40 000 000

2. Resursa existentă potrivit gradului de amenajare a bazinelor
hidrografice*

13 679 121

3. Cerinţa de apă a folosinţelor, potrivit capacităţilor de captare
aflate în funcţiune
B. Dunăre (direct)

3 267 756

1. Resursa teoretică (în secţiunea de intrare în ţară) **

85 000 000

Resursa utilizabilă în regim actual de amenajare

20 000 000

2. Cerinţa de apă a folosinţelor potrivit capacităţilor de captare
aflate în funcţiune***

2 768 602

Sursa de apă
Indicator de caracterizare

Total mii. mc.

Indicator de caracterizare
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C. Subteran
1. Resursa teoretică
din care:
• ape freatice
• ape de adâncime
2. Resursa utilizabilă
3. Cerinţa de apă a folosinţelor potrivit capacităţilor de captare în
funcţiune

9 600 000
4 700 000
4 900 000
4 667 639
680 653

D. Marea Neagră
Cerinţa de apă a folosinţelor, potrivit capacităţilor de captare
aflate în funcţiune
Total resurse
1. Resursa teoretică
2. Resursa existentă potrivit gradului de amenajare a bazinelor
hidrografice
3. Cerinţa de apă a folosinţelor, potrivit capacităţilor de captare
aflate în funcţiune

9 562

134 600 000
38 346 760
6 726 576

Notă
* - cuprinde şi reţeaua lacurilor litorale, precum şi resursa asigurată prin refolosire externă directă în lungul râului;
** - ½ din stocul mediu multianual, la intrarea în ţară;
*** - inclusiv volumele transferate în bazinul Litoral

Raportat la populaţia actuală a României, rezultă:
- resursa specifică utilizabilă în regim natural, de
cca. 2660 m3/loc. şi an, luând în considerare şi
aportul Dunării;

- o resursă specifică, teoretică, de cca. 1770
m3/loc. şi an, luând în consideraţie numai aportul
râurilor interioare, situând din acest punct de
vedere România în categoria ţărilor cu resurse de
apa relativ reduse în raport cu resursele altor state.

Tabelul nr.XII.8. Volumul resursei de apă (teoretică și utilizabilă)
Resursa teoretică Resursa utilizabilă
Anii
(mii mc)
(mii mc)
2011
134600000
39270803
2012
134600000
39279387
2013
134600000
38346760
2014
134600000
38346760
2015
134600000
38346760
2016
134600000
38346760
Sursa: Administrația Națională „Apele Române”

Figura nr.XII.19. Evoluția resursei de apă (teoretică și utilizabilă) în mii m3,
2011 – 2016
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Sursa: Administrația Națională „Apele Române”

Principala resursă de apă a României o constituie
râurile interioare. O caracteristică de bază a acestei
categorii de resursă o constituie variabilitatea foarte
mare în spaţiu:
zona montană, care aduce jumătate din
volumul scurs;
variabilitatea debitului mediu specific (1 l/s
și km2 în zonele joase, până la 40 l/s și km2 în
zonele înalte).
O altă caracteristică o reprezintă variabilitatea
foarte pronunţată în timp, astfel încât primăvara
se produc viituri importante, urmate de secete
prelungite.
Dunărea, al doilea fluviu ca mărime din Europa (cu
lungime de 2850 km, din care 1075 km pe teritoriul
României) are un stoc mediu la intrarea în ţară de 174
x 109 m3.
Resursele de apă subterană sunt constituite din
depozitele de apă existente în straturi acvifere
freatice şi straturi de mare adâncime. Repartiţia
scurgerii subterane variază pe marile unități
tectonice de pe teritoriul ţării astfel:
0,5-1 l/s şi km2 în Dobrogea de Nord;

0,5-2 l/s şi km2 în Podişul Moldovenesc;
0,1-3 l/s şi km2 în Depresiunea Transilvaniei
şi Depresiunea Panonică;
0,1-5 l/s şi km2 în Dobrogea de Nord şi
Platforma Dunăreană;
5-20 l/s şi km2 în zona Carpaţilor, în special
în Carpaţii Meridionali şi în zonele de carst din
bazinul Jiului şi Cernei.
În anul 2016 prelevările totale de apă brută au fost de
6,37 mld.m3 din care:
populaţie
1,05 mld.m3
industrie
4,08 mld.m3
agricultură
1,24 mld.m3
Prelevările de apă au scăzut de la 7,96 mld.m3 în anul
2000, la 6,37 mld.m3 (anul 2016) în prezent, datorită:
diminuării activității industriale;
reducerii consumurilor de apă în procesele
tehnologice;
reducerii pierderilor;
aplicării
mecanismului
economic
în
gospodărirea apelor.
Pentru anul 2016 raportul cerinţă/prelevare pentru
resursele de apă se prezintă în tabelul nr.XII.9.

Tabelul nr.XII.9. Raportul cerinţă/prelevare pentru resursele de apă în anul 2016
Cerinţa de apă
Prelevările de apă
Gradul de
utilizare
Activitate
Valoare
Activitate
Valoare
%
(mld.mc)
(mld.mc)
Populaţie
1,12
Populaţie
1,05
93,80
Industrie
4,21
Industrie
4,08
96,90
Agricultură
1,40
Agricultură
1,24
88,60
Total
6,73
Total
6,37
94,70
Sursa: Administrația Națională „Apele Române”

Cerinţa totală de apă pentru anul 2015 a însumat per
total cca. 6703533 mii mc. Prelevările efective de apă
din surse directe, în cadrul serviciilor asigurate, au
fost de 6464866 mii mc, în creștere cu 0,2 mld mc față
de anul 2014, an în care au fost prelevați 6265734 mii

mc de apă. În stadiul actual de amenajare a
bazinelor hidrografice, asigurarea cerinţei de apă
a utilizatorilor a fost posibilă, atât pentru sursele
de suprafaţă, cât şi pentru cele subterane.

Figura nr.12.20. Evoluția cerinței de apă comparativ cu prelevarea volumelor de apă (mii m3) în România,
2011 – 2015
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Sursa: Administrația Națională „Apele Române”

Specialiștii Institutului Național de Hidrologie și
Gospodărire a Apelor (INHGA) arată că debitele
medii anuale ale râurilor vor scădea cu 20-30% în
intervalul 2021-2050 și cu 30-40% până în 20712100. Schimbările suferite de debitele râurilor impun
o serie de măsuri de adaptare pentru asigurarea
resurselor de apă pentru populație, industrie și
agricultură. Astfel, sunt necesare noi criterii și tehnici
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de proiectare a barajelor și a construcțiilor, dar și
elaborarea unor noi proceduri de exploatare a
sistemelor de gospodărire a apelor care să țină seama
de gradul de incertitudine în evoluția regimului
hidrologic.
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