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protecției mediului pentru elaborarea de soluții preventive 

 

Introducere 

Lucrarea de față prezintă evoluția profesională cât și capacitățile și performanțele 

personale obținute în cadrul activității de cercetare, aprofundată după obținerea titlului de doctor 

în anul 2003 [1], în baza Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr.5663 din data 

15.12.2003. Ca urmare a efectuării studiilor doctorale, precum și în ulterior acestora (până în 

2010) am dobândit competențe și abilități în domeniul protecției mediului, efectuând studii de 

prognoză bazate pe metode numerice de calcul a stabilității cavităților saline cu scopul analizării 

potențialului impact asupra mediului înconjurător. Astfel, am dezvoltat metoda DKRControl pe 

baza căreia a fost realizat calculul de stabilitate a structurii de rezistenţă pilier – planşeu a 

construcțiilor realizate în masive de sare gemă coroborat cu realizarea unui sistem de 

monitorizare și alarmare privind evoluția în timp a fenomenelor geomecanice pentru a asigura 

stabiltatea terenului de la suprafață și implicit protejarea mediului înconjurător. Ca urmare a 

dezvoltării unor prognoze realizate pe baza metodei DKRControl (ce include și sisteme de 

monitorizare) au fost propuse măsurile necesare pentru prevenirea problemelor legate de 

sustenabilitatea valorificării resurselor naturale și prin asigurarea stabilității multiseculare a 

terenului de la suprafață prin introducerea calculului de fluaj a sării geme. În urma experienței 

dobândite la urmărirea dinamicii fenomenelor geomecanice din masive de sare gemă am 

dezvoltat sisteme de monitorizare şi control, concepute pentru asigurarea stabilității altor tipuri 

de construcțiilor subterane și a depozitelor de deșeuri solide (halde/iazuri de steril), ce permit 

luarea de decizii pentru aplicarea unor soluții preventive, în funcţie de situaţia din teren. 

Aplicarea sistemelor de monitorizare în diferite investigații de teren a condus la dobândirea de 

experiență în modul de interpetare a rezultatelor și eliminarea informațiilor redundante, astfel 

încât am putut asigura un instrument decizional viabil și eficient (metoda DKRControl ce include 

și sistemul de monitorizare), care să identifice cu nivel de încredere ridicat situațiile dezastruoase 

pentru mediul înconjurător și să prevadă, după caz, timpul necesar pentru aplicarea soluțiilor 

preventive. 

O altă direcție de cercetare dezvoltată odată cu începerea activității în cadrul Institutului 

Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Mediului, București (2010 – prezent), s-a 

concentrat asupra calității factorilor de mediu (aer, apă, sol), monitorizării traseelor de migrare a 

sturionilor prin dezvoltarea și implementarea unor sisteme de teledetecție fixe și mobile (de tip 

DKTB și DKMR), concretizate prin brevete de invenție apreciate la nivel național și 

internațional ca urmare a participării la târguri și expoziții de profil. În același timp, în contextul 

protejării și conservării speciilor de sturioni migratori anadromi, specii de interes comunitar de 

pe teritoriul României, am efectuat investigații complexe (monitorizare calitate apă, sediment, 

batimetrie, stații DKTB și DKMR etc.) pe brațul Chilia, unde am demonstrat existența unui 

impact iminent a canalului Bâstroe asupra traseelor de migrare a sturionilor prin colmatarea 

Stambulului Vechi. Rezultatul acestor cercetări s-a concretizat prin invitarea mea de către 
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) la cea de-a 35-a Reuniune a Comitetului Permanent al 

Convenției privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa, unde prin 

prezentarea rezultatelor obținute, România a păstrat deschis dosarul cu problema ”Canalul 

Bâstroe” ce prezintă o importanță națională atât din punct de vedere socio-economic cât și al 

stării ecologice a Deltei Dunării. În prezent s-a dovedit că demersurile de protejare ale acestor 

specii, inclusiv prin cercetarea culoarelor de migrație sunt de interes deosebit atât pentru 

România cât și pentru statele dunărene. În consecință, înțelegerea migrației sturionilor în Delta 

Dunării, zonă ce conține habitate protejate potrivit Convenției de la Berna, prezintă o relevanță 

deosebită în evaluarea impactului a proiectului ucrainean de realizare a unui canal de navigație 

pe brațele Chilia și Bâstroe, care face obiectul Recomandării nr. 111 din 2004 a Comitetului 

Permanent. Prezentarea efectuată în cadrul Reuniunii de la Strasbourg, cu denumirea Methods, 

techniques and monitoring results regarding the sturgeon migration on Lower Danube a relevat 

aspecte legate de metodele și tehnicile dezvoltate de către experții INCDPM sub directa mea 

coordonare, pentru monitorizarea migrației sturionilor marcați ultrasonic. Totodată menționez că 

pe baza sistemelor de monitorizare concepute de către mine și colegii din INCDPM (sistemele 

DKTB și DKMR) am putut obține un volum informațional unic pe plan mondial privind 

comportamentul sturionilor și traseul de migrare între Porțile de Fier și Marea Neagră pe 

Dunărea de Jos. 

Competențele științifice dobândite pe parcursul desfășurării activității au fost dezvoltate 

în cadrul proiectelor de cercetare naționale și internaționale, dintre care am fost director de 

proiect pe un număr de 12 proiecte naționale și 8 proiecte internaționale. Activitatea științifică s-

a materializat prin publicarea a 14 cărți (în calitate de autor și co-autor), a unui număr de 29 

articole listate în ISI Web of Science, 160 de lucrări științifice publicate/comunicări, 3 brevete de 

invenție și 5 cereri de brevet. Articolele publicate au fost citate (excluzând autocitările) de 124 de 

ori în articole ISI și BDI.  

Teza de abilitare este structurată în 7 capitole. Primele două capitole constau într-o privire 

de ansamblu asupra activităţilor de cercetare pe care le-am desfăsurat pe parcursul și imediat 

după finalizarea tezei de doctorat, în anul 2003. În celelalte capitole se prezintă activitățile 

desfășurate în ultimii cinci ani în domeniul protecției mediului, ca urmare a coordonării de 

proiecte de cercetare precum, “Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de 

îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km 375 şi km 175” 

(2011-prezent), „Evaluarea supraviețuirii și răspândirii în Marea Neagră a puilor de sturioni 

din specii amenințate critic, lansați în Dunărea Inferioară România (2013-2015)”, “Studiu 

privind Monitoringul calităţii componentelor fizico-chimice şi biologice din Delta Dunării şi 

Zona Costieră Adiacentă în contextul impactului transfrontalier al canalului Bâstroe, pe 

perioada 2010 - prezent şi analiza consecinţelor asupra mediului în Rezervaţia Delta Dunării şi 

zona costieră adiacentă determinate de Proiectul Bâstroe“(2013-2014), „Studii privind 

apărarea de mal în zona umedă Divici-Pojejena” (2014-2015), și „Localizarea ariei poluate, 

adâncimii acesteia, pentru stabilirea gradului de poluare și dispersie a poluanților în mediu 
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înconjurător, cât și alte investigații în exteriorul depozitului de șlam galvanic semiîngropat – 

fosta groapă de gunoi a Municipiului Focșani”. 

