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REZUMAT  

Principalele surse de poluare a sistemului portuar Constanţa sunt: accidentele navale, silozurile şi operatorii care îşi desfăşoară 
activitatea în port şi în zonele limitrofe ale acestuia. Poluarea cu hidrocarburi are un caracter cronic, ca urmare a transportului 
naval care produce poluarea apei marine în mod deliberat sau accidental. În lucrare, autorul propune un set de măsuri în vederea 
diminuării poluării în sistemul portuar Constanţa. 

ABSTRACT 

The main pollution sources of Constantza port system are: the naval accidents, the siloes and the operators which carry on their 
activity in the port or in its limitrophe zones. The pollution with hydrocarbons has a lasting effect as a result of the naval transport 
which pollutes either deliberately or accidentally the marine water. In the paper, the author suggests a set of measurings to 
diminish the pollution in Constantza port system.

1.INTRODUCERE 

Poluarea reprezintă procesul de alterare a mediilor de 
viaţă biotice, abiotice şi a bunurilor create de om, 
cauzat de deşeurile provenite din activităţile umane 
de origine menajeră, agricolă, industrială cât şi 
datorită unor fenomene naturale (erupţii vilcanice, 
furtuni de praf, furtuni de nisip, inundaţii).  

Poluantul este produsul solid, lichid sau gazos 
provenit din activităţile umane şi dispersat în aer, apă 

sau sol cu acţiune dăunătoare asupra organisemelor 
vii şi a bunurilor materiale. 

În conformitate cu prevederile legislaţiei actuale, 
poluarea mediului înconjurător constă în acele acţiuni 
care pot duce la ruperea echilibrului ecologic ori să 
provoace pagube economiei naţionale, prin 
modificarea calităţii factorilor naturali sau creaţi prin 
activităţi umane. 

 



Protecţia mediului înconjurător are drept scop 
păstrarea echilibrului ecologic menţinerea şi 
ameliorarea factorilor naturali, prevenirea şi 
combaterea poluării, dezvoltarea valorilor naturale, 
asigurarea condiţiilor de viaţă, asigurarea condiţiilor 
de muncă cu referire la totalitatea acţiunilor, 
mijloacelor şi măsurilor întreprinse în acest scop. 

În sistemele portuare prezintă un interes major 
poluarea acvatică. În sistemele portuare maritime 
prezintă un interes major poluarea marină. Poluarea 
acvatică se referă la totalitatea căilor prin care 
poluanţii de origine menajeră, agricolă sau industrială 
afectează ecosistemele acvatice. 

Poluarea marină se referă la introducerea de către om 
în mediul marin în mod direct sau indirect de 
subsatanţe sau de energie care pot produce o 
modificare a echilibrului natural, pot pune în pericol 
sănătatea omului, aduc pagube resurselor biologice, 
stânjenesc activităţile marine de pescuit, navigaţie, 
agrement, precum şi alte utilizări legitime ale mării. 

În sistemul portuar al Mării Negre aferent ţării 
noastre ameninţarea majoră pentru sănătatea, 
productivitatea şi biodiversitatea mediului marin 
provine din activităţile umane desfăşurate în zonele 
de coastă. Aproximativ 80% din încărcătura poluantă 
provine din scurgeri, din deversări ale reziduurilor 
activităţilor economice, industriale, agricole, 
turistice, urbane. Zonele de coastă sunt zone 
economice în care se produc materii prime şi bunuri 
materiale. Experţii în domeniu au apreciat că 
valoarea totală a bunurilor şi serviciilor din zonele 
ecosistemelor marine este dublă faţă de a acelora 
provenite din ecosistemele terestre din interior. 

Poluarea mediului marin, distrugerea habitatelor 
afectează puternic folosirea durabilă a mărilor, 
influenţează sănătatea oamenilor prin contactul direct 
al populaţiei cu apele poluate sau prin consumul 
surselor nutritive marine contaminate. 

