
 10 

RESURSELE DE APA DIN ROMÂNIA. 

 
 

OURCES FROM ROMANIA. Po agement 
bstract. st

valuation

al 
and spati

aphic basins, irrigation systems extension, water quality monitoring. Many of these objectifs had been partially cut off after 1989, 
restarted under other terms and parameters as per the Water Framework Directive  2000/60, after Romania integration into European 
Union. 
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WATER RES
A

tential, quality, territorial distribution, man
The water resources of Romania are quite modest, occupying the 21  place among the European states. According to the 

s, the inner rivers surface water resources  represent around 42.1 billions c.m./year (without the Danube) from which, 
technically utilizable, 30 billions c.m./year, the ground waters represent 9 billions c.m./year (after other sources, they represent 11 billions 
c.m./year)from which, technically utilizable, 6.1 billions c.m./year. The natural lakes totalize around 2.3 billions c.m. Representing a local 
source. The marine waters  pertaining to Romania  represent an important resource as regards the biological fecundity. Their tempor

al distribution is unequally: the Carpathians with a surface of 27.9% of the territory of Romania generate 65.3% of the surface 
water resources; the most important volume of the rivers flow is registered during the spring (50%). As a result of such a status, it was 
necessary to prevalently build storage lakes which, in 2003, were counting 1449, what from the most important – 400 – were storing 
around 15 billions c.m. of water. The water requirements for the population, industry, agriculture, pisciculture supply have increased from 
14.4 billions c.m./year in 1975 to 35 billions c.m./year in 1990 and to 46 billions c.m./year within the period 2000-2010. In order to assure 
a good kn gement of the water resources, in 1976,   the National  Programme for the Romanian Hydrographic Basinowledge and mana s 
Management had been promoted,  for the hydrographic basins and even for the territorial-administrative units (counties). In the 
framework of this programme, one had been achieved the building of stoarage lakes, damming in, water transfers between the 
hydrogr

s: rivers, lakes, ground waters, Black Se
  

alelor caracteristici fizico-geografici, care se reflectă  în configuraţia reţelei 
hidrogra

Baz

grafice (km) hidrografic (km ) hidrografice (km/km ) cu lacuri (km ) 

 
1. Carateristici  generale ale resurselor de apă 
 
Datorită poziţiei geografice a teritoriului României, în zona climatului temperat-continental şi prezenţa 

Munţilor Carpaţi în centrul lui, care  prin barajul orografic şi interferenţa circulaţiei maselor de aer, se realizează 
o zonalitate verticală a princip

fice şi a valorii parametrilor hidrologici,în tipurile genetice de lacuri şi, parţial, în distribuţia apelor 
subterane.   

Râurile constituie categoria cea mai importantă a resurselor de apă. Acestea sunt carpatice prin obârşie, 
dunărene prin colector (97,8%, respectiv 232 275 km2) şi pontice prin vărsare în Marea Neagră. Lungimea 
totală a râurilor (mai mari de 5 km şi cu suprafaţa bazinului de peste 10 km2) este de circa 115 000 km, iar dintre 
acestea au fost codificate în Cadastrul Apelor din România (1992) 4 864 râuri cu o lungime totală de 78 905 
km, corespunzând unei densităţi medii de 0,33 km/km2 (la lungimea de 115 000 km, densitatea este de 0,49 
km/km2) (fig. 1, tabel 1.). 
 

Tabel 1. Caracteristici ale bazinelor hidrografice 
ine 

hidrografice 
de ordinul I 

Cursuri 
de apă 

(număr) 

Lungimea 
reţelei 

hidro

Suprafaţa 
bazinului 

2

Densitatea 
reţelei 

2

Suprafaţa 
acoperită 

2

Tisa 123 1 592 4 540 0,35 29,59 
Someş 403 5 528 15 740 0,35 149,68 
Crasna 54 708 2 100 0,34 12,00 
Crişuri 365 5 785 14 860 0,39 119,40 
Mureş 797 10 800 27 890 0,39 195,11 
Aranca 19 328 1 080 0,30 0 
Ier 1 61 420 0,15 0 
Bega 80 1 418 4 470 0,32 19,63 
Timiş 150 2 434 7 310 0,33 41,20 
Caraş 31 502 1 280 0,39 6,10 

                                                 
1 Acest articol reprezintă capitolul „Ape”–autori P.Gâştescu, I. Zăvoianu, B.Driga, D.Ciupitu, Ioana-Jeni Drăgoi, din 

lucrarea <România. Spaţiu, Societate, Mediu>  Institutul de Geografie al Academiei Române, Edit. Academiei 
Române, sintetizat parţial, actualizat şi completat. 



Nera 36 574 1 380 0,42 6,00 
Cerna 42 524 1 360 0,39 13,43 
Jiu 233 3 867 10 080 0,38 67,06 
Olt 622 9 872 24 050 0,41 346,42 
Vedea 81 2 036 5 430 0,37 55,03 
Argeş 178 4 579 12 550 0,36 201,76 
Iaomiţa 145 3 131 10 350 0,30 178,44 
Siret 1 013 15 157 42 890 0,35 531,72 
Prut 248 4 551 10 990 0,41 213,04 
Dunăre 179 4 540 33 250 0,14 2 261,87 
Litoral 64 918 5 480 0,17 174,06 
TOTAL  4 864 78 905 237 500 0,33 4 621,54 
      
După Cadastrul 
pelor, 1992  
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Fig.1. Reţeaua hidrografică pe bazine 

 
Apele subterane sunt estimate la nivelul actual de cunoaştere la 11 miliarde mc/an (alte surse 9 

miliarde mc/an), din care circa 6,1 miliarde mc/an pot fi utilizate în condiţii de refacere anuală a stocului şi din 
punct de vedere tehnic şi economic. Distribuţia acestor resurse variază mult în teritoriu; cea mai mare parte 
(circa 80%) se găseşte în regiunile de deal şi podiş, unde condiţiile litologice de înmagazinare sunt favorabile. 

În spaţiul carpatic şi subcarpatic se găsesc importante rezerve de ape minerale legate de manifestările 
vulcanice, de zăcămintele de sare, rezerve care se exploatează prin izvoare şi foraje. 
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Lacurile sunt în număr mare (circa 3 500), grupate în mai multe tipuri genetice ale cuvetelor lacustre. 
Cele naturale însumează un volum de circa 2,3 miliarde mc, constituind o sursă locală; în schimb, lacurile 
antropice, în anul 2003 erau în număr de  1449, din care mai importante – 400 – stocând circa 15 miliarde mc.  

Marea Neagră, cu partea aferentă României (245 km lungime de ţărm marin), constituie o resursă 
importantă sub aspectul productivităţii biologice, a transportului marin, deocamdată, nu şi pentru alimentare cu 
apă.  

 
2. Apele subterane 
 
Apelor subterane prezintă o distribuţie neuniformă în spaţiu, în funcţie de complexitatea tectonică şi 

litologică, de morfologia de suprafaţă şi de condiţiile climatice, cu caracteristici fizico-chimice variate, de la 
apele dulci la cele minerale/sărate, de la apele normale la cele termale. În funcţie de geneză şi condiţii de 
înmagazinare se disting ape freatice şi ape de adâncime. 

Apele freatice se găsesc, practic, în toate unităţile de relief, având în vedere condiţiile climatice 
temperat-continentale şi capacitatea de înmagazinare a depozitelor de cuvertură, deosebindu-se ape freatice 
zonale şi ape freatice azonale. 

Apele freatice zonale se diferenţiază în funcţie de unităţile majore respectiv spaţiul carpatic şi 
extracarpatic. În Carpaţi, fragmentarea şi pantele mari corelate cu drenajul activ, determină o distribuţie 
neuniformă în depozitele de cuvertură, în fisuraţia rocilor (gresii, conglomerate, roci eruptive etc.). În 
depresiunile intracarpatice, în depozitele cuaternare, apele freatice bicarbonatat-calcice au o mai mare 
continuitate, cu un modul al scurgerii între 3 - 5 l/s şi mineralizări care nu depăşesc 700 - 800 mg/l.În 
Subcarpaţi apele freatice zonale sunt acumulate în depozitele deluviale şi aluviale de terasă cu mineralizări între 
200 - 500 mg/l, tip carbonatat, cu excepţia celor din apropierea masivelor de sare, unde sunt clorurate şi puternic 
mineralizate.În Podişul Transilvaniei, cea mai mare răspândire o au stratele acvifere din depozitele deluviale, cu 
calităţi slabe, mai ales în depozitele sarmaţiene, unde mineralizarea este între 1 şi 3 g/l. În apropierea masivelor 
de sare apele sunt clorosodice. 

Apele freatice din spaţiul extracarpatic (Podişul Getic, Podişul Moldovei, Podişul Dobrogei şi Câmpia 
Română) sunt influenţate de condiţiile climat le mai excesive, în care alimentarea se face,

e iarnă. 

ă şi cele din calcarele cretacice şi 
maţiene di Dobrogea de  

ăţi potabile bune sunt folosite în alimentarea cu apă a localităţilor de pe litoral. În Dealurile 
şi Câm sunt hidrostructuri cu tipuri hidrochimice şi termice diferite fiind folosite prin foraje în 
scopuri terapeutice;în Podişul Transilvaniei zona marginală de cute diapire cu ape clorurate, uneori bromurate şi 
iodurate

ice temperat-continenta  
cu deosebire, în perioada d

În Câmpia Română permeabilitatea diferită a depozitelor cuaternare imprimă o repartiţie neuniformă. 
Astfel, în Câmpia Olteniei apele freatice se găsesc în terasele Dunării şi în cele ale  Jiului şi Oltului, iar la est de 
Olt în nisipurile de Mostiştea, pietrişurile de Colentina şi stratele de Frăteşti. În câmpiile piemontane şi în 
conurile aluvionare apele freatice bogate se găsesc la adâncimi variabile de la 5 la 50 m spre deosebire de 
câmpia de subsidenţă unde adâncimea lor este sub 5 m. Mineralizarea apelor creşte de la vest spre est până la 5 
g/l. Cele mai productive orizonturi acvifere sunt cele din stratele de Frăteşti şi nisipurile de Colentina, pe de o 
parte şi conurile aluvionare ale Dâmboviţei, Prahovei şi Buzăului, pe de altă parte. 