 În ultima parte a lucrării se prezintă planul de dezvoltare al carierei academice cu accent 

pe dezvoltarea carierei ştiinţifice şi a perspectivelor de cercetare. 
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1 Analiza potențialului impact asupra mediului înconjurător utilizând 

metoda de calcul DKRCONTROL de prognoză a stabilității cavităților 

saline 

1.1 Descrierea metodei DKRControl 

 Metoda DKRControl corelează datele obţinute prin cercetări geologice, determinări în 

laborator şi măsurători in situ, cu metoda cea mai adecvată a exploatării sării geme, care să 

confere siguranţă în exploatare şi impact redus asupra mediului înconjurător, în condiţii de 

rentabilitate economică [2]. Cercetările în domeniul reologiei, sisteme de monitorizare a 

fenomenelor geomecanice corelate cu celelalte experimente şi încercări de laborator şi in situ pot 

stabili importanţa factorului timp, propriu fiecărui zăcământ în parte. Acest factor variază în 

spaţiu în funcţie de compoziţia mineralogică zonală predominantă.  

Principiile generale şi modul de lucru ale metodei sunt prezentate în Figura 1.1.1.  

 

Figura 1.1.1 Schema bloc a metodei DKRControl 

 După cum se poate observa din schema bloc, metoda DKRControl pune foarte mare 

accent pe baza de date pe care o foloseşte în simulările numerice, precum şi pe asigurarea unei 
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continuităţi în timp şi spaţiu a acesteia. În acest sens, este importantă evaluarea volumului 

informaţional existent la un moment dat (To), analiza decizională privind strategia de 

îmbunătăţire a gradului de cunoaştere (To + dt) şi alegerea parametrilor de control ai problemei 

analizate. Parametrii de control trebuie să asigure atât specialistului, cât şi beneficiarului, calcule 

de stabilitate, dimensionare sau prognoză cu rezultate în domeniul real şi nu imaginar.  

 Pentru implementarea acestei metode o importanță deosebită o are elaborarea modelului 

numeric în limbajul codului folosit (pentru calculele mele am folosit codul FLAC), pentru 

problema studiată. În dezvoltarea modelului numeric trebuie avut în vedere gradul de fineţe 

necesar discretizării corpului solid în funcție de zona de interes având în vedere particularităţile 

problemei analizate. 

Validarea şi calibrarea modelului numeric se poate realiza numai pe baza existenţei unui 

parametru de control ce se poate măsura direct in situ. Lipsa unui astfel de parametru conduce la 

acceptarea unui calcul preliminar cu rezultate finale calitative, pe baza cărora nu se pot lua 

decizii inginereşti, dar care poate stabili tendinţa de evoluţie a fenomenului geomecanic studiat. 

Posibilitatea de a prevedea o astfel de tendinţă permite adoptarea unei strategii viitoare de 

preîntâmpinare a evoluţiei unui fenomen geomecanic distructiv [3]. 

 Realizarea modelului numeric nu impune o anumită metodă de calcul, aceasta putând fi 

realizată cu elemente finite, elemente distincte, elemente hibride sau diferenţe finite. Alegerea 

unuia sau altuia dintre aceste procedee de calcul depinde de soft-ul avut la îndemână şi de 

posibilităţile acestuia de a se adapta la condiţiile geominiere a situaţiei de modelat. Alegerea soft-

ului cu care se lucrează depinde de posibilitatea realizării unor calcule iterative automate a 

secvenţelor de exploatare, de realizarea unor calcule reologice şi nu în ultimul rând de precizia 

rezultatelor obţinute. Importantă este de asemenea şi abilitatea specialistului de a mânui acest 

instrument de calcul complex. 

Faţă de metodele clasice de calcul utilizate în ţară metoda DKRControl asigură îmbunătăţirea 

volumului informaţional şi utilizarea acestuia în scopul realizării prognozelor şi a stabilirii 

măsurilor ce se impun în cazul apariţiei fenomenelor care afectează mediul înconjurător, dar şi 

procesul de valorificare propriu-zisă a masivelor de sare [4, 5]. Totodată asigură un calcul de 

dimensionare cu un nivel de încredere ridicat, introducând conceptul de risc asumat în calculele 

de stabilitate a cavităților saline în vederea protejării terenului de la suprafață și implicit a 

mediului înconjurător. 

 

1.2 Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător a cavităților saline realizate pe cale 

uscată – studiu de caz Salina Praid 

1.2.1 Sistem de monitorizare și control pentru valorificarea pe cale uscată a 

zăcămintelor de sare gemă 

Pentru a creşte posibilitatea de predicţie a fenomenelor geomecanice ce însoţesc 

excavaţiile miniere şi totodată de a garanta în viitor o siguranţă în funcţionare mai mare a 

excavaţiilor saline, s-au căutat soluţii de îmbunătăţire a volumului informaţional, care cuantifică 

aceste fenomene. 
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Analizând situaţia salinelor din România, a rezultat existența unui volum informaţional la 

fiecare salina în parte, constituit în parte din măsurători in situ, datele în multe cazuri fiind 

alterate în timp, în alte cazuri fiind incomplete. Lipsa de continuitate informaţională şi 

variabilitatea acesteia în spaţiu de investigare, a condus la imposibilitatea realizării unor 

prognoze viabile privind evenimentele locale (de exemplu: copturi, surpări locale, etc.). Plecând 

de la “principiul dominoului”, cu referire la evoluţia stabilităţii întregii saline, există un risc de 

estimare mare dacă se folosesc calcule analitice, iar prin metoda DKRControl [2, 6, 7] este 

necesară o investigare preliminară laborioasă (ex. analize decizionale privind diferite volume 

informaţionale, realizarea scenariilor posibile de evoluţie, selectarea şi eliminarea informaţiilor 

eronate, calibrarea şi validarea rezultatelor de calcul, etc.), pentru a asigura un risc de evaluare 

acceptabil. Astfel, metoda DKRControl [8, 9], integrată în sistemul de monitorizare şi control, în 

calculele de stabilitate şi prognoză realizate pe baza volumului informaţional, raportează toate 

efectele geomecanice la cauzalitate, respectiv la dinamica exploatării. 

În acest context a fost conceput și implementat, la salina Praid, un sistem de monitorizare 

și control SMC-TDA01, pentru exploatarea pe cale uscată a zăcămintelor de sare gemă pentru 

protecția mediului înconjurător (Figura 1.2.1). 

    
Figura 1.2.1 Sistemul de monitorizare și control SMC-TDA01 (a), ce cuprinde sistemul de 

măsurare continuă în timp real SM-TDA (b) 

  Sistemul de monitorizare şi control a fenomenelor geomecanice SMC-TDA01 şi SMC-

TDA02 este format din: staţia de măsurare tip T-D, sistem de măsurare continuă în timp real 

(SM-TDA) ce înglobează traductori și plăci de reflexie şi de fixarea traductorilor de reperii din 

staţia de tip T-D şi din pilieri, hardware şi software de achiziţie de date și legătura dintre 

programul de monitorizare şi control. Programul de monitorizare şi control foloseşte pentru 

calcule numerice codul FLAC-2D şi metoda DKRControl.  