2.PROGRAMUL GLOBAL DE ACŢIUNE 
PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MARIN 

Datorită amplificării fenomenelor de poluare marină 
în anul 1995 a fost iniţiat la Washington Programul 

Global de Acţiune pentru Protecţia Mediului Marin 
(GPA). 

Programul evidenţiază existenţa următoarelor 
categorii de surse poluante: 

- ape uzate provenite din sistemele de 
canalizare 

- pesticide 
- subsatnţe radioactive 
- metale grele 
- produse petroliere (hidrocarburi) 
- nutrienţi 
- aluviuni (sedimente) 
- deşeuri menajere (gunoaie) 
- alterarea fizică şi distrugerea habitatelor 

În anul 2006, coordonatorii programului GPA au 
publicat un raport cu privire la starea madiului marin. 
În acest raport sunt evidenţiate tendinţele, măsurile şi 
progresele realizate în corelaţie cu sursele de poluare 
menţionate anterior şi cu dezvoltarea economică în 
diverse regiuni ale mărilor şi oceanelor lumii. 

3.SURSE DE POLUARE A PORTULUI 
CONSTANŢA 

Se poate aprecia că poluarea marină a portului 
Constanţa apare odată cu dezvoltarea activităţilor 
economice în zonele costiere ale portului. Manifestări 
alarmante ale acestei poluări apar însă în a doua 
jumătate a secolului al XX –lea ca urmare a 
diversificării surselor de poluare şi a efectelor 
acestora. În consecinţă, s-au modificat şi adaptat 
programele de cercetare la noile cerinţe şi în acelaşi 
timp s-a consolidat colaborarea dintre colectivele de 
cercetare ceea ce a condus la crearea în anul 1970 a 
Institutului Român de Cercetări Marine Constanţa. 
Acest institut se reorganizează în anul 1999 şi devine 
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Marină 
„Grigore Antipa”.Acest institut este o instituţie 
naţională de prestigiu având o structură 
pluridisciplinară şi interdisciplinară. 

Dintre obiectivele principale de activitate ale 
Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare Marină 
„Grigore Antipa” menţionăm: cercetări 
fundamentale, aplicative şi de dezvoltare tehnologică 



în domeniile ecologiei, protecţiei mediului marin, 
oceanografiei şi ingineriei marine. 

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Marină 
„Grigore Antipa” este operatorul tehnic al reţele 
inaţionale de monitorizare fizico-chimică şi biologică 
al apelor marine. În domeniul poluării şi protecţiei 
mediului, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare 
Marină „Grigore Antipa” îşi desfăşoară activitatea pe 
baza următoarelor programe: 

- monitorizarea mediului marin şi costier 
- conservarea ecosistemului marin 
- protecţia şi dezvoltarea resurselor marine vii 
- radioactivitate şi radioecologie marină 

Institutul colaborează cu organisme internaţionale de 
profil ceea ce a făcut posibilă realizarea suportului 
organizatoric şi legislativ al luptei împotriva poluării 
ca fenomen şi ca manifestare a efectelor sale. 

Principalele surse de poluare a portului Constanţa 
sunt: 

- accidentele navale produse în portul 
Constanţa şi în vecinătatea potrului 
Constanţa 

- silozurile existente în portul Constanţa 
- operatorii care îşi desfăşoară activitatea în 

portul Constanţa şi în zonele limitrofe ale 
portului Constanţa 

Vom prezenta o serie de exemple aferente acestor 
surse de poluare. 