În Podişul Moldovei apele freatice sunt înmagazinate în structurile monoclinale (Podişurile Sucevei şi 
Central Moldovenesc) la adâncimi de peste 20 m, iar în calcarele şi nisipurile oolitice sarmaţiene debitele sunt 
mai ridicate, având calităţi potabile bune. 

Apele freatice azonale sunt cantonate în ariile carstice, cu debite ridicate, în luncile râurilor principale, 
în dunele de nisip şi în cordoanele litorale. 

Apele de adâncime au o distribuţie discontinuă, în funcţie de complexitatea geologică (litologie şi 
structură): în Carpaţi, resursele cele mai importante se găsesc în structurile sinclinale, în calcarele şi 
conglomeratele mezozoice, în flişul cretacic-paleogen şi în formaţiunile vulcanogen-sedimentare;în Subcarpaţi, 
însoţesc structurile petrolifere, fiind clorurat-sodice, bromurate, iodurate;în Podişul Moldovei, se întâlnesc în 
depozitele siluriene fiind puternic mineralizate (57 - 64 g/l în forajele de la Iaşi, Deleni, Todireni) şi parţial 
folosite în tratament balnear şi hidrostructurile din formaţiunile cretacic superioare (Ripiceni, Mihăileni), 
sarmaţiene (Botoşani, Iaşi). În Câmpia Română rezerve importante se găsesc în stratele de Cândeşti şi Frăteşti, 
cu capacităţi de debitare între 5 şi 10 l/s şi calităţi potabile ridicate (fiind folosite şi în alimentarea cu apă a 
Bucureştilor), ca şi în  pietrişurile de Colentina şi nisipurile de Mostiştea.În Podişul Dobrogei cele trei mari 
unităţi structurale imprimă condiţii diferite, dar mai importante sunt hidrostructurile din calcarele triasice şi 
cretacice din Dobrogea de Nord, în calcarele jurasice din Dobrogea Central
sar

Sud (cu calit
pia de Vest 

 (45 - 200 g/l) şi aria domurilor gazeifere, de asemenea cu ape de zăcământ mineralizate (50 - 100 g/l), 
au aceleaşi tipuri hidrochimice (tabel 2.). 
 



Tabel 2. Resursele de ape subterane 

Acvifere freatice Acvifere de adâncime TOTAL Unitatea geografică 
m3/s miliard

e m3/an 
m3/s miliarde m3/an m3/s miliarde m3/an 

Depresiunea Maramureş, Câmpia 
şi Dealurile Someş-Crişuri 21,0 0,66 17,0 0,53 38,0 1,19 

Dealurile şi Câmpia Banatului 11,1 0,35 15,0     0,48 26,0 0,83 
Podişul Transilvaniei 13,0 0,41 12,0 0,38 25,0 0,79 
Podişul Moldovei 18,0 0,57 17,0 0,53 35,0 1,10 
Câmpia Română 73,0 2,31 64,5 2,03 137,5 4,34 
Valea Dunării (aval Porţile de Fier) 13,0 0,41 16,0 0,50 29,0 0,91 
Dobrogea 0,4 0,01 14,0       0,45 14,4 0,46 
TOTAL 149,4 4,72 155,5 4,90 304,9 9,62 

Sursa: Tomescu, 1997. 
 

 
Apele minerale subterane sunt legate genetic de aria vulcanică, de zăcămintele de sare, petrol, gaz 

metan şi cărbuni. Numărul mare de izvoare (peste 2 000), la care se adaugă forajele de exploatare se găsesc în 
circa 500 de localităţi, într-o gamă variată de tipuri hidrochimice, dintre care predomină cele clorosodice, 
sulfuroase-sulfatate, carbogazoase (fig. 2). 
 

 
Fig. 2. Apele minerale 

 
Apele cloro-sodice se formează prin dizolvarea sărurilor şi masivelor salifere din depozitele miocene 

subcarpatice (Târgu Ocna, Slănic, Telega, Ocnele Mari etc.), din cutele diapire circumtransilvane (Ocna 
Sibiului, Ocna Mureşului, Ocna Dejului, Someşeni, Cojocna, Sovata, Praid etc.), ca şi din Depresiunea 
Maramureşului. 

Apele sulfuroase şi sulfatate sunt legate de formaţiunile de gips din Miocenul Carpaţilor Orientali, de 
conglomeratele flişului, de zăcămintele de cărbuni, de rocile metamorfice cu sulfuri, de depozitele paleogene şi 
neogene bogate în substanţe bituminoase, pirită, marcasită.Cele mai reprezentative ape sulfuroase sunt în 
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Subcarpaţii Moldovei (Pipirig, Brusturoasa, Solonţ, Moineşti etc.), în Subcarpaţii de la Curbură şi Getici 
(Măgura, Câmpina, Pucioasa, Călimăneşti, Govora, Săcelu), în Depresiunea Maramureş (Sălişte, Dragomireşti, 
Botiza, Breb), în Podişul Mehedinţi (Balta), în valea Cernei (Băile Herculane), în Dobrogea (Mangalia) etc. Ape 
sulfatate, mai restrânse, se găsesc în Subcarpaţii Moldovei (Oglinzi, Bălţăteşti), în Subcarpaţii de la Curbură 
(Berca, Sărata Monteoru, Moreni, Vulcana-Băi) etc. 

Apele carbogazoase sunt strâns legate de vulcanismul neogen prin prezenţa dioxidului de carbon ca 
produs postvulcanic cu precădere în estul Podişului Transilvaniei şi Depresiunea Maramureşului, în aşa numita 
aureolă mofetică, cu numeroase izvoare şi foraje de exploatare. Aceste ape se diferenţiază în carbogazoase 
simple, bicarbonatate carbogazoase, bicarbonatate simple şi feruginoase carbogazoase. 

La categoriile menţionate mai amintim apele iodurate din Subcarpaţi (Berca, Sărata, Monteoru, 
Vulcana-Băi etc.), din Podişul Transilvaniei (Bazna, Sângeorgiu de Mureş), apele oligominerale, unele 
hipertermale (Băile Felix şi Băile 1 Mai), altele hipotermale (Moneasa, Salonta, Călan, Geoagiu-Băi etc.), apele 
radioactive (Băile Herculane, Băile Tuşnad, Covasna, Sângiorz-Băi). 

Apele minerale în funcţie de tipul hidrochimic şi termic sunt folosite în numeroase staţiuni permanente, 
în cură internă şi externă, în îmbuteliere pentru consum în ţară şi străinătate.  

 
 

3. Râurile 
 
Configuraţia reliefului României, a determinat o  dispunere generală radiară a reţelei hidrografice şi o 

anumită grupare pe bazine de drenaj (sisteme hidrografice). În funcţie de dispunerea lor în raport cu principalii 
colectori, se poate stabili o anumită grupare a sistemelor hidrografice: nord-vestice (Tisa cu Vişeu, Iza, Tur), 
vestice (Someş, Crişuri, Mureş), sud-vestice (Bega, Timiş, Caraş, Nera), sudice (Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, 
Ialomiţa), estice (Siret, Prut) şi litorale (Teliţa, Casimcea). 

at de 
144 mm

 de 
600 şi 1

ici de iarnă, dar în 
vestul ş

măvară şi numeroase viituri care dau cele mai 
multe d

ul 
anului impune cu necesitate realizarea lacurilor de baraj antropic pentru reţinerea apelor  de primăvară şi 
folosirea lor în celelalte  anotimpuri mai secetoase. 

Scurgerea maximă ş  al anului şi al topirii bruşte a 
pezilor (în perioada de iarnă şi de primăvară) reprezintă o fază importantă a regimului de scurgere al râurilor. 

Viiturile

azinele mari este implicată şi topirea zăpezilor. Proporţiile 

Scurgerea medie lichidă. Scurgerea medie specifică este evaluată la 4,57 l/s km2 (reprezintă un str
), variind în funcţie de altitudine, de influenţa maselor de aer umede/oceanice,în vest şi de cele mai 

uscate/est continentale,în estul şi sud-estul extracarpatic. Astfel, cei mai mari gradienţi de variaţie cu altitudinea, 
ai scurgerii lichide (5 - 6 l/s.km2 la 100 m) se înregistrează pe latura vestică a Munţilor Apuseni la altitudini

 000 m,  în partea de nord-vest a României şi a lanţului vulcanic Căliman-Gurghiu-Harghita, În partea 
de est a ţării, pe versanţii estici ai Carpaţilor Orientali, la altitudini echivalente, modulul scurgerii este de 2 - 3 
ori mai mic Harta scurgerii medii specifice reflectă aceste influenţe cu valori sub 1 l/s.km2 în partea de sud a 
Câmpiei Române, în Podişul Dobrogei, în Câmpia Moldovei, în Podişul Central Moldovenesc şi şi până la 40 - 
50 l/s.km2 pe cele mai înalte culmi carpatice (fig. 3). 

În variaţiile anotimpuale ale nivelurilor şi debitelor iarna sunt frecvente apele m
i sud-vestul ţări pot apărea viituri de iarnă, ca urmare a invaziilor de aer cald, mediteraneean, care 

determină topirea bruscă a zăpezilor.  
Primăvara se remarcă prin ape mari sau chiar viituri de primăvară rezultate din suprapunerea procesului 

de topire a zăpezilor cu ploile care cad în acest anotimp. Vara sunt caracteristice apele mici de vară, ca urmare a 
lipsei ploilor şi a epuizării alimentării subterane sau viiturile de vară,  rezultate în urma ploilor torenţiale. 
Toamna sunt specifice apele mici de toamnă, dar pot apare şi viituri de toamnă, mult mai modeste în comparaţie 
cu cele  de primăvară şi de vară (fig. 4). 