Principiul de lucru propus constă în următoarele: 

 Definirea zonei de amplasare a staţiilor tip T-D. 

 Definirea planurilor de lucru, a secţiunilor verticale prin salină, care să treacă şi prin zona 

de amplasare a staţiei T-D şi eventual prin amplasarea reperelor topografice existente 

prealabil. 

 Montarea traductorilor în staţia T-D. 

 Montarea traductorilor pe pilieri care sunt cuprinşi în secţiunile de lucru. Numărul minim 

este de 3 traductori, amplasaţi la pilierii marginali şi centrali, pe care în prealabil se 

a b 
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montează reperi pe o adâncime minimă de 2 m, situaţi la o distanţă de maxim 6,00 m – 

0,25 m (pas de lucru stabilit de către mine). Pe reperi se montează plăcuţa de reflexie, 

respectiv plăcuţa de fixare a traductorului. 

 Montarea a 1, 2 sau 3 traductori de control şi validare pe pilieri, care nu intră în secţiunea 

de lucru. 

 Definirea locului denumit “comandament” unde se amplasează un calculator legat la 

internet. Dacă acesta este la suprafaţă, atunci trebuie fixate în prealabil locuri de 

amplificare a semnalelor transmise de traductori. 

 Realizarea modelelor geometrice pentru fiecare secţiune verticală de lucru şi pentru 1, 2 

sau 3 secţiuni verticale de control / validare şi decizionale. Identificarea reperilor cu 

nodurile de discretizare. 

 Realizarea calculelor de stabilitate prin metoda DKRControl sau orice metodă de calcul 

care asigură un risc de eroare mai mic decât 20%, la volumul informaţional existent, 

precum şi hărţile preliminare de risc de instabilitate. 

 Definirea pragurilor de avertizare preliminare de nivel I şi se estimarea celor de nivel II şi 

III. 

 Stabilirea echipelor care deservesc sistemul de monitorizare şi acelor care participă la 

luarea deciziilor. 

 Stocarea valorilor măsurătorilor realizate în timp real şi crearea unei baze de date, care să 

elimine erorile sistematice sau cele datorate unor evenimente care nu au legătură cu 

fenomenul geomecanic supus monitorizării. 

  Calculul automat al următorilor parametrii: deplasările fiecărui reper, vitezele deplasare 

pentru fiecare reper de monitorizare, acceralaţiile pentru fiecare reper de monitorizare. 

 Calculul parametrilor enumeraţi anterior, pe intervalul de timp 1 oră şi 1 zi, rezultând 

automat un fişier de urmărire, în cadrul căruia celulele vor fi completate automat în 

calculator, cu excepţia celor din coloana  Constatare, în care se vor tipări următoarele 

cuvinte cheie: 

- “normal” dacă variaţia nu a depăşit 20 % faţă de ora sau ziua anterioară, 

- “anormal” dacă apar valori care depăşesc 20% faţă de ora sau ziua precedentă. 

Limita de 20 % poate fi micşorată, dar trebuie să se ia în considerare faptul că dacă trei 

valori consecutive depăşesc variaţia de 20 %, atunci automat se declanşează calculul de 

stabilitate şi predicţie, iar pe monitor se va afişa mesajul “DEPASIRE ALARMARE NIVEL I“, 

caz în care trebuie luată o decizie, după calcularea noii stări de stabilitate şi definirea zonei cu 

risc de instabilitate. De regulă, pot apare situaţii de instabilitate locală (copturi), care în prima 

faza nu s-au sesizat, dar prin repetarea calculelor de stabilitate şi predicţie harta de risc se 

reactualizează şi în cazul eliminări instabilităţii prin copturire se va reactualiza şi geometria 

modelului numeric. 

 Operaţia precedentă se face şi cu valori săptămânale, respectiv lunare, iar anual indiferent 

de variaţia totală a parametrilor se va face un nou calcul de stabilitate şi predicţie, 

ţinându-se cont de noul volum informaţional, inclusiv de dinamica exploatării care 

evident va modifica unele planuri de lucru. 

 Se propune realizarea calculelor de stabilitate astfel: 

 se calculează pe fiecare secţiune verticală de lucru stabilitatea excavaţiilor saline,  
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 pentru momentul dat se fac hărţile de apariţie a riscului de instabilitate în plan 

orizontal, la cotele la care sunt amplasaţi traductorii de validare, 

 se compară automat rezultatul deplasării în punctele aferente poziţiei traductorului 

de validare şi dacă diferenţa este mai mare de 10 %, atunci nu se validează harta 

de risc şi se va calcula stabilitatea pe secţiunea verticală care conţine reperii de 

validare şi se refac hărţile de risc, 

 se compară diferenţele deplasărilor măsurate la reperii de monitorizare cu cele 

rezultate din harta de risc. Dacă diferenţa este mai mare de 5 %  atunci trebuie 

refăcută reţeaua de discretizare, ţinând cont de dinamica exploatării până la 

momentul respectiv, 

 se repetă calculele de stabilitate pe secţiunile de lucru şi se compară rezultatul 

deplasării pe harta de risc, cu cel măsurat la timpul real, impunându-se acelaşi 

criterii. Acest ultim aspect arată că predicţia precedentă nu a fost satisfăcătoare 

din punct de vedere al impactul dinamicii exploatării asupra fenomenelor 

monitorizate sau a apărut o situaţie total nouă faţă de cele prevăzute în volumul 

informaţional iniţial. 

La începutul perioadei de monitorizare, dacă nu s-au petrecut evenimente de declanşarea 

calculului de stabilitate automat, se recomandă evaluarea preciziei de predicţie privind validarea 

sau nu a hărţilor de risc, la valorile totale pe întregul an, iar treptat odată cu îmbunătăţirea 

volumului informaţional să se reducă la o lună, la o săptămână, la o zi, respectiv la o oră. Este 

evident că şi precizia timpului de predicţie, de a se produce un eveniment nedorit, creşte 

proporţional cu precizia valorii de validare, iar intervalul de timp rămas pentru decizi inginereşti 

de eliminarea riscului şi aplicarea măsurilor necesare este mai mare.   

Precizia sub intervalul de timp de ordinul orelor, pentru acest sistem nu este stabilită, 

deoarece evaluarea în timp a fenomenelor se face prin metoda DKRControl, care foloseşte 

ecuaţia constitutivă la care parametrii reologici sunt determinaţi în raport cu ora, ca unitate de 

măsură a timpului. Concomitent cu monitorizarea propriu-zisă se vor face calcule periodice 

privind determinarea nivelelor de alarmare, pe baza noului volum informaţional. 