Astfel la începutul lunii octombrie 2001 scufundarea 
navei turceşti „ Kaptan Yasar” a provocat o poluare 
masivă cu hidrocarburi a Mării Negre în zona 
sinistrului. În momentul scufundării nava avea în 
tancuri o cantitate de 11 tone de motorină şi 1 tonă de 
ulei mineral. În momentul scufundării motorina şi 
uleiul mineral au început să se scurgă în apa mării din 
tancurile de depozitare prin orificiile de aerisire ale 
acestora, formându-se, la suprafaţa apei, o mare pată 
de hidrocarburi. Pata având dimensiuni de 
aproximativ 1,5 mile marine lungime şi o milă 
marină lăţime s-a deplasat, datorită vitezei şi direcţiei 
vântului, în direcţia S-E îndepârtându-se uşor de 

litoralul românesc. În cazul în care direcţia vântului şi 
a curenţilor din zonă s-ar fi schimbat exista pericolul 
ca pata de hidrocarburi să polueze litoralul românesc. 

În luna iulie 2007 în urma scufundării navei 
„Multitrader” sub pavilion Cambodgia, care a fost 
înghiţită de Marea Neagră în dreptul staţiunii Venus, 
s-a produs o undă de poluare pe o lungime de 10 km. 
La bordul navei, în momentul scufundării, se aflau 
aproximativ 300 kg de ulei mineral şi 10 tone de 
motorină. 

Un alt exemplu îl constituie naufragiul din luna 
noiembrie 2007 a unui petrolier rusesc şi a altor patru 
nave în dreptul Strâmtorii Kerci în urma căruia 2000 
de tone de ţiţei au fost deversate în Marea Neagră. 
Filiala rusă a organizaţiei „Greenpeace” a avertizat că 
această cantitate de ţiţei ar putea polua Marea Neagră 
pentru cel puţin 15 ani. 

O sursă importantă de poluare a portului Constanţa o 
constituie silozurile existente în arealul portuar. 
Astfel, zona de lângă silozuri este poluatăcu praf şi 
cu resturi de cereale. Reziduurile care rămân după 
încărcarea navelor şi a tirurilor sunt luate de vânt şi 
împrăştiate în tot sistemul portuar. 

Principalii operatori care îşi desfăşoară activitatea în 
portul Constanţa sunt: S.C. „MINMETAL” S.A; S.C. 
„SICIM” S.A.; S.C. „CHIMPEX” S.A.; 
S.C.”COMVEX” S.A. Aceste societăţi comerciale 
operează cu produse petroliere şi produse 
pulverulente vrac şi pot provoca accidental poluarea 
arealului portuar cu hidrocarburi şi emisii de pulberi. 
S.C.”OILTERMINAL” S.A.  deţine depozite în 
portul Constanţa în care sunt stocate produse 
petroliere. Această societate poate să producă 
accidental poluarea sistemului portuar şi a pânzei 
freatice prin emisii accidentale de hidrocarburi 
volatile. 

Autorităţile portului Constanţa sunt sesizate frecvent 
cu privire la diverse situaţii care au drept consecinţe 
poluarea arealului portuar. Astfel, o poluare 
accidentală cu produse petroliere a fost constatată în 
luna martie a anului 2005, în danele 17 şi 18 ale 
portului Constanţa. S-a constatat că poluarea cu 
hidrocarburi provine din scurgerea pluvială situată în 



dana 17, în dreptul laturii dinspre oraş a silozului 
S.C. „Agroexport” S.A 

În luna ianuarie 2007 acvatoriul portului Constanţa a  
fost poluat în dana RoRo 2 cu praf de vopsea şi 
rugină provenit din activitatea de curăţare a corpului 
navei „Rasimo” aflată în reparaţii pe docul aparţinând 
S.C. „Sorena” S.A. Acţiunea în sine se realiza cu 
ajutorul unui jet de nisip împroşcat cu aer comprimat, 
iar particulele de praf curăţate de pe corpul navei au 
ajuns în apă. În urma acestei activităţi de sablare o 
suprafaţă de aproximativ 200 m.p.din acvatoriul 
danei RoRo 2 a fost acoperită cu praf de sablare. 