Dintre cele patru anotimpuri, primăvara are cel mai mare volum de apă care se scurge (35 - 50%). De 
regulă, în acest anotimp (martie-mai) se produc apele mari de pri

ebite maxime, îndeosebi la râurile situate sub 200 m altitudine. In anotimpul de vară (iunie-august) se 
înregistrează volume de apă care variază de la un râu la altul sau de la un an la altul (15 - 35%). Viiturile sunt 
mai rare în acest anotimp, dar cu volume de apă foarte mari şi durata scurtă de producere. Excepţie a făcut anul 
2002, cu producerea a numeroase viituri în luna august, nu numai în România dar şi în Europa Centrală, inclusiv 
în bazinul Dunării. Toamna (septembrie-noiembrie) este anotimpul cu cel mai mic volum de apă scurs pe râuri 
(8 - 20%), fiind mai mari în regiunea muntoasă şi foarte mici în cea de câmpie. Iarna (decembrie-februarie) se 
caracterizează prin ape moderate, volumele scurse  înscriindu-se în ecartul 10 - 35%, mai mici la râurile din 
regiunea montană ca urmare a stocării apei în stratul de zăpadă şi de gheaţă, şi mai mari la râurile supuse 
influenţei maselor de aer oceanic (Crişuri, Bega, Timiş, Caraş, Nera). Repartiţia inegală a scurgerii în timp

i viiturile ca efect al ploilor torenţiale din sezonul cald
ză

 apar în orice moment al anului (cu excepţia regiunii muntoase în timpul iernii din cauza temperaturilor 
scăzute), dar cu frecvenţe diferite de la un loc la altul. Cele mai mari debite se produc în bazinele hidrografice 
mici, determinate de ploile torenţiale, în timp ce în b
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celor două fenomene diferă de la o regiune la alta. De exemplu, în bazinele din nord-vest (Iza, Vişeu şi Someş) 
numai 47% din debitele maxime provin din ploi, în Depresiunea Transilvaniei 50%, în Câmpia Română 70%, în 
Banat 86%, iar în Dobrogea 100%.  
 

 
Fig. 3 Scurgerea medie lichidă (l/s/km2) 

 

 
Fig.4. Hidrograful schematic al fazelor caracteristice scurgerii lichide: 1. ape mici; 2. ape mari; 3. viituri 
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91, 1995, 2000, 2002); în toate 
cazurile

aptului că o parte a 
precipit

 deosebire de majoritatea factorilor genetici ai scurgerii lichide, nu respectă 
legile z

ltitudinilor spre Subcarpaţi şi ating maximul  de peste 25 t/ha an în Subcarpaţii 
de la C

 respectiv 44,5 milioane  tone 
transpor

), adică 35% din suprafaţa României, are o scurgere 
medie d

Sunt demne de remarcat viiturile excepţionale care s-au produs în bazinele hidrografice mari în 1970, 
1975 (Dunăre, Mureş, Olt, Someş, Siret ş.a.) şi în bazine mai mici  (1972, 19

 au fost inundate suprafeţe mari producând mari pagube materiale şi chiar pierderi de vieţi omeneşti. 
Scurgerea minimă se produce de regulă în perioada caldă a anului în regiunile de deal şi podiş (iunie-

octombrie) ca urmare a temperaturilor de peste 25o şi a creşterii evapotranspiraţiei. In acest interval sursa 
principală de alimentare a râurilor o constituie scurgerea subterană.  În regiunea de munte scurgerea minimă se 
poate produce în perioada de iarnă (decembrie-martie) ca urmare a temperaturilor mici şi a f

aţiilor rămâne la suprafaţa solului sub formă de zăpadă şi gheaţă. Pentru bazinele hidrografice situate la 
altitudini medii sub 600 - 700 m, apele de vară şi de toamnă sunt mai mici ca cele din iarnă. 

Scurgerea de aluviuni, spre
onalităţii verticale. Din analiza scurgerii de aluviuni rezultă că cele mai mici valori (sub 0,5 t/ha an) se 

întâlnesc pe cele  mai înalte culmi  ale arcului carpatic, unde rocile au o mare rezistenţă la eroziune. Valorile 
cresc proporţional cu scăderea a

urbură unde rocile sunt friabile, energia de relief mare şi acolo unde utilizarea terenurilor este 
necorespunzătoare. Spre câmpie, scurgerea medie specifică de aluviuni în suspensie începe din nou să scadă 
ajungând la valori sub 1t/ha an în Câmpia Română, ca urmare scăderi puterii de eroziune a apelor (fig. 
5.).Turbiditatea variază în acelaşi sens, cu cele mai mici valori sub 1 g/l la munte şi la câmpie şi cu cele mai 
mari valori de peste 25 g/l în arealul Subcarpaţilor de la Curbură. 

Scurgerea medie specifică  de aluviuni în suspensie este de 1,88 t/ha an,
tate anual de râuri. Din această cantitate numai o parte ajunge în Dunăre, restul fiind depusă în lacurile 

de baraj antropic şi în albiile râurilor. Datorită constituţiei litologice se remarcă faptul că tot spaţiul de la vest de 
Cerna (bazinele Someş, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Nera

e aluviuni în suspensie de  1 t/ha an (8,8 milioane  tone), iar 65% are o scurgere medie specifică de 2,4 
t/ha an (35,7 milioane tone). Cea mai mare parte a debitului de aluviuni în suspensie se realizează în perioada 
caldă a anului, ca urmare a ploilor torenţiale ce determină o mare putere de eroziune şi transport a râurilor. 
Astfel, dacă 4/5 din scurgerea lichidă anuală se realizează în 235 de zile din an, aceiaşi proporţie din cantitatea 
de aluviuni se produce în numai 115 zile, fapt care reflectă rolul viiturilor în realizarea volumului de aluviuni. 

 

 
Fig. 5 Scurgea medie de aluviuni în suspensie t/ha/an) 

   
Calitatea apelor. Supravegherea stării de calitate a apelor, se face prin secţiuni de monitorizare care  

variază 

industriale fie pe terenuri agricole din cauza practicării incorecte a administrări îngrăşămintelor şi pesticidelor. 

anual (781 secţiuni pe 24 885 km râu în 2005 şi 817 pe 26 513 km râu în 2008). Cele 5 clase de calitate 
au variat procentual în perioada 2005-2008 (fig. 6).  

Apele subterane, cu precădere cele freatice, au suportat o depreciere a calităţii, fie în raza platformelor 



Printre ariile mai afectate se remarcă conul aluvionar Prahova − Teleajen, bazinele hidrografice Dâmbovnic − 
Argeş, Săsar − Baia Mare, râurile Jiu avale de Târgu Jiu, Barcău avale de Suplacul de Barcău. 

 
Fig.6. Evoluţia calităţii apei râurilor în perioada 1989-2001 

 
Dintre apele folosite şi uzate, proporţia cea mai mare o au cele industriale provenite de la întreprinderile 

de:  celuloză şi hârtie, textile, metalurgie neferoasă, chimie şi petrochimie, îngrăşăminte chimice, industrie 
alimentară. La acestea se mai adaugă combinatele de creştere şi de îngrăşare a porcilor. Consecinţele deversării 
apelor uzate în râuri sunt eşalonate de la cele neglijabile până la degradarea  completă a stării de calitate prin 
modificarea transparenţei culorii, temperaturii, compoziţiei chimice, reacţiei pH-ului, a conţinutului de 
microelemente, de materii în suspensie şi de substanţe organice. Odată cu modificarea trăsăturilor fizico-
chimice ale apei au loc şi transformări de ordin biologic, care în unele cazuri duc până la dispariţia  completă a  
biohidrocenozelor. Un caz cunoscut este cel din februarie 2 000, datorat poluării cu cianură de la Baia Mare, a 
Someşului şi Tisei, care a afectat fauna piscicolă. 

 
 
4. Lacurile naturale şi antropice 
 
Pe teritoriul României, caracterizat printr-un relief variat, se găsesc numeroase tipuri de lacuri după 

originea depresiunii şi sunt răspândite în toate unităţile geografice (de la litoralul Mării Negre şi din Delta 
Dunării, la cele glaciare din etajul alpin). La lacurile naturale se adaugă cele antropice apărute cu câteva secole 
în urmă (iazurile din Câmpia Moldovei, Câmpia Română şi Câmpia Transilvaniei) sau de acum circa 3 - 4 
decenii (lacurile de interes hidroenergetic, alimentare cu apă, de interes piscicol şi de agrement). 

În privinţa numărului şi suprafeţei totale a lacurilor, se constată o anumită dinamică a celor doi 
parametri, deoarece multe lacuri de luncă au dispărut prin îndiguire şi desecare, pe de o parte, altele au apărut pe 
arterele

 17

 hidrografice, respectiv lacurile antropice.În anii ‘60 s-a estimat existenţa a 3 450 lacuri, cu o suprafaţă 
de 2 600 km2, din care  1 150 (27%) erau antropice. În urma apariţiei a numeroase lacuri, având diferite 
destinaţii economice, Atlasul Cadastrului Apelor din România (1992) apreciază  suprafaţa  totală  a  lacurilor 
din România la 4 621,5 km2.  

În geneza depresiunilor lacustre,în funcţie de procesele naturale se disting depresiuni lacustre rezultate 
din eroziune şi acumulare glaciară, eroziune şi acumulare fluviatilă şi marină, dizolvare a rocilor uşor solubile 
(carstice şi clastocarstice), alunecări de teren şi altele. 