1.2.2 Experimentări în laborator privind sistemul de monitorizare și control 

1.2.2.1 Experimentări efectuate în laboratorul de mecanica rocilor 

În vederea îmbunătăţirii volumului informaţional privind capacitatea de sesizare a ruperii 

în condiţii de laborator, s-au efectuat testări ale sistemului de monitorizare şi control în cadrul 

laboratorului. Testele s-au fost desfăşurat pe o perioada de trei zile, folosindu-se epruvete de sare 

gemă cilindrice şi epruvete de sare gemă prismatice. În Figura 1.2.2 se prezintă pregătirile 

necesare pentru desfăşurarea şi testarea propriu-zisă a sistemului de monitorizare, la care 

parametrul măsurabil a fost scurtarea verticală a epruvetei, înregistrată în paralel şi cu ceasuri 

microcomparatoare. 
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Figura 1.2.2 Experimentarea aparaturii în laborator 

În tabelul 1.2.1 se prezintă valorile măsurate cu traductorul ultrasonic şi înregistrate continuu. 

Tabel 1.2.1 Valorile măsurătorilor de laborator înregistrate cu traductorul ultrasonic 

Nr.  

crt. 

Timp  

[s] 

Data 

zi/luna/an 
Ora 

Distanţa 

[mm] 

Valoare 

înregistrată  

[mm] 

Scurtări  [mm] 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

377 1676 12.06.2002 09:13:17:62 742.8 100.8 -2.8 

378 1679.5 12.06.2002 09:13:21:30 743.5 101.5 -3.5 

379 1683 12.06.2002 09:13:24:93 744.1 102.1 -4.1 

380 1686.5 12.06.2002 09:13:28:55 744.6 102.6 -4.6 

381 1690 12.06.2002 09:13:32:23 745 103 -5 (RUPERE) 

Parametrul măsurat, cu ceasuri microcomparatoare şi cu traductorul ultrasonic, a fost 

scurtarea verticală. Diferenţa dintre valoarea la rupere obţinută prin măsurători cu 

microcomparatorul faţă de cea obţinută prin măsurarea cu traductorul ultrasonic al sistemului de 

monitorizare este de 0,8 mm. Analizând curba de rupere în timp real, a rezultat un prag de 

avertizare privind producerea ruperii pentru solicitarea de cca. 10 MPa şi deformaţia verticală de 

cca. 2%. 

1.2.2.2 Teste de verificare a funcționalității sistemului 

Sistemul de monitorizare şi control de tip SMC-TDA01 şi SMC-TDA02 a fost conceput 

pentru urmărirea fenomenelor geomecanice legate de deformarea construcțiilor subterane. 
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Figura 1.2.3 Testări privind funcționarea în laborator a sistemului de monitorizare SMC-TDA01 

Practic, sistemul constă din: 

o măsurarea în timp real a deplasărilor verticale (scurtări de pilieri, convergenţa tavan-vatră 

pe reperi de adâncime) şi deplasărilor orizontale (îmbutoierea pilierilor de sare gemă, 

convergenţa perete stâng – perete drept), 

o preprocesarea şi postprocesarea datelor măsurate, 

o evaluarea gradului de stabilitate a excavaţiilor şi nivelul de periculozitate al fenomenelor 

studiate, 

o luarea unor decizii, în funcţie de situaţia rezultată ca urmare a monitorizării efectelor 

generate de manifestarea fenomenelor geominiere. 

În Figura 1.2.4 se prezintă o înregistrare experimentală obţinută în condiţii de laborator. 

 

Figura 1.2.4 Vizualizarea unei perioade a experimentului în laborator în care se pot observa 

variaţii nestabilizate ale deplasării 

Pentru funcţionarea practică a sistemului este necesară punerea la punct a unui întreg 

complex de operaţii şi acţiuni, fapt ce impune cercetări de detaliu în laborator şi in situ, coroborat 

cu noi metode de calculul stabilităţii construcţiilor subterane, astfel că funcţionarea sistemului de 

monitorizare a fost testat, în condiţii de laborator. 
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Experimentările s-au efectuat cu scopul de a urmări în condiţii reale şi controlate 

funcţionarea tuturor componentelor fizice şi logice ale sistemului, precum şi a conexiunilor 

dintre acestea. Rata de eşantionare a traductorului a fost setată în prealabil de către automatul 

programabil la o valoare de 4 secunde, fără posibilitatea modificării acestei valori în timpul 

experimentului efectuat. Într-o primă fază, s-a urmărit obţinerea stabilizării la nivelul preciziei 

traductorului, care nu a putut fi obţinută pe durate mari de timp, din cauza vibraţiilor permanente 

ale clădirii în care a avut loc testarea. În aceste condiţii, pe baza considerentului că sediul salinei 

Praid este mai puţin expus perturbaţiilor externe, s-a repetat experimentul. 

În acest ultim experiment, măsurătorile s-au stabilizat pe perioade de timp mari, sesizând 

perturbaţiile pseudo - periodice generate extern de autobasculante. Acest fapt a demonstrat că 

precizia aleasă pentru traductor este suficient de mare.  

1.2.3 Experimentari in situ a funcţionării sistemului de monitorizare şi control 

Pentru realizarea experimentelor in situ, privind funcţionarea sistemului de monitorizare 

şi control, primul pas a constat în estimarea stării de stabilitate a structurii de rezistenţă în zona 

firidei de la salina Praid în care este amplasată staţia de tip T-D, pe baza volumului informaţional 

existent. În acest scop a fost realizat un program numeric de calculul al stabilităţii, conceput pe 

baza principiilor metodei DKRControl [2, 9], în limbajul de programare specific codului FLAC-

2D [10, 11]. Sistemul a fost amplasat în staţia de convergenţă de tip T-D, situată la orizontul 

+246 m. Pentru testarea a sistemului a fost utilizat un singur traductor de măsurare a 

parametrului deplasare, de tip SUD2000-M30N-C1-M. S-a montat iniţial o placa de fixare a 

traductorului de reperul din tavanul lucrării miniere şi o placă de refracţie fixată de reperul din 

vatră [12]. Modul de fixare a traductorului este prezentat în Figura 1.2.5. 

Firida oriz. + 246 m
Mina Nouã - Salina Praid

Reperi în tavan
(statia T-D)

Reperi în perete
(statia T-D)

Plãcutã de fixare
a traductorului

Reperi în perete

Traductor

Foto: Deak, 2001  
Figura 1.2.5 Fixarea traductorului de reperul staţiei T-D, Mina Nouă – salina Praid 

S-au efectuat pretestările, în scopul stabilizării comportării sistemului şi a determinării 

distanţei reale iniţiale. Din cauza duratei relativ reduse, pentru care s-a proiectat acest prim 

experiment in situ, s-a testat modul operator de funcţionare a sistemului, ceea ce s-a materializat 
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prin aceea că după aprox. 20 de ore funcţionarea sistemului s-a întrerupt manual, ceea ce a 

declanşat salvarea datelor monitorizate în fişierul istoric.txt şi pe de altă parte, demararea 

procedurilor de pregătire şi de lansare în execuţie a programului de calcul numeric. Acesta a rulat 

timp de câteva minute, după care activitatea sistemului a fost întreruptă. 