În luna august 2007 în portul Constanţa s-a produs o 
poluare cu funingine provenind de la o navă liberiană 
care descărca ţiţei. În toate cazurile prezentate 
autorităţile portuare au intervenit prompt pentru 
lichidarea efectelor poluării. 

4.SISTEME TEHNICE DE LIMITARE A 
EFECTELOR POLUĂRII LA SUPRAFAŢA 
MĂRII 

Deoarece acvatoriul portuar Constanţa se confruntă 
frecvent cu răspândirea de hidrocarburi la suprafaţa 
apei, vom prezenta o serie de metode eficiente de 
limitare a răspândirii hidrocarburilor la suprafaţa 
mării. 

Limitarea extinerii peliculei de hidrocarburi se poate 
realiza prin utilizarea de baraje. Cele mai utilizate 
baraje sunt barajele pneumatice şi barajele rigide. 
Sunt situaţii în care se folosesc şi baraje improvizate, 
construite din materiale diverse, disponibile pe plan 
local, în momentul producerii accidentului. Barajele 
speciale antifoc, filtrante sau recuperatoare se 
folosesc mai rar datorită preţului lor de cost ridicat. 
În plus, barajele speciale presupun tehnologii de 
exploatare pretenţioase. 

În afară de baraje flotante pentru limtarea extinderii 
peliculei de hidrocarburi la suprafaţa mării se 
utlizează şi diferite procedee fizico-chimice care 
constau în gelificarea porţiunii marginale a peliculei 
de petrol prin polimerizare sau prin diseminarea unor 
produse care să împiedice extinderea pânzei de petrol 

prin modificarea tensiunii superficiale de contact apă-
petrol. 

Barajele antifoc sunt destinate protecţiei peliculelor 
de hidrocarburi care au fost incendiate în condiţii 
controlate şi în situaţii bine determinate. 

Barajele filtrante sau absorbante sunt acele baraje 
care au o structură semipermeabilă care reţine 
pelicula de hidrocarburi. Aceste baraje se utilizează 
în cazurile unor poluări cu hidrocarburi pe suprafeţe 
reduse, situaţii în care desfăşurarea unor baraje 
clasice şi a  unor sisteme de recuperare de mare 
capacitate ar fi neecomică. Barajele recuperatoare 
combină funcţionalitatea barajelor flotante clasice cu 
cele ale dispozitivelor de colectare a peliculei. 

Societatea elveţiană „Global Environmental Service” 
oferă o soluţie organică performantă pentru absorbţia 
scurgerilor de ulei şi a  altor substanţe care poluează 
mediul ambiant. Produsul „Nature Sorb” fabricat de 
această firmă este un absorbant de hidrocarburi. El 
este realizat din turbă deshidratată ale cărei 
proprietăţi absorbante se datorează structurii sale 
celulare care asigură o capilaritate şi retenţie 
excelente a hidrocarburilor. Din momentul în care 
hidrocarburile sunt încapsulate în celule, 
biodegradarea lor este accelerată datorită acidului 
humic conţinut de turbă. 

Colectarea peliculei de pe suprafaţa apei reprezintă 
acţiunea optimă de răspuns la poluarea cu 
hidrocarburi. În acest fel agentul poluant este 
îndepărtat diminuându-se semnificativ acţiunea 
nocivă asupra mediului. 

Totodată, prin recuperarea unei părţi de hidrocarburi 
se obţin avantaje economice importante. Pentru 
recuperarea hidrocarburilor se utilizează două 
metode: metoda pasivă şi metoda activă. Metoda 
pasivă (statică) de recuperare constă în dispunerea 
fixă a utilajelor de recuperare lângă mal, pelicula 
fiind dirijată spre ele cu ajutorul unor baraje flotante 
deflectoare. Metoda activă (dinamică) constă în 
colectarea peliculei cu ajutorul unor şalupe speciale 
dotate cu două aripi de baraj flotant care dirijează 
hidrocarburile spre instalaţiile de recuperare aflate la 
bordul acestora. 