În luncile râurilor principale, inclusiv lunca şi Delta Dunării, se găseau cele mai multe lacuri din 
România. Numai în lunca şi Delta Dunării se găseau, anterior amenajării, peste 800 de lacuri (Fântâna Banului, 
Maglavit, Bistreţ, Nedeia, Potel, Suhaia, Greaca, Boianu − Sticleanu, Călăraşi, Şerbanu, Furtuna, Gorgova, 
Matiţa, Roşu, Puiu, Lumina, Dranov etc., multe dintre ele astăzi sunt desecate. 
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inesc luncile râurilor principale din Câmpia Română şi litoralul 
mării. M

cale, balneoterapie); printre lacurile cu anumit potenţial balneoterapeutic sunt Amara-
Slobozi

i lemnoase din regiunea muntoasă, practicat până în prima 
jumătat

şul etc., erau în funcţiune circa 
400 lacu

prin defileul 
Porţilor de Fier. În sectorul inferior delimitează Câmpia Română de Podişul Prebalcanic şi Podişul Dobrogei, iar 
în ultim  sector, până la vărsare în Marea Neagră, formează Delta Dunării. 

european (805 300 km2) şi străbate mai multe state – 
Germania, Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Croaţia, Serbia, Muntenegru, Bulgaria, România, 
Republi

lasă 

Situate pe văile mai mici ale râurilor din Câmpia Română şi de la ţărmul Mării Negre, sunt limanele 
fluviatile şi cele maritime. Aceste lacuri mărg

enţionăm lacurile: Mangalia, Techirghiol, Taşaul (pe litoral), Amara, Buzău, Jirlău, Balta Albă (pe 
Buzău), Strachina, Amara-Slobozia, Fundata, Snagov, Căldăruşani (pe Ialomiţa), Oltina, Mârleanu, Bugeac, 
Mostiştea, Gălăţui (pe Dunăre), lacuri deosebit de importante sub aspect piscicol, agrement. 

Gradul de mineralizare diferit (dulci, salmastre, sărate) determină şi utilizări corespunzătoare 
(piscicultură, irigaţii lo

a, Sărat-Brăila, Techirghiol. 
Tot la ţărmul mării, pe lângă limanele maritime se găsesc lagunele, în fostele golfuri marine barate de 

cordoane litorale şi izolate total sau parţial de acvatoriul marin (complexul lagunar Razim-Sinoie, lacul 
Siutghiol, Mlaştina Mangaliei). 

În urma fazelor glaciare din Riss şi Würm în circurile şi văile glaciare din masivele Rodna, Călimani, 
Făgăraş, Parâng, Retezat etc., s-au format lacuri glaciare în prezent în număr de circa 200. Dintre acestea mai 
importante sunt Lala Mare şi Buhăescu în Munţii Rodnei, Bâlea Capra, Podragu în Munţii Făgăraş, Câlcescu în 
Munţii Parâng, Bucura, Zănoaga în Munţii Retezat. Prin poziţia lor geografică la altitudini ridicate şi prin 
bilanţul hidrologic corespunzător, lacurile glaciare, constituie biotopuri favorabile dezvoltării ichtiofaunei 
salmonicole (Salmo trutta fario) şi constituie, totodată atracţii turistice deosebite. 

Cu toate că în Carpaţii româneşti se găseşte cel mai lung lanţ vulcanic din Europa, toate craterele au fost 
deschise prin eroziune şi numai în extremitatea sud-estică a acestui lanţ s-a menţinut un crater intact în care se 
găseşte şi singurul lac de crater Sfânta Ana, lângă Tuşnad. 

Lacurile formate pe roci uşor solubile, cum ar fi pe calcare (Ighiu în Munţii Apuseni, Zăton în Podişul 
Mehedinţi), pe sare (Ursu − Sovata şi altele mai mici la Ocna Sibiului, Ocna Dej, Ocna Mureş, Ocna Şugatag, 
Coştiui etc.), pe gips (lacul Învârtita − Nucşoara, Argeş), pe loess (Ianca, Plopu, Movila Miresii, Sărat-Brăila în 
Câmpia Română), constituie o altă categorie de depresiuni lacustre. Deşi nu sunt considerate lacuri naturale, în 
minele de sare părăsite se găsesc cele mai multe lacuri care prin fenomenul de heliotermie şi salinitate ridicată 
au un  potenţial balneoterapeutic deosebit, folosit cu precădere la Sovata, Ocna Sibiului, Ocna Şugatag, Telega, 
Ocnele Mari etc. 

În munţi şi dealuri, prin procesele de surpare şi alunecare, s-au format lacuri de baraj natural cum ar fi 
Lacul Roşu pe Bicaz şi Bălătău în Vrancea. În această categorie intră lacurile din Câmpia Transilvaniei (Cătina), 
din Subcarpaţii Transilvaniei (Lacul Rath – Porumbenii Mari), din Subcarpaţii Buzăului (Manta, Hânsarului), 
din depresiunea Petroşani (Tăul de la Paroşeni), din podişul Bârladului şi al Sucevei etc. 

În categoria lacurior antropice, cele mai răspândite sunt iazurile din Câmpia Moldovei, din Câmpia 
Transilvaniei şi din Câmpia Română care formează adevărate peisaje lacustre, unele dintre ele realizate încă din 
secolul XVII în scopuri piscicole. La acestea se mai adaugă eleşteele, realizate special pentru creşterea peştelui, 
mai frecvente în Câmpia Tisei, Câmpia Română şi Podişul Moldovei. 

Un mod original pentru transportul mase
e a secolului al XX-lea pe râurile cu debit mic, a fost realizarea unor acumulări de apă numite haituri, pe 

care se asamblau buştenii sub formă de plute. 
 Cele mai mari lacuri antropice, începând cu lacul Izvorul Muntelui − Bicaz de pe Bistriţa în 1960, sunt 

cele de interes hidroenergetic, alimentare cu apă potabilă, irigaţii. Multe dintre aceste lacuri au funcţii 
complexe, constituind o modalitate importantă de gospodărire a apelor din râuri. În anul 2002, pe cele mai 
importante râuri, precum Dunărea, Siretul, Bistriţa, Prutul, Argeşul, Oltul, Some

ri cu un volum total de 15 miliarde m3. 
 
5. Dunărea 
 
Ca lungime (2 860 km) şi suprafaţă (817 000 km2) este al doilea fluviu din Europa (după Volga); 

izvorăşte din partea central-vestică (Munţii Pădurea Neagră – Schwarzwald) a Europei, străbate mai întâi centrul 
continentului, apoi Depresiunea Panoniei până la confluenţa cu Drava, apoi traversează Carpaţii 

ul
Bazinul Dunării ocupă 8% din continentul 

ca Moldova şi Ukraina (fig. 7). 
Cursul superior se desfăşoară de la izvoare şi până la Poarta Devin (1 060 km), în apropiere de 

Bratislava, iar cel mijlociu în Depresiunea Panonică până la Baziaş (725 km).Pe teritoriul României are o 
lungime de 1 075 km şi drenează 97% din teritoriul naţional. Dunărea străbate regiuni variate sub aspect 
morfologic, regiuni cu influenţe climatice oceanice, baltice, mediteraneene şi temperat-continentale, care îşi 
amprenta asupra caracteristicilor hidrologice.Cursul inferior numit pontic constituie graniţa naturală dintre 



România, pe de o parte, şi Serbia, Bulgaria, Ukraina şi Republica Moldova, pe de altă parte. Cuprinde cel mai 
frumos şi mai lung defileu european Cazane – Porţile de Fier (144 km), un sector cu vale asimetrică (Drobeta – 
Turnu Severin – Călăraşi – 566 km), un sector de bălţi în care fluviul se bifurcă în braţe între  Călăraşi şi Brăila 
– 195 km, un sector al navigaţiei maritime, unde se include şi Delta Dunării (Brăila – Sulina, 170 km). 

 

 
Fig.7. Fluviul Dunărea. Variaţia debitelor medii lunare multianuale 

 
În Defileul Porţilor de Fier, denumire intrată în literatura universală de specialitate, ce se desfăşoară 

între Baziaş şi Gura Văii, cu mai multe îngustări, datorită dificultăţilor mari pentru navigaţie, între 1890 − 1898, 
pe un fost traseu de canal din timpul romanilor, s-a amenajat un canal lat de 75 m, adânc de 2 m, lung de 2 km, 
prin care vasele erau trase spre am 70 a barajului de la Gura Văii şi 
pariţia lacului, dificultăţile de navigaţie au fost rezolvate datorită ridicării nivelului apei şi a remuu-lui produs, 

care aju

eroaselor lacuri şi gârle, a frecventelor 
inundaţ

site în agricultură. Ca punct de trecere menţionăm 
renumit

şi de 
cale fer

onstanţa şi cursul mijlociu şi superior al Dunării. Mai avale, 
unde br

unte de o locomotivă. Prin construirea în 19
a

nge în anumite condiţii dincolo de Belgrad, până la confluenţa Dunării cu Tisa (circa 230 km lungime). 
Hidrocentrala, care a intrat în funcţiune cu întreaga capacitate de 2 100 MW în 1971, este folosită în mod egal 
de România şi Serbia.  

În sectorul Drobeta-Turnu Severin – Călăraşi, panta fluviului scade de la 0,045 la 0,06‰, favorizând 
formarea unui număr mare de ostroave (Ostrovul Mare, Păpădia, Calnovăţ, Băloiu, Ostrovul Păsărilor) iar lunca, 
pe partea stângă, are lăţimi de 4 - 13 km, cuprindea, înainte de îndiguire şi desecare, numeroase lacuri. Afluenţii 
din stânga, de pe teritoriul României (Jiu, Olt, Argeş) sunt mai mari decât cei de pe teritoriul Serbiei-
Muntenegru şi Bulgariei, deşi mai mulţi la număr (Timok, Ogosta, Iskăr, Vit, Osăm, Iantra, Lom). În acest 
sector s-a construit hidrocentrala Ostrovul Mare, în cooperare cu Serbia. Între Giurgiu şi Ruse a fost dat în 
folosinţă podul rutier şi de cale ferată între cele două ţări în 1954, iar în perspectivă va fi podul rutier Calafat şi 
Vidin.   