Din analizarea celor mai interesante intervale ale experimentului au fost formulate 

următoarele concluzii: 

1. Stabilizarea s-a obţinut relativ rapid, spre deosebire de experimentele din laborator 

2. Erorile datorate în exclusivitate calităţii transmiterii pe portul serial, au apărut cu o 

frecvenţă foarte scăzută, putând fi foarte uşor depistate, întrucât valoarea acestora, 2000 mm, s-a 

situat foarte departe faţă de valorile reale înregistrate 

3. A existat o perioadă de aprox. 2 ore, începând cu ora 1800, în care sistemul de 

monitorizare a înregistrat cele mai mari variaţii faţă de valoarea iniţială, +2,0 mm ÷ +2,3 mm, 

perioadă care s-a suprapus cu o creştere a activităţii miniere (transport) în proxima vecinătate a 

amplasamentului experimentării 

4. În finalul experimentului, măsurătorile s-au stabilizat la o valoare a deplasării de 

aprox. 1,4 mm faţă de momentul iniţial al demarării monitorizării. 

1.2.4 Realizarea calculului de stabilitate în zona firidei de la oriz. +246 m, mina nouă pe 

baza măsurătorii obţinute 

 Scopul urmărit [13] a fost acela de a verifica in situ modul de funcţionare a sistemului de 

monitorizare şi control în cazul simulării unei alarme ipotetice. Această verificare a vizat 

funcţionarea lanţului decizional şi a comenzilor ce leagă un traductor de înregistrare a deplasării 

cu declanşarea calculului de stabilitate. Declanşarea automată realizându-se în funcţie de 

valoarea deplasării rezultate, la un moment, dat din măsurătorile cu caracter continuu, decizia de 

declanşarea fiind dată de criteriile analizate. 

 Calculul stabilităţii zonei studiate s-a realizat având la bază experienţa în domeniu şi 

plecând de la ideea că valoarea deplasării măsurate în staţie va impune declanşarea automată a 

programului de calcul numeric. În aceste condiţii, s-a căutat să se estimeze starea de tensiune şi 

câmpul deplasărilor. 

 În continuare, se prezintă starea secundară de tensiune şi câmpul deplasărilor în zona 

firidei, pentru care s-au păstrat aceleaşi dimensiuni geometrice cu cele ale modelului de detaliu 

(se utilizează comanda win 116,136 20,50). Deplasările rezultate în urma efectuării calculului de 

stabilitate generală sunt prezentate în tabelul 1.2.2. 

Tabel 1.2.2 Rezultatele calculului de stabilitate 
Localizarea zonei 

deplasărilor 

Deplasări calculate 

[mm] 

Interpretare 

geomecanică 

Tavan -24,23 compresiune 

Vatră  21,09 tracţiune 

Perete stâng -30,76 copresiune 

Perete drept 

 (lângă camera de exploatare) 
-44,60 compresiune 
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Pe baza volumului informaţional deţinut şi din literatura de specialitate a rezultat că pe 

verticală pericolul de rupere este mai mic, datorită stării de tensiune secundară generată de 

dinamica exploatării, decât la pereţi unde apar solicitări de tracţiune. Acest fapt a fost confirmat 

la momentul montării staţiilor în firida de la orizontul +246 m. 

Un alt aspect pentru care s-a realizat acest calcul preliminar a fost necesitatea de a şti 

înainte de montarea traductorului, care este poziţia cea mai favorabilă pentru experimentări, 

având în vedere faptul că timpul de testare a fost estimat la 24 ore, iar traductorul nu poate 

măsura variaţii mai mici de 0,1 mm. 

  Pentru realizarea in situ a experimentului privind funcţionarea sistemului de monitorizare 

şi control, s-a realizat modelul de detaliu [13]. S-a făcut iniţializarea stării de tensiune secundare 

din jurul firidei şi pe baza volumului informaţional s-a apreciat timpul scurs de la săparea firidei, 

până la momentul începerii experimentărilor in situ. 

 S-a iniţiat calculul reologic din program, obținându-se rezultatele concludente (Figurile 

1.2.6 – 1.2.9). 

 

 
Figura 1.2.6 Analiza stării secundare de tensiune la mina Nouă 

În Figura 1.2.6 se prezintă starea secundară de tensiune la momentul analizat şi zona predispusă 

la rupere din jurul firidei de la orizontul +246 m, Mina Nouă, 

 

 
Figura 1.2.7 Câmpul deplasărilor după 12 ani de la săparea firidei 
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În Figura 1.2.7 se prezintă câmpul deplasărilor după cca. 12 ani de la săparea firidei, respectiv 

înainte de perioada în care s-a desfăşurat experimentul demonstrativ de funcţionare in situ a 

sistemului de control şi monitorizare, 

 

 
Figura 1.2.8 Distribuția zonelor predispuse la rupere 

În Figura 1.2.8 se prezintă în detaliu distribuţia zonelor predispuse la rupere, din jurul firidei de 

la orizontul +246 m, calculată înainte de desfăşurarea experimentului demonstrativ, moment 

considerat iniţial în cadrul modelării.  

 

 
Figura 1.2.9 Distribuția zonelor predispuse la rupere după calculul de stabilitate 

În Figura 1.2.9 se prezintă în detaliu distribuţia zonelor de rupere din jurul firidei de la orizontul 

+246 m, după declanşarea semiautomată a calcului de stabilitate, după efectuarea experimentului 

şi care a luat în considerare valoarea convergenţei măsurate. 

Rezultatele calculului de stabilitate sunt prezentate în tabelul 1.2.3, iar în Figura 1.2.11 se 

prezintă schematic localizarea codurilor de repere de convergenţa în jurul firidei. 
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Tabel 1.2.3 Rezultatele calculului de stabilitate a firidei 

Deformaţie 

% 

Codul 

convergenţei 

pe orizontală 

Valoare 

calculată 

[mm] 

Codul 

convergenţei 

pe verticale 

Valoare 

calculată 

[mm] 

Deformaţie 

% 

2,103 CX1 44,04 CY1 123,9 4,62 

3,03 CX2 82,34 CY2 131,8 5,81 

5,35 CX3 121,9 CY3 140,2 7,54 

11,55 CX4 205,8 CY4 173,9 11,87 

# CX5 1,648 CY5 114,0 # 

# CX6 -28,76 CY6 104,0 # 

# CX7 -61,7 CY7 96,68 # 

# CX8 -92,96 CY8 92,48 # 

Comparând Figurile 1.2.9 cu 1.2.10, devine o certitudine faptul că s-a produs o rupere în 

zona CX6 datorită tracţiunii, iar în celelalte zone apare ruperea datorită solicitărilor de 

compresiune şi forfecare. Elucidarea mai exactă a fenomenelor geomecanice care se manifestă în 

zona firidei de la oriz. +246 m se va face în viitor, când volumul informaţional va fi suficient de 

mare pentru a permite o astfel de evaluare. 

A fost considerat important faptul că zona firidei de la oriz. +246 m este monitorizată, 

deoarece datele pe care le va furniza în continuare vor permite elaborarea unor criterii 

decizionale privind interpretarea fenomenelor geomecanice de deformare şi rupere din masivul 

de sare gemă de la Praid care va asigura premisele favorabile protecției mediului înconjurător. 