Randamentul şi productivitatea acestor metode sunt 
influenţate de tipul şi de complexitatea utilajului, de 
vâscozitatea hidrocarburii, de grosimea peliculei şi de 
regimul de lucru. 

5.CONCLUZII 

Contribuţia relativă a fiecărei surse de poluare 
variază în funcţie de arealul maritim datorită gradului 
de industrilizare, densitatea populaţiei, prezenţa 
activităţilor în sistemul portuar şi alţi factori, corelat 
cu măsurile de eliminare de la sursă a emisiilor 
poluante. 

Poluarea cu hidrocarburi are un caracter cronic, ca 
urmare a transportului naval care produce poluarea 
apei marine în mod deliberat sau accidental. În mod 
deliberat, ilegal, sunt deversate în mare ape reziduale 
de santină sau hidrocarburi provenite din activităţi de 
curăţare a tancurilor petroliere. Accidental poluarea 
apei mării se produce ca urmare a deficienţelor de 
exploatare a instalaţiilor de la bordul navelor. 
Dimensiunile acestor fenomene sunt considerabile 
dacă se are în vedere că Marea Neagră este traversată 
anual de un număr de aproximativ 50.000 de nave. 

Sistemul portuar Constanţa este afectat şi de poluarea 
produsă de exploatarea resurselor minerale, petrol şi 
gaze din platoul continental al Mării Negre. Industria 
petrochimică şi chimică, industria grea – construcţii 
şi reparaţii de nave rămân activităţi potenţial 
poluatoare ale portului Constanţa şi ale bazinului 
portuar al Mării Negre. 

Autorul propune un set de măsuri în vederea 
diminuării poluării în sistemul portuar Constanţa. 
Dintre aceste măsuri menţionăm: 

- modificarea cadrului legislativ în sensul 
înăspririi sancţiunilor aplicabile în cazurile 
poluării deliberate a apei mării şi a portului 
Constanţa. 

- instituirea obligaţiei ca fiecare navă care 
tranzitează Marea Neagră să deţină la bord, 
în cantităţi suficiente, materiale antipoluare 
pentru a interveni prompt în cazul poluării 
accidentale. 

- controlul fiecărei nave care acostează în 
portul Constanţa cu privire la materialele 
antipoluare pe care aceasta le deţine la bord. 

- aplicarea unor sancţiuni drastice în cazul 
navelor care acostează în portul Constanţa şi 
care nu deţin la bord materiale antipoluare 

- obligarea comandanţilor de nave care 
acostează în portul Constanţa la danele de 
încărcare – descărcare produse petroliere să 
prezinte avize de bună funcţionare a 
instalaţiilor aferente acestor operaţii 

- aplicarea de sancţiuni drastice în cazul 
navelor care operază produse petroliere fără 
a deţine avize de bună funcţionare a 
instalaţiilor aferente acestor operaţii sau care 
se prezintă la operaţii de încărcare – 
descărcare produse petroliere cu instalaţii 
defecte 

- monitorizarea atentă, sub aspectul poluării, a 
tuturor operatorilor care îşi desfăşoară 
activitatea în portul Constanţa. 

- modernizarea sistemelor de preluare a 
poluanţilor din zona costieră aferentă 
portului Constanţa 

Se poate aprecia că, în prezent, ecosistemul 
Mării Negrese află într-un echilibru fragil. Deşi 
se află într-un uşor proces de refacere, 
ecosistemul marin devine vulnerabil la 
accidentele ecologice dar şi la efectele 
schimbărilor climatice globale. 

Pentru acţiuni de intervenţie în cazurile 
poluărilor de mari proporţii, atât în interiorul 
portului cât şi în zona costieră, se impune 
prezenţa unor unităţi specializate în dezastre 
maritime care implică, în anumite situaţii, 
participare internaţională. 
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