Un sector destul de caracteristic este cel al bălţilor dintre Călăraşi şi Brăila, unde Dunărea se desface în 
mai multe braţe, cuprinzând între ele lunca propriu-zisă, care datorită num

ii, au fost numite Balta Ialomiţei (Borcei), între Dunărea Veche şi Borcea şi Balta Brăilei, între 
Dunărea Nouă cu mai multe ramificaţii (Vâlciu, Mănuşoaia, Cremenea, Paşca, Calia, Arapu), formând ostroave 
mai mici în vest şi braţul Măcin (Dunărea Veche) în est. Cele două bălţi (exceptând Balta Mică a Brăilei,în 
prezent Parc Naţional) au fost îndiguite, şi terenurile sunt folo

ul pod de cale ferată dintre Feteşti şi Cernavodă construit de inginerul Anghel Saligny, la 1890 - 1895, 
care a fost considerat atunci o remarcabilă operă- cel mai lung din Europa. A fost dublat de alt pod rutier 

ată (dat în folosinţă în 1987). Prin intrarea în funcţiune a Canalului Dunăre – Marea Neagră (1984) se 
scurtează cu mult legătura navigabilă dintre portul C

aţele fluviului se unesc într-o singură albie, se găseşte podul rutier dintre Giurgeni – Vadu Oii, dat în 
folosinţă în 1979 (1 450 m lungime, din care 750 m suspendat peste fluviu), fiind cel mai lung pod peste Dunăre 
şi al optulea din lume la acea dată. 
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Ultimul sector numit maritim, prin faptul că în urma amenajărilor făcute către sfârşitul secolului al 
XIX-lea, vasele de tonaj maritim pot pătrunde pe braţul Sulina şi mai departe pe Dunăre până la Brăila (92 mile 
marine sau 170 km). Cei mai importanţi afluenţi sunt Siretul şi Prutul, ambii pe stânga. 

Subsectorul deltaic al Dunării între braţul Chilia (117 km) în nord, Tulcea (19 km) şi în continuat 
fântu Gheorghe în sud (109 km, după corectarea mandrelor, 70 km), însumează  2 540 km2 (pe teritoriul 

României). Prin mijlocul deltei,  braţul Sulina, după rectificare/adâncire (1856-1907),  folosit pentru navigaţia 
maritimă, are 63,7  km lungime. Delta Dunării este o unitate geografică în continuă evoluţie teritorială, ca 
rezultat al acţiunii fluviului cu cei 6 515 m3/s ap
d

ost declarată rezervaţie a biosferei.
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, 2004, mss.). 
Sub aspectul gradului de mineralizare, apă este încă moderată, deşi în dreptul marilor oraşe (Viena, 

Bratislava, Budapesta şi Belgrad), ca urmare a deversării apelor reziduale, se constată o creştere a substanţelor 
poluante. Totuşi, prin capacitatea mare de autoepurare, în cursul inferior se redresează, cu toate că mineralizarea 
creşte spre 350 - 400 mg/l, îndeosebi pe seama clorului şi natriului. 

Dunărea, ca importantă cale navigabilă, a înlesnit din timpuri vechi legătura dintre populaţiile care au 
trăit în acest spaţiu. Fertilitatea luncii şi teraselor, numeroasele specii de animale sălbatice din pădurile de sălcii 
şi bogăţia în peşte a fluviului şi lacurilor a făcut din valea Dunării locuri pentru aşezări străvechi, milenare. A 
fost însă şi o perioadă de mai bine de cinci secole, când Dunărea a constituit o frontieră politică a Imperiului 
Roman. Datorită acestei situaţii, la Dunăre s-a organizat flota romană dunăreană, s-au construit drumuri 
strategice şi poduri, cum au fost cele de la Drobeta-Turnu Severin, Podul lui Traian construit de Apollodor din 
Damasc şi cel de la Celei de lângă Corabia. În pereţii de la Cazane au rămas inscripţii în piatră cunoscute sub 
numele de Tabula Traiană şi Tabula Domiţiană, prin care se consemnează construirea drumului roman pe malul 
drept în vremea lui Traian (98 - 117 d. Chr.). Urmele cetăţilor greceşti şi romane situate pe malul drept al 
Dunării, din care multe pe malul dobrogean, atestă intensa activitate care s-a desfăşurat pe cursul ei inferior. 
Navigaţia s-a practicat din antichitate şi la gurile Dunării aşa cum menţionează Herodot din Halicarnas (circa 
484 - 425 î. Chr.) în cele 9 cărţi ale sale numite “Istoriile”, cum Darius I – împărat al Imperiului Persan, a făcut 
o incursiune pe Dunăre până la Isaccea (probabil) în urmărirea sciţilor (514 î. Chr.). În timpul migraţiei 
popoarelor, Dunărea a devenit un adevărat “vad de trecere” spre Balcani. În secolul al XIV-lea, Ţara 
Românească sub Mircea cel Bătrân întăreşte cetăţile de pe Dunăre – Dristor (Silistra), Giurgiu, Turnu Măgurele. 
Expansiunea otomană şi formarea unor raiale turceşti la Dunăre (Turnu, Giurgiu şi Brăila) a limitat navigaţia pe 
Dunăre, care s-a liberalizat de-abia în 1829, prin pacea de la Adrianopol. Organizarea navigaţiei şi amenajarea 
în acest scop a Dunării a început odată cu înfiinţarea, în 1856, a Comisiei Europene a Dunării (C.E.D.) în care 
intrau şi ţări neriverane ca Marea Britanie, Franţa. Această comisie s-a ocupat de amenajarea şi întreţinerea căii 
navigabile până în 1948, când, prin Convenţia de la Belgrad, s-au legiferat drepturile statelor dunărene riverane. 
În acest context, sectorul românesc al Dunării este întreţinut şi coordonat de Administraţia Fluvială a Dunării de 
Jos (A.F.D.J.) cu sediul la Galaţi, aceasta făcând parte din Comisia Dunării cu sediul la Budapesta. Navigaţia pe 
Dunăre a atras dezvoltarea multor oraşe-porturi care, pe lângă funcţia comercială şi de transport, şi-au dezvoltat 
şantiere de construcţii şi reparaţii de vase fluviale şi maritime. În ţara noastră menţionăm Sulina, Tulcea, Galaţi, 
Brăila, Olteniţa, Giurgiu, Drobeta-Turnu Severin. 

Primul deziderat, legarea Dunării de Rin şi, respectiv, de Marea Nordului a apărut încă din timpul 
domniei lui Carol cel Mare (793). Legătura între cele două fluvii s-a realizat în perioada 1836 - 1845, prin 
construirea canalului “Ludwig – Donau – M
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1959 şi
lăţime şi 90 m lungime) permite trecerea 

vapoare

pescaj d

rea Marmara, Strâmtoarea Dardanele şi Marea 
Egee) e

 Peninsula Crimeea cu 
Capul S

 1995,când s-a dat în funcţiune, s-a refăcut noul canal Main – Dunăre, care, prin dimensiunile noi (55 m 
lăţime la suprafaţa apei, 4 - 4,5 m adâncime,  ecluze cu 12 m 

lor de 1 500 tone şi 90 m lungime şi a remorcherelor până la 3 300 tone. 
Alt deziderat a fost cel de a scurta calea navigabilă către Marea Neagră, în cursul inferior cu circa 400 

km, prin tăierea unui canal între Cernavodă şi Basarabi – Agigea (Constanţa). Acest canal a fost realizat în anii 
1976 - 1984, cu o ramificaţie Basarabi (Poarta Albă) – Năvodari care a fost dată în funcţiune în 1988. Canalul 
Dunăre – Marea Neagră are o lungime de 64,2 km (ramificaţia Poarta Albă – Năvodari, 30 km), 70 - 80 m 
lăţime la suprafaţa apei, 7 -  7,5 m adâncime, permiţând trecerea navelor cu un deplasament de 5 000 tdw şi 

e 6 m la o viteză de 8 - 9 km/oră. Prin darea în funcţiune, la 26 mai 1984 a canalului, Dunărea a devenit 
cea mai importantă arteră navigabilă europeană (Marea Neagră – Dunăre – Rin – Marea Nordului). 

 
 
6. Marea Neagră şi litoralul românesc 
 
Situată pe 43°55’şi 46º42’latitudine nordică, 27°42’ şi 41º32’ longitudine estică, Marea Neagră, prin 

legătura limitată cu Marea Mediterană (Strâmtoarea Bosfor, Ma
ste considerată o mare continentală. Suprafaţa este de 413 490 km2  (alte surse 423 000 km2), fără 

suprafaţa Mării Azov (38 000 km.², adâncimea maximă 2 245 m (alte surse 2 212) , adâncimea medie 1 288 m 
(după alte surse 1 278), volumul de apă 538 124 km3 şi are un bazin hidrografic de 2 863 119 km2 Lungimea 
ţărmului este de circa 4 790 km (fără cel al Mării Azov) din care:Ukraina 2007 km, Federaţia Rusă Comunitatea 
Ţărilor Independente (C.I.S.) deţine 2 817 km (Ukraina 2 007 km, Federaţia Rusă 500 km, Georgia 310 km, 
Turcia 1 350 km, Bulgaria 378 km şi România 245 km. Ţărmul este relativ regulat, dar

inope separă Marea Neagră în două bazine (de vest şi est). În interiorul mării există o singură insulă – 
Insula Şerpilor (0,17 km2) – situată la 45 km est de Delta Dunării, care a aparţinut României iar astăzi este 
ocupată de Ukraina (fig. 8). 
 

 
Fig.8. Marea Neagră. Unităţi morfostructurale 

 
Marea Neagră primeşte peste 100 afluenţi, dintre care, cei mai importanţi sunt: Dunărea (817 000 km2), 

Niprul (Dniepr, 504 000 km2), Donul (422 000 km2, Kîzîl Irmak 177 100 km2), Nistru (Dniestr, 72 100 km2), 
Bugul de Sud (63 700 km2) etc. 

Asupra genezei bazinului Mării Negre au fost emise mai multe ipoteze începând cu sfârşitul secolului al 
XIX-lea – Andrusov (1890) care considera că s-a format într-un graben în Neogen; Suess (1902) într-un 
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geosinc

 bazaltic peste 
care se 

faţa teritoriului 
Români

ea nord-vestică şi ceva peste 8 C în sud-est; în luna august cresc în acelaşi sens de la 19 -  21ºC la 23 
-  24ºC. 