 
Figura 1.2.10 Distribuţia codurilor de convergenţă în jurul firidei de la orizontul + 246 m, Mina 

Nouă – Salina Praid 
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1.2.5 Calculul de stabilitate a complexului de saline de la Praid prin simulări numerice 

3D utilizând principiile metodei DKRControl 

Problema stabilității cavităților saline cu implicații asupra protecției mediului nu este un 

calcul simplu dar estimarea stabilității unui complex de saline distribuite în interiorul masivului 

de sare reprezintă o provocare tehnico-științifică pentru orice cercetător.  

În acest context se prezintă estimarea stabilități salinelor în condiții 3D ținându-se cont de 

dinamica exploatării cavităților saline și de importanța parametrilor intrinseci ai rocii de sare 

(conținutul de reziduu solubil și insolubil) bazându-se pe principiile metodei DKRControl. Astfel 

a fost realizat modelul numeric Parajdi-Sóbányák-3D. În această etapă se realizează geometria și 

discretizarea modelului numeric. Se face o delimitare a zonelor din masivul de sare caracterizate 

de aceleași proprietăți intrinseci pentru a se asigura un comportament geo-mecanic și reologic 

constant în spațiu. Variația convențională a proprietăților de bază este de maximum 25% în 

același interval de conținut steril. Se stabilește ecuația constitutivă a modelului, recomandându-

se cea care stă la baza comportamentului elasto-vâscos de forma: 
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în care   = vertical strain, %; a = parametrul de elasticitate;  ,   = parametrii reologici, m = 

conținutul de material solubil și insolubil; k= x sau y sau z: direcții principale; t = timpul,în ore; 

i, n = numere de serie. 

Acești parametri pot fi determinați și prin teste triaxial. 

Pe baza volumului informațional existent a fost reconstituit modelul geometric de lucru 

care să fie cât mai fidel situației topografice existente (la nivelul anului 2007) a zonei studiate. În 

Figura 1.2.11a este prezentată geometria de lucru cu cel mai mare grad de încredere iar în Figura 

1.2.11b este prezentată geometria de lucru după o netezire a terenului de la suprafață astfel încât 

încărcarea dată de coloana de roci sa fie mai mare sau egală cu cea reală dar variațiile să nu 

depășească 25%. 

  

Figura 1.2.11 Geometria modelului numeric 

a b 
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 După finalizarea unei analize decizionale calitative a volumului informațional, conform 

pasului 1, s-a ajuns la concluzia că nivelul de încredere este în acest moment la limita acceptabilă 

și fară un program de îmbunătățire nu se poate realiza decât o evaluare preliminară a stabilității 

salinelor și influența reciprocă a cavităților de sare. Astfel în pasul 2 se vor realiza investigații de 

laborator-determinări triaxiale și investigații geofizice in situ respectiv îmbogățirea volumului 

informațional privind măsuratorile topografice și cele din nișa experimentală de tip DHG. 

 Pasul 3 este realizat față de modelul 2D, unde prin parametrul dek (deformații limită) se 

controlează trecerea unei zone din starea elastică în cea plastică și reologică, numai până la starea 

plastică a zonelor.  

Pași 4, 5 și 6 s-au realizat pe baza dinamicii de exploatare cunoscându-se principalele 

fenomene de instabilitate aparute în saline și localizate în spațiu.  

Exploatarea modelului numeric Parajdi-Sóbányák-3D face parte din pasul 6 și urmărește 

fenomenele negative geomecanice ce pot aparea la salinele investigate și care pot avea un impact 

asupra mediului înconjurător. Modelul numeric creat, pe lânga masivul de sare, mai are înglobat 

12 obiective prezentate în tabelul 1.2.4. 

Tabel 1.2.4 Conținutul modelului numeric 

Nr. 

crt. 

Grupă Numărul 

de zone 

Numărul 

de puncte 

din grid 

Ordinea 

exploatării 

0 Masa de rocă de sare 83109 92984 nu este cazul  

1 Mina de sare Jozsef  65 174 a I-a 

2 Mina de sare Parhuzamos 118 288 a II-a 

3 Mina de sare Dozsa 240 532 a III-a 

4 426-So Kamra 40 120 a IV-a 

5 Nivel-402/ Sanatoriu de sare 340 830 a V-a 

6 Nivel  +375 m 261 678 a VI-a 

7 Level +339 m 649 1614 a VII-a 

8 Nivel +286 m, Mina Nouă de sare 429 1114 a VIII-a 

9 Nivel +266 m, Mina Nouă de sare 381 1028 a IX-a 

10 Nivel +246 m, Mina Nouă de sare 605 1460 a X-a 

11 DHG Offset*, Mina Nouă de sare 2 12 a XI-a 

12 Nivel +226 m, Mina Nouă de sare 452 1144 a XII-a 
* Offset/DHG este inclus în model pentru că pe baza lui se va putea îmbunătăți calibrarea și validarea rezultatelor  

 Rezultatele calculului numeric, bazate pe proprietățile geomecanice determinate în 

laborator, indică faptul că complexul de cavități de sare este stabil, la nivel global, însă situația 

reală este diferită. Având în vedere efectele reale ale fenomenelor geomecanice, s-a decis că este 

necesar să se determine modalitatea de reajustare a proprietăților geomecanice, determinate în 
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laborator, în conformitate cu comportamentul pe scară de masă a rocilor. Soluția a constat în 

calibrarea modelului numeric în funcție de prăbușirea acoperișului minei de sare Jozsef. 

Calculul numeric a fost calibrat consecutiv de cinci ori. Figura 1.2.12 (a) - (e) ilustrează 

evoluția zonei de rupere, respectiv colapsul acoperișului minei de sare Jozsef, Figura 1.2.12(f) 

(informații calitative). 

 
(a)  

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

  
(f) 

Figura 1.2.12 Calcul numeric al colapsului acoperișului minei de sare Jozsef 
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 Folosind volumul informațional calitativ al minei de sare Jozsef, modelul numeric al 

complexului de cavități de sare Praid, Figura 1.2.13, a fost calibrat preliminar. 

 

Figura 1.2.13 Complexul de mine de sare Praid înainte de prima etapa de calcul 

După cele cinci etape de calibrare și de calcul, stabilitatea globală rezultată a complexului 

de cavități de sare Praid este încă bună, cu excepția unor fenomene locale, cum ar fi ruperea și 

exfolierea, Figura 1.2.14. Tendința acestor fenomene indică o creștere a amplitudinii lor în timp. 

Zona cea mai expusă este zona situată sub stâlpul central al vechilor mine de sare și cavitățile de 

sare situate mai adânc de 300 m. 

 

Figura 1.2.14 Rezultatele etapelor preliminare ale calculului numeric, complexul salin Praid 

 De remarcat este faptul că cu excepția minei de sare Jozsef celelalte saline vechi au o 

stabilitate bună cea ce asigură premize favorabile pentru recuperarea lor ca și saline muzee. Se 

poate considera ca aceste rezultate sunt utile pentru dezvoltarea unui model numeric cu o 

discretizare mai fină care să asigure rezultate cantitative cu un nivel de încredere ridicat după 

îmbunătățirea volumului informațional. 
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2 Monitorizarea mediului înconjurător (mediul salin) din punct de vedere al 

efectului terapeutic  
 

Mediul salin reprezintă totalitatea elementelor aer, apă şi sol (la suprafaţă), respectiv 

masiv de sare gemă (în subteran), legate de activitatea de valorificare convenţională sau 

neconvenţională a unei saline [14].  

La nivelul actual de cunoaştere, efectele terapeutice ale mediului salin se datorează 

aerului subteran şi a parametrilor fizici ai acestuia (puritate, umiditate, temperatură, presiune, 

conţinut de vapori, ionizaţie negativă, etc.). Din experiența practică dobândită în urma 

monitorizării mediului salin a rezultat că există un rol semnificativ în efectul pozitiv al 

valorificării sustenabile a sării prin interacțiunea dintre condiţiile de existenţă ale aerului 

subteran şi peretele de sare gemă care vine în contact cu acesta. În acest context s-a implementat 

un program de monitorizare ce cuprinde parametrii aerului salin subteran și microbiologici din 

aer și perete de sare. 

 

2.1 Compoziția chimică a aerului subteran Sanatoriul Praid 

Pentru determinarea compoziţiei chimice a aerului, s-au prelevat probe de aer din trei 

locaţii diferite din sanatoriului salin activ de la Salina Praid, astfel încât să cuprindă circuitul 

aerului proaspăt de la intrare şi până la ieşire. 

Tabel 2.1.1 Rezultatele măsurătorilor şi analizelor probelor de aer de la Salina Praid 

 

Component 

Zona de probare în sanatoriul salin 

Vecinătate muzeu 

- zona 1 -  

Capela 

- zona 2 - 

Chioșc 

- zona 3 - 

Valori medii rezultate din cinci măsurători 

Unitate de măsură: g/m3 

NaCl 2050 6870 620 

SO4
2- 0,86100 2,88540 0,26040 

MgCl2 0,28700 0,96180 0,08680 

MgSO4 0,01800 0,03600 0,05400 

Praf 6,15000 20,61000 1,86000 

NO3
- 0,75850 2,54190 0,22940 

NH4
+ 2,05000 6,87000 0,62000 

Br- 0,13325 0,44655 0,04030 

I- 0,00205 0,00687 0,00062 

NO2 15,63000 52,37900 4,72710 

SO2 31,45000 105,39000 9,51000 
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Din analiza calitativă a celor trei probe de aer salin subteran a rezultat că aerul cu 

caracteristicile cele mai bune, steril şi curativ, din punctul de vedere al concentraţiei de NaCl s-a 

identificat, în ordine descrescătoare, în următoarele locaţii: zona 2, zona 1, zona 3. 

Mediul salin de la Praid se caracterizează prin următoarele valori medii, obţinute prin 

prelucrarea statistico-matematică a măsurătorilor / analizelor, prezentate în Tabelul 2.1.2.  

Tabel 2.1.2 Valori medii statistice pentru mediul salin de la Praid 

Component 
Valoare medie, 

mg/m3 
Eroare standard 

NaCl 3,18000 1,89100 

NO2 0,02424 0,01442 

SO2 0,04878 0,02900 

Praf/Pulberi 0,00954 0,00567 

Aciditate estimată 0,00272 0,00162 

Analizând datele din Tabelul 2.1.2, se poate observa că valorile componenţilor rămân 

mult sub limita maximă admisă de normele în vigoare, indicând un grad mare de puritate a 

aerului subteran din zona analizată. Se recomandă ca, prin procedeul de monitorizare elaborat 

pentru mediul salin [14], să se realizeze reevaluarea gradului de puritate a aerului salin subteran, 

astfel încât să se poată elabora şi implementa soluţii de prevenire a alterării calităţii mediului 

înconjurător sau soluţii inginereşti de îmbunătăţire a acestui parametru de mediu, la orice salină. 

 

2.2 Parametrii microbiologici din mediul salin subteran 

Pentru caracterizarea mediului salin subteran, din punct de vedere igienico-sanitar, în 

urma unei analize preliminare, s-au prevăzut recoltarea unor probe de rocă din pereţii de sare 

gemă şi a unor probe de aer salin. În Figura 2.2.1 se prezintă locaţiile punctelor de recoltare a 

probelor microbiologice din sanatoriul salin Praid, România. 

Monitorizarea microbiologică a sării geme / pereţilor de sare gemă are ca scop 

cunoaşterea stării igienico-sanitare şi măsura în care aceasta se poate repercuta asupra factorului 

terapeutic de mediu salin subteran. Se consideră zone cu risc crescut, acelea cu care omul poate 

realiza un contact direct sau indirect, în anumite împrejurări, cum sunt: locurile de joacă pentru 

copii, incinte pentru tratament şi zone de agrement. 

Amplasarea punctelor de recoltare este foarte importantă, deoarece numărul mic de 

puncte de probare poate avea ca rezultat o caracterizare locală, iar pe de altă parte mai multe 

puncte de probare necesită costuri ridicate de investigare şi analiză în laborator. 

Ştiind că distribuţia germenilor microbieni în sarea gemă / pereţii de sare gemă şi în aerul 

salin din subteran este neunifromă, s-a procedat astfel: 

- probele de rocă din pereţii masivului de sare gemă s-au prelevat atât de la suprafaţa de contact 

aer – perete de sare, cât şi din profunzime, până la cca. 5 cm. Schema de probare cuprinde trei 

secţiuni transversale din planul camerelor de sare gemă, pentru fiecare secţiune recoltându-se o 

probă din peretele stâng şi o probă din peretele drept al cavităţii de sare gemă; 
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- probele din aerul salin subteran, pe aceleaşi secţiuni de probare ca şi probele de rocă, s-au 

prelevat din vecinătatea peretelui stâng, din vecinătatea peretelui drept al camerei şi de la 

mijlocul secţiunii transversale. 

 

 
Figura 2.2.1 Zonele de prelevare a probelor microbiologice, de rocă și aer salin 

Recoltarea probelor de sare gemă din pereţii camerelor subterane se efectuează prin 

mijloace specifice şi se depun în pungi de polietilenă, evitându-se şlefuirea feţelor probelor. 

Manipularea în timpul recoltării trebuie să excludă contaminarea probei sau a persoanei care 

efectuează recoltarea. Dispunerea punctelor de recoltare trebuie efectuată în funcţie de situaţia şi 

destinaţia amplasamentului, având în vedere poluarea prezentă sau potenţială. 