Variaţiile sezoniere ale temperaturii apei în adâncime ajung prin amestecul convectiv până la 60 - 80 m 
în timpu ratura scade foarte 
puţin până la fund (7 -  9ºC).Se remarcă prezenţa unui strat cu grosimi de 5-20 m la adâncimea de 60-80 m,în 
care tem

linal la contactul dintre cutările alpine şi scuturile vechi, în Miocen; Stille (1953) prin 
subsidenţă/scufundare; Kropotkin (1967) prin riftogeneză. Investigaţiile din a doua jumătate a secolului XX 
(Digens şi Ross, 1970, 1972, Digens şi Paluska, 1979) şi a celor de la începutul secolului XXI (Nikishin et al., 
2003, Cloetângh et al., 2003) au permis considerarea că bazinul Mării Negre s-a format printr-un rifting 
continental în Cretacicul superior şi Eocen continuat prin subsidenţă tectonică şi acumulare de sedimente în 
Oligocen şi Miocen, iar  definitivarea în Pliocen şi Actual (Vespremeanu, 2004). 

Sub aspect structural şi litologic fundamentul Mării Negre este constituit dintr-un strat
dispun granite, sedimente consolidate şi sedimente neconsolidate. 
Morfologic se disting: şelful continental (până la 200 m adâncime) cu o extindere mare în partea nord-

vestică (144 000 km2 din suprafaţa fundului marin, din care 24 000 km2 sunt estimate în 
ei); povârnişul continental cu „canioane” marine şi alunecări; depresiunea marginală (glacis continental) 

şi câmpia abisală, care constituie soclul rigid al Mării Negre. 
Temperatura medie anuală a aerului de deasupra mării creşte de la nord-vest (10-11ºC) către sud-est 

(15,5ºC) şi tot în acest sens şi cele medii lunare (ianuarie de la –2ºC la 8ºC, iulie de la 23ºC la 24ºC). 
Precipitaţiile, de asemenea, cresc de la nord-vest (365 mm/an la Sulina) către sud-est  (685 mm/an la 

Batumi). În golful Odessa scad până la 200 mm/an. 
Temperatura medie a apei la suprafaţă este apropiată de cea a aerului:  11ºC în nord-vest (golful Odesa) 

şi 16ºC în sud-est (la Batumi); în luna februarie ajunge la 0ºC, când în iernile mai aspre se formează gheaţă la 
ţărm în part °

l iernii şi se reduc până la 20 m în timpul verii. De la adâncimile menţionate tempe

peratura este mai scăzută cu 1-2ºC datorită coborârii apelor mai reci din timpul iernii de la suprafaţă. 
Bilanţul hidric este determinat de aportul fluvial  (42,2%) şi de evaporaţie (49,2%), pe de o parte, şi de 

schimbul cu Marea Azov (+6,2% şi - 4,2%) mai puţin semnificativ şi cu Marea Marmara (+22,0% şi - 46,4 %), 
pe de altă parte; din aportul fluvial, Dunărea acoperă 60,3%. Structura bilanţului hidric afectează numai stratul 
superior (între 0 şi 150 - 200 m adâncime) (tabel 3). 
 

Tabel 3. Bilanţul apei 
Intrări Ieşiri  

 Scurgeri 
din râuri 

Precipitaţii Marea 
Marmara 

Marea 
Azov 

Total Evaporaţia Marea 
Marmara 

Marea 
Azov 

Total 

Medii anuale 
km3 338,8 237,7 176,0 49,8 801,5 395,6 371,0 33,4 800,0 
% 42,2 4,2 100,0 29,6 22,0 6,2 100,0 49,4 46,4 

Volume maxime 
km3 492,0 322,3 27 71,0 - ,0 0,0 - 4,0 484 54 46,0 
% 145,0 136,0 15 143,0 - ,0 ,0 - 6,0  122 146  138,0 

anul 1970 1981 1979 - 51 - 1950 19 1980 1949 
Vo inime lume m

km3 246,0 170,0 35, - 89,0 ,0 - 96,0 0 2 250 21,0 
% 73,0 72,0 70, - 0 ,0 - 54,0 0 73, 67 63,0 

anul 1949 1948 1980 1973 - 1985 1950 1932 - 
  Sursa: Prakticheskaja Ecologhia Mo hiono e More, 1990. 

ei Mării Negre a istrat v portante în decursul timpului, cu deosebire în 
Cuaternar. Astfel, în timpul ultimelor perioade glaciare, cu circa 18 000 an rmă, ace a cu 80 -  m 
mai jos decât /100 ani, alternând  
d or declin, încât cu   000 a urmă nivelul se găsea la - 20 m. P abilirea le rii 
c ană (circa 9000 ani  a înc procesu egaliza ivelului gerea co 0”. 
În perioada actuală, datorită tendinţei generale de c re a nivelului Oceanului Planetar, nivelul Mării Negre 
în ată de 18 /100 ani (1,8 - 2,0 /an) la ţ l românesc (Brătescu, 1 . 

e sunt determinat şi evaporaţie, de ac  
v ăşesc 90 cm la ţărmul românesc ş i Mare sunt ne ficative (  cm). 

a evoluat în funcţie de existenţa sau inexisten găturii cu Marea Mediterană. Se ap ă 
c osalină când Marea Nea  izola redom l şi proce e saliniza re 
c 87‰ la supraf 5‰ la  şi 22‰ valoare m ) a încep ată cu st ea 
legăturii cu Marea Mediterană. Salinitatea este redusă în zona costieră (4 - 7‰ în faţa gurilor Dunării) în 

rskih Reg v Corno
 
Nivelul ap înreg ariaţii im

i în u sta er
cu perioade scurte

 100
cel actual. Prin topirea gheţarilor, nivelul a crescut cu 2 - 3 m

e stagnare sau uş 8000 - 9 ni în rin st gătu
u Marea Mediter în urmă) eput 

reşte
l de re a n şi atin tei “

registrează o creştere cu o r
Variaţiile sezoniere actual

 - 20 cm  mm ărmu 943)
ţiuneae de raportul dintre aportul fluvial 

ântului şi nu dep i tot aic ele semni 9 - 12
Salinitatea ţa le reciaz

ă apa era olig gră era tă şi p ina aportul fluvia sul d re sp
oncentraţia actuală (17, aţă, 2  fund edie ut od abilir
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c ţie cu cea din zona centrală (1  adân şte as el: 10 -  supraf ,3‰ la 1 m 
ş  m. 

şi hidrogenul sulfurat ă o distribuţie inegal în favoarea celui 
d , care face ca Marea Neagră s mai ezervor  H2S din ceanul P ar (484 00 3, 
r olumul Mării Negre). Această ie s-a re izat în t  aprox 7 000 ă 
stabilirea legăturii cu Marea Mediterană, fiind favorizată de configuraţia morfobatimetrică a bazinului (pragul 
din Strâmtoarea Bosfor situat la numai 27,5 m de la suprafaţa apei). Stratul de apă oxigenat, respectiv cel 
productiv biologic, variază între 180 - 200 m. 

Calitatea apei este mult afectată în partea nord-vestică, datorită aportului de poluanţi din râuri,  cu 
deosebire din Dunăre. Cantităţile mari de nutrienţi şi microelemente provin din bazinul dunărean intens populat 
(circa 80 milioane de locuitori) cu importante activităţi industriale şi practicarea agriculturii intensive, toate 
acestea contribuind la un proces accentuat de eutrofizare. 

Hipoxia sezonieră este extinsă pe şelful continental din nord-vest, iar anoxia şi H2S contaminează apele 
şi sedimentele de fund uneori chiar de la 25 - 30 m adâncime, determinând dispariţia bentosului. 

Tot pe şelful continental, cu deosebire în partea nord-vestică, conţinutul anumitor microelemente este 
anormal, ca rezultat al diferitelor poluări tehnogene (Ba, Cu, Zn, Ni de la activităţile de foraj, fosfaţii, Cr, Pb, 
Na, rezultând din activităţile industriale, petrochimice şi agrotehnice etc.). 

Litoralul românesc se desfăşoară pe 245 km lungime, între braţul Musura (graniţa cu Ukraina) în nord 
şi Vama Veche (graniţa cu Bulgaria) în sud. 

Sub aspect genetic, morfologic şi al impactului antropic, litoralul românesc se poate împărţi în două 
sectoare: unul nordic, jos şi deltaic lagunar şi altul sudic, cu faleză. 

Sectorul nordic, extins pe 165 km (67%), între braţul Musura şi Capul Midia, reprezentat prin cordoane 
marine constituite din nisipuri de origine organică şi minerală, nu depăşeşte 2 m înălţime. Acest sector se 
caracterizează prin procese de acumulare, cu precădere în faţa gurilor Dunării, formând delte secundare (cu rate 
de înaintare a ţărmului de 40 - 80 m/an în delta secundară a braţului Chilia, datorită aluviunilor transportate de 
Dunăre (67 mil. tone/an până în 1960 şi 28 - 30 tone/an după 1980) şi de abraziune între braţe şi la sud de 
acestea (rata medie de retragere a ţărmului în medie 3,7 m/an şi până la 17,5 m/an în faţa lacului Roşu din deltă). 

În spatele acestui sector se desfăşoară Delta Dunării în suprafaţă de 4 152 km2 (din care 82% se găseşte 
pe teritoriul României şi cel mai mare complex lacustru lagunar Razim – Sinoie (863 km2). Aceste două unităţi 
geografice formează cea mai aturale deosebite (Rezervaţia 

iosferei Deltei Dunării, declarat

, Mangalia, de staţiunile balenoclimaterice (Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, 
Costine

e Programului managementului 
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i 25‰ la peste 1 000

Oxigenul 
in urmă

 dizolvat în ap
ă fie cel 

ă prezint
mare r

şi un raport 
 tot Ode lanet 0 km

espectiv 90% din v  situaţ al imp de imativ ani dup

mare regiune umedă din Europa cu ecosisteme n
ă în 1990). B

Sectorul sudic (80 km lungime, 33% din lungimea litoralului între Capul Midia şi Vama Veche) este 
înalt (5 - 38 m), rectiliniu cu faleză (constituită din calcar în bază acoperit de depozite loessoide în care se 
găsesc intercalate orizonturi de sol fosil), fiind întreruptă de mici golfuri (lagune şi limane) barate de cordoane 
marine: Taşaul, Siutghiol, Techirghiol, Tatlageac, Mangalia etc. 

În comparaţie cu sectorul nordic mai puţin populat (localităţile Sulina şi Sfântu Gheorghe), cel sudic a 
fost populat încă din antichitate (cetăţile Tomis – Constanţa şi Callatis – Mangalia), în prezent suportând un 
grad mare de încărcătură umană cu activităţile socio-economice asociate cu modificările legate de porturile 
Midia, Constanţa – Agigea

şti, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn). Cele trei oraşe importante – Năvodari, 
Constanţa şi Mangalia –, pe lângă activităţile economice, au şi funcţii balneoclimaterice. 

Litoralul românesc, în care includem atât spaţiul continental aferent, cât şi cel acvatic, suportă 
consecinţele aportului de poluanţi transportaţi de afluenţii nord-vestici, a exploatărilor de petrol de pe platforma 
continentală, ale transporturilor marine şi ale activităţilor din localităţile limitrofe. Ca urmare, starea calităţii 
mediului (uscat – apă) prezintă modificări care  impun un management adecvat. În acest sens, sunt întreprinse 
măsuri concertate cu cele din ţările limitrofe ale Mării Negre prin programe adecvate, dintre care cel mai 
reprezentativ menţionăm GEF – Marea Neagră. 

Structura zonei de coastă. Având în vedere obiectivele principale al
z

dezvoltării socio-economice şi al resurselor reciclabile, distingem două subzone (fi
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Fig 9. Limit  c ec c re 

 

7. Amenajarea surselor de ap
 
Problema amenaj i gosp i resu  de apă a început să atenţia instituţiilor de profil 
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Înd şi regularizările cursurilor de u inclu cipalele  hidrografice (Dun t, 
Siret, Ialom ş, Olt, Jiu, Mure eş etc.), însumând circa 18 000 , fiind ejate î va 
inun iilor circa 2,1 mil ha şi 1 900 localităţ derivaţii abazin a 1 500

În pr a siste  de i dintr- cesar de ilioane ha, la sfârşitul anului 1989 erau 
ame ate ci ,75 m e ha, re s-au deteriorat ş complet erior. Al tarea  a 
pop iei a uit un iectiv enajar gospodă esurselo pă. În a ens beneficiază 
prin sistem centralizat 12,4 milioane locuitori din mediul urban ( ,5 
mili e locu din me ural (3  respe  540 sat une ( 97), ad ,4% din totalul 
loca ţilor apaci instala e capt atare a otabile lul anu 97 er ,3 
milioane m 9 m in car ilioan /zi (109 ) pent  cei 1 /s 
capt în si  de a tare c 72,4 m rovenea  surse d rafaţă ş 3/s d rse 
subterane. 

 
 

8. R ele d  –dis ă şi ce e soc nomic
 
Resursel ă de pe teritoriul României pot fi estimate în raport cu unităţile majore de reli ţi, 

dealuri, câmp pe bazin rogra e jud timul cr  având sublinie estora în raport 
cu cerinţele conom ctuale

În unitatea muntoasă (carpatică), deşi aceasta ocupă doar 27,9% din teritoriul României, aici se 
formează ş erea al 65 ,48 m e m3) di ul de timat la 40,61 miliarde m  al 
râurilor interioare (exceptând Dunărea).În tatea de dealuri şi pod şuri, cu o ţelor d , 
se f ează 28 % (  milia ) din resursele de a unitatea âmpii, c peră 2 in 
suprafaţa ţării ormea ai 6,7% (2,75 miliarde m3). 

Prin volumul resurselor de apă şi calitatea acestora, spaţiul carpatic reprezintă unitatea ai 
sem cativ  s-a im şi se i un ma ent ad  etapa , prin r rea de de 
acum lare (fig. 10
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Km % 

Modulul 
sc rii 
(l/s.km2) 

Debitul 
de 

(m miliarde/ m /an 2
urge apă 

3/s) 3 % 
Ca ţii 66 8 0 8 2rpa 55 27,9 12,6 39,1 6,48 65,2 

Su rpaţii  1bca  16 448 6,90 6,8 11,2 3,51 8,6 

D une vanie   epresi a Tr nsila i 25 103 10,53 3,4 84,9 2,68 6,6 

Dealurile Banatului şi Crişanei 12 229 5,13 4,7 55,8 1,76 4,3 

Podişul Mehedinţi 787 0,33 9,3 7,3 0,23 0,6 

Podişul Getic 12 968 5,44 3,7 47,5 1,50 3,7 

Podişul Moldovei 23 195 9,73 2,1 49,1 1,55 3,8 

Podişul Dobrogei 10 560 4,43 0,3 4,7 0,15 0,4 

Câmpia Banatului şi Crişanei 16 544 6,94 1,5 25,7 0,81 2,0 

Câmpia Română 46 393 19,46 1,2 57,7 1,82 4,5 
Bălţile Dunării 3 337 1,40 0,5 1,9 0,06 0,1 
Delta D nării 3 385 1,42 0,5 1,6 0,05 0,1 u
Complexul Razim-Sinoie 929 0,39 0,4 0,3 0,01 0,04 
Munţi 66 558 27,92  839,1 26,48 65,2 
Dealuri şi podişuri 101 150 42,43  360,6 11,38 28,0 

Câmpii 70 683 29,65  87,4 2,76 6,8 
TOTAL  ROMÂNIA 238 391 100,0  186,8 40,61 100,0 



 
Fig. 10 Resursele de apă pe unităţi majore de relief 

 
Analizând situaţia resurselor de apă pe principalele bazine hidrografice se constată de 

asemenea, o inegalitate din punct de vedere cantitativ. Aceasta se datorează faptului că, în repartiţia 
altitudi rafice, deşi majoritatea se înscriu în toate cele trei trepte de relief (munţi, 
dealuri 

e apă pe locuitor se găseşte în bazinele Cerna-Nera (13 400 m ) şi Tisa 
superio

nală a bazinelor hidrog
şi câmpii), totuşi procentul cel mai mare din suprafaţa lor se situează în dealuri şi câmpii. În 

funcţie de proporţia pe care o au bazinele hidrografice pe cele trei trepte altimetrice şi de expunerea lor 
faţă de circulaţia maselor de aer, diferă şi valoarea medie a modulului scurgerii lichide şi, în ultimă 
instanţă volumul de apă. 

Pentru a avea o imagine mai completă asupra resurselor de apă din bazinele hidrografice 
(inclusiv cele subterane), acestea s-au raportat la numărul de locuitori la nivelul anului 2000. Rezultă 
că cea mai mare cantitate d 3

ară (8 800 m3), ambele considerate ca bazine cu resurse excedentare. Cantităţi de apă reduse se 
găsesc în bazinele Vedea, Argeş şi Ialomiţa şi destul de reduse în bazinul Prutului. Cantitatea mică de 
apă ce revine unui locuitor din bazinele afluenţilor secundari ai Dunării şi ale râurilor aferente Mării 
Negre, este compensată de prezenţa Dunării, cu volumul ei important de apă care este şi va fi folosit 
pentru irigaţii, alimentare cu apă potabilă, industrială etc. (fig. 11, tab. 5) 
 

Tabelul 5. Resursele de apă pe bazine hidrografice în raport cu cerinţele socio-umane  
(Water resources by dranage basin in terms of socio-human demand) 

Apele de suprafaţă (Surface waters) 
Suprafaţa Volumul Debitul

Ape 
subterane 

 
Cerere totală- Resursele de 

No 
enumirea 

bazinului (Basin 
name) 

(Area) 
km2

mediu 
annual 

 (Annual 
mean 

annual 
 (Annual mean 

discharge) 
m3/s 

specific 
Mean 

specific 
discharge) 

2

(Ground 
waters) 

mil. m3/an)
totale 
(Total 

resources) 
mil. m3/an 

mil.m/cererepe 
loc. 

(Total demand 
(mill. m3) / 

demand cap/y 

cu cerinţa 
(Water 

resources in 

D
 mediu Debit mediu Resurse 

volume) 
mil.m3

l/s.km (m3) demnad) 

1 Tisa sup. 4,540 

apă în raport 

terms of 

2,509 79.5 17.5 132 2,641 120/400 în exces 
2 Someş + Crasna 17,840 3,920 124.2 7.0 363 4,283 2,200/1,450 în exces 
3 Crişuri + Barcău 14,860 2,957 93.7 6.3 832 3,789 1,300/1,182 în exces 
4 Mureş + Aranca 29,390 5,898 776 6,674 4,300/1,755 în exces 186.9 6.3 
5 Bega + Timiş + 

Caraş 
13,060 2,187 69.3 5.3 765 2,952 1,600/1,600 în exces 

 26 



 27

0 1,256 39.8 14.5 84 1,340 300/300 în exces 6   Nera  +   Cerna 2,74
7 Jiu 10,080 2,944 93.3 9.2 706 3,650 1,900/1,583 în exces 
8 Olt 24,050 5,832 184.8 7.7 1,137 6,969 3,500/1,458 în exces 
9 Vedea 5,430 391 12.4 2.3 350 741 1,000/2,000 deficit 
10 Argeş 12,550 2,313 73.3 5.8 1,017 3,330 3,200/1,032 echlibrat 

Ialomiţa 10,990 11 1,515 48.0 4.6 634 2,149 3,000/2,727 deficit 
12 Siret 42,890 7,420 235.1 5.0 1,618 9,038 6,700/1,618 mediu în 

exces    
Pruth*)13 10,990 577 18.3 1.7 214 791 1,400/1,272  deficit 

14 Bazine 33,250 789 25.0 0.7 2,848 3,637 10,500/4,565 deficit 
secundare ale 

Dunării în secorul 
românesc 

15 Râurile litorale 5,480 63 2.0 0
(Marea Neagră) 

.4 209 272 1,500/3,000 deficit 

 Total 238,391 40,571 1,285.6 6.3 11,685 52,256 42,500/1,850 mediu în    
exces 

 

 
Fig. 11 Resursele de apă pe bazine hidrografice 
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În ceea ce priveşte resursele de apă pe judeţe, situaţia este mai complexă, aici implicându-se mai mult 

populaţia, dezvoltarea obiectivelor economice, ale sistemelor de irigaţii, etc. Existenţa resurselor de apă în 
cantităţi suficiente constituie un avantaj economic, deoarece reduce mult investiţiile necesare pentru aducerea 
acestora de la distanţe mari. Sunt situaţii când, atât ape subterane cât şi ape de suprafaţă din lacuri de acumulare 
sunt aduse de la mari distanţe (Bucureşti, Craiova, Iaşi) (fig. 12, table 6). 
 

Tabelul 6. Resursele de apă pe judeţe (Water res
No. Judeţ Suprafaţa Număr de Ape Ape de 

(km ) 

1 Alba 6,242 379,189 107.4 1,349.9 1,457.3 3,843 mediu în 
exces 

2 Arad 7,754 459,286 539.8 774.5 1,314.3 2,862 echilibrat 
3 Argeş 6,826 646,320 141.0 1,785.2 1,926.2 2,980 echilibrat 
4 Bacău 6,621 723,518 245.6 1,052.3 1,297.9 1,794 uşor 

                                                 
*)Figurile se referă la Bazinul hidrografic Prut aferent teritoriului României  
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deficitar 
5 Bihor 7,544 595,685 401.2 1,899.7 2,300.9 3,863 uşor în 

excess 
6 Bistriţa-

Năsăud 
5,355 317,254 41.1 1,801.4 1,842.5 5,808 în exces 

7 Botoşani 4,986 459,900 56.2 1,324.4 1,380.6 3,002 echilibrat 
8 Braşov 5,363 595,211 267.6 1,238.7 1,506.3 2,530 uşor  

deficitar 
9 Brăila 4,766 370,428 522.2 64.9 587.1 1,585 uşor 

deficitar 
10 Buzău 6,103 494,052 278.7 928.5 1,207.2 2,443 uşor 

deficitar 
11 Caraş-

Severin 
8,520 331,876 159.2 2,727.6 2,886.8 8,698 în exces 

12 Călăraşi 5,088 317,652 562.5 215.3 777.8 2,448 uşor 
deficitar 

13 Cluj 6,674 694,511 63.5 1,158.8 1,222.3 1,760 uşor 
deficitar 

14 Constanţa 7,071 715,148 354.3 19.7 374.0 553 deficitar 
15 Covasna 3,710 223,886 117.8 729.3 847.1 3,784 uşor în  

exces 
16 Dâmboviţa 4,054 537,090 252.4 497.8 750.2 1,397 deficitar 
17 Dolj 7,414 718,874 833.3 356.6 1,189.9 1,655 uşor 

deficiar 
18 Galaţi 4,466 620,500 322.5 121.6 444.1 752 deficitar 
19 Giurgiu 3,526 286,208 497.3 206.0 703.3 2,457 uşor 

deficitar 
20 Gorj 5,602 384,852 219.1 1,691.4 1,910.5 4,964 uşor în 

excess 
21 Harghita 6,639 326,558 144.6 875.3 1,019.9 3,123 echilibrat 
22 Hunedoara 7,063 480,459 64.5 2,750.7 2,815.2 5,859 în exces 
23 215.3 652.6 2,230 uşor 

deficitar 
Ialomiţa 4,453 292,666 437.3 

24 Iaşi 5,476 813,943 127.7 194.5 322.2 396 deficitar 
25 Maramureş 6,304 515,610 82.1 2,883.0 2,965.1 5,751 în exces 
26 Mehedinţi 4,933 303,869 327.7 586.9 914.6 3,010 echilibrat 
27 Mureş 6,714 583,383 152.3 1,484.2 1,636.5 2,805 echilibrat 
28 180.7 971.3 1,152.0 2,019 uşor 

deficitar 
Neamţ 5,896 570,682 

29 Olt 5,498 483,674 705.2 531.4 1,236.6 2,557 uşor 
deficitar 

30 Prahova 4,716 827,512 232.7 908.8 1,141.5 1,379 uşor 
itar defic

31 şor 
citar 

Satu-Mare 4,418 368,702 334.4 612.4 946.8 2,568 u
defi

32 Sălaj 242, 40.9 50  
 

3,864 638 3.6 544.5 2,244 uşor
deficitar

3 422,259 96.7 890. 98 2,
d

3 Sibiu 5,432 2 6.9 337 uşor 
eficiar 

3 va 3 705,752 141.0 2,87 3,01 4, u  4 Sucea 8,55 4.6 5.6 273 şor în
exces 

3 n 422,314 477.2 23 71
d  

5 Teleorma 5,790 6.1 3.3 1,689 uşor 
eficitar

3 658,837 763.9 82 1,59
d  

6 Timiş 8,697 8.8 2.7 2,417 uşor 
eficitar

3 252,485 503 20.8 52 2,
d  

7 Tulcea 8,499 3.8 074 uşor 
eficitar

3 751 129.7 219. 34 759 d  8 Vaslui 5,318 460, 9 9.6 eficitar
39 Vâlcea 5,765 415,181 163.8 2,433.5 2,597.3 6,256 în exces 
40 Vrancea 4,857 393,766 392.5 614.7 1,007.2 2,558 echilibrat 
41 Ilfov+ 

Bucureşti 
1,821 2,208,360 204.5 106.5 311.0 141 deficitar 

Total  238,391 21,000,000 11,695.1 40,685.0 52,380.1 2,494 uşor 
deficitar 

 
 

O remarcă importantă este aceea că există o uşoară compensare între resursele de apă de suprafaţă şi 
cele subterane. Astfel, dacă în spaţiul muntos predomină resursa de suprafaţă, în cel de podiş şi câmpie, resursa 
subterană compensează necesarul (Câmpia Română şi Dobrogea). Cu toată această compensare, sunt judeţe în 
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care resursele de apă sunt insuficiente (Iaşi, Vaslui, Galaţi, Constanţa, Brăil
Teleorman, Giurgiu), deşi unele dintre ele sunt riverane Dunării. 

Pentru satisfacerea necesarului de apă se impun câteva cerinţ
acumulare prin aducţiuni din zona muntoasă, transferuri de apă din b
deficitare, injectarea în depozite adecvate (nisipuri, pietrişuri) a unor vol
regim de scurgere maximă, pentru a fi extrase ulterior cu protecţia sanita

 

a, Ialomiţa, Călăraşi, Dolj, Olt, 

e şi anume: alimentarea din lacurile de 
azinele hidrografice excedentare în cele 
ume de apă transferate sau din fazele cu 
ră corespunzătoare. 

 
ă pe judeţe Fig. 12.  Resursele de ap

artificiale permanente sau temporare unde apa este staţionară sau 
curgătoare, dulce, salmastră sau sărată, inclusiv întinderile de apă marină a căror adâncime, la reflux, nu 
depăşeşte adâncimea de 6 m. 

Din această definiţie rezultă că pe teritoriul României se întâlnesc, în diferite extinderi, toate categoriile 
de zone umede. Dar, în urma acţiunilor de îndiguire şi desecare pentru extindere de terenuri agricole, suprafeţe 
importante de zone umede din luncile inundabile ale râurilor interioare (Siret, Prut, Ialomiţa, Argeş, Olt, Jiu, 
Timiş, Bega, Mureş, Crişuri, Someş etc.) şi cu deosebire din lunca şi Delta Dunării (circa 560 000 ha) au fost 
îndiguite şi desecate lacuri, gârle, mlaştini eutrofe cu o bogată biodiversitate şi rol în migraţia şi reproducerea 
faunei piscicole şi cu consecinţe chiar climatice care se resimt în sudul României. 

În acest context se desfăşoară programe regionale care, pe lângă inventarierea zonelor umede au ca 
obiectiv şi reconstrucţia ecologică a unor lunci . În România cele mai importante sunt în lunca Dunării 
(Coridorul verde al Dunării) şi în Delta Dunării unde se desfăşoară, deja, module de reconstrucţie ecologică cum 
sunt ostroavele Bobina şi Cernovca, unele amenajări piscicole ca Popina, Holbina – Dunavăţ şi una agricolă 
neterminată – Furtuna, cu rezultate foarte bune.  

Cu toate aceste intervenţii nepotrivite, tabloul zonelor umede este destul de reprezentativ reflectat prin 
harta din fig. 13. şi din care menţionăm câteva date: circa 200 mlaştini oligotrofe cu 5 000 ha, 3 450 lacuri 
naturale şi antropice cu 460 000 ha, 115 000 km lungime de albii de râuri cu scurgere permanentă şi 
semipermanentă, circa 400 000 ha din zona maritimă costieră românească până la adâncimea de 6 m. 

 
 
9. Ţinuturile umede 
 
De resursele de apă de suprafaţă şi subterane cu deosebire cele freatice, de regimul climatic şi distribuţia 

în spaţiu şi timp sunt asociate zonele umede. 
Potrivit art.1 din Convenţia internaţională a zonelor umede în special ca habitat al păsărilor de apă, 

Ramsar – Iran (1971), la care a aderat şi România în 1991, zonele umede sunt definite astfel: întinderi de bălţi, 
mlaştini, turbării, de ape naturale sau 
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Dintre aceste zone umede unele sunt protejate, altele sunt în studiu pentru a fi recomandate ca situri în 
reţeaua mondială RAMSAR. 

 

 
Fig.13. Zonele umede 
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