Numărul eşantioanelor prelevate de pe suprafaţa de analizat este variabil, în funcţie de 

situaţia concretă din teren, în orice caz suficient pentru a permite caracterizarea sanitară a zonei 

care se cercetează. Fiecare probă a fost discretizată, conform Figurilor 2.2.2 și 2.2.3 şi investigată 

pe sectoare din interiorul reţelei de discretizare. 
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Figura 2.2.2 a) Suprafaţa liberă şi latura stângă a probei de sare gemă, b)suprafaţa liberă şi 

latura dreaptă a probei de sare gemă 

    
Figura 2.2.3 a) Suprafaţa probei din interiorul masivului de sare și b)suprafaţa liberă, latura 

stângă şi suprafaţa de sus a probei de sare gemă 

În Figurile 2.2.4 - 2.2.6 se prezintă imagini din timpul prelevării probelor de aer salin din 

subteran şi anume modul de amplasare a cutiilor cu medii de cultură, în interiorul camerelor 

excavate în masivul de sare gemă şi amenajate ca sanatoriu şi centru de relaxare / muzeu. 

a b 

a b 
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Figura 2.2.4 a) Prelevarea probelor de aer pe aliniamentul I – I pentru b) poziție centrală și c) 

în vecinătatea peretelui stâng 

    
Figura 2.2.5 a) Prelevarea probelor de aer pe aliniamentul II – II (poziție centrală) și  

b) prelevarea probelor de aer pe aliniamentul III – III (poziție centrală) 

a 

b 

c 
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Figura 2.2.6 Sigilarea probelor de aer recoltate pe aliniamentul II - II, în vederea transportării 

la laborator 

Probele obținute au fost analizate în laborator din punct de vedere microbiologic. Astfel, 

pentru a obține colonii izolate și pentru a determina numărul de celule viabile din fiecare probă, 

s-a utilizat metoda diluției, în raport de 10:1, după cum se poate observa în Figura 2.2.7. 

  

 
Figura 2.2.7 Seria soluțiilor diluate 

Fiecare probă diluată este dispersată în vase Petri pe un mediu de cultură specific fiecărui 

microorganism. Deoarece această metodă poate produce erori a fost necesară utilizarea a 3-4 
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vase pentru fiecare probă din ultimele trei diluții. Această metodă este indirectă, deoarece nu se 

determină numărul de celule, ci doar numărul de colonii dezvoltate numai pentru grupările de 

celule viabile sau pluricelulare. 

Rezultatele analizelor microbiologice realizate la nivelul suprafeţei probelor de sare gemă 

sunt prezentate în Tabelul 2.2.1. 

Tabel 2.2.1 Rezultatele investigațiilor microbiologice realizate pe suprafața probelor 

Nr. suprafaţă/ 

Nr secţiune 

Aria medie a 

suprafeţei, 

cm2 A
T

G
/g

 

A
T

G
/g

/ 

cm
2
 

(D
+

M
)/

g
 

(D
+

M
)/

g
/ 

cm
2
 

Poluare 

biologică 

1/1 101,528 220   2,17   70 0,69 Sub limită 

2/1   67,840 200   2,95   20 0,30 Sub limită 

3/1   62,720 320   5,10 100 1,59 Sub limită 

4/1   67,840 940 13,86   50 0,74 Sub limită 

5/1   62,720 620   9,89 270 4,30 Sub limită 

6/1 101,528 100  0,98 100 0,98 Sub limită 

1/2 100,580 40  0,40   90 0,89 Sub limită 

2/2   58,280 130  2,23   40 0,69 Sub limită 

3/2   66,340 60  0,90   60 0,90 Sub limită 

4/2   58,280 70  1,20   40 0,69 Sub limită 

5/2   66,340 30  0,45   60 0,90 Sub limită 

6/2 100,580 20  0,20   60 0,60 Sub limită 

1/5 106,050 160  1,51   20 0,19 Sub limită 

2/5   62,620 100  1,60   90 1,44 Sub limită 

3/5   65,100 44  0,68   80 1,23 Sub limită 

4/5   62,620 20  0,32   60 0,96 Sub limită 

5/5   65,100 0 0   80 1,23 Sub limită 

6/5 106,050 80  0,75   20 0,19 Sub limită 

Rezultatele investigărilor microbiologice a aerului salin subteran de la salină sunt 

prezentate în continuare, în Tabelele 2.2.2 și 2.2.3. 

Tabel 2.2.2 Centralizarea rezultatelor probelor microbiologice de aer subteran prelevate din 

Salina Praid 

Secţiune Localizare 

Proba de aer 
Număr total 

de probe Mucegai 
Număr total de 

germeni 

1 

dreapta  x 1 

centru x x 2 

stânga  x 1 

Număr total de probe din secţiunea 

1 
1 3 4 

2 
dreapta  x 1 

centru x x 2 
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stânga  x 1 

Număr total de probe din secţiunea 

2 
1 3 4 

3 

dreapta  x 1 

centru x x 2 

stânga  x 1 

Număr total de probe pe secţiunea 3 1 3 4 

Număr total de probe prelevate 3 9 12 

 

Tabel 2.2.3 Rezultatele investigaţiilor microbiologice asupra aerului salin subteran 

Număr secţiuni 
Perete drept 

ATG/m3 

Perete stâng 

ATG/m3 
Centru ATG/m3 M/m3 

1 150 150 100 102 

2 200 100 150 143 

3 200 400 150 184 

Total salină 184 217 134 143 

Risc momentan Nu există Nu există Nu există Nu există 

Grad de epuizare 

momentană 
30,7% 36,17 % 22,33% 47,67% 

 

Monitorizarea variaţiei rezultatelor microbiologice, în funcţie de distanţa de la intrarea în 

sanatoriu arata că, tendinţa aerului salin subteran de a se încărca microbiologic este crescătoare 

spre ieşirea din sanatoriu, dar concentraţiile acestora se situează sub limitele admise de norme. 

Totodata în zona investigată nu se confirmă prezenţa unui stafilococ care se coagulează pozitiv. 

Riscul de apariţie a acestui germen este nul în zona sanatoriului salin de la Praid, dovedit pe baza 

rezultatelor ale analizelor de laborator. Însă pericolul de contaminare în timp a pereților de sare 

gemă poate aparea datorită faptului că rezistenţa stafilococilor şi a tulpinilor acestora, în aer, este 

relativ mare şi o parte (foarte mică) din aceste tulpini sunt patogene. Lipsa acestui germen 

patogen, care provine de la om şi care are o semnificaţie apropiată de cea pe care o au micro-

organismele mezofile, dovedeşte caracterul de sterilitate al salinei Praid, din acest punct de 

vedere. 

Pe baza datelor obţinute în urma analizelor microbiologice, pe cele trei secţiuni 

transversale, rezultă că adâncimea contaminată este mai mare decât grosimea probelor colectate. 

Valoarea medie statistică a adâncimii de contaminare microbiologică este de 137,83 mm, cu o 

eroare standard de 16,133 sau 126,2 mm, în cazul în care se ţine cont de fluxul de 

microorganisme. 

Astfel, printr-un plan de monitorizare bine elaborat s-a stabilit pe baza probelor analizate 

că pereții de sare gemă de la Salina Praid sunt curați, din punct de vedere al indicatorilor de 

poluare microbiologică, evidențiând astfel lipsa unui risc de contaminare care ar putea deveni 

patologic sau toxic, dovedind astfel eficiența curativă a salinelor. Acestă investigație contribuie 

și întărește măsurile de protecție a mediului înconjurător, în conformitate cu acquis-ul de mediu a 

Uniunii Europene. 
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3 Monitorizarea migrației sturionilor pe cursul inferior al Dunării de la 

Porțile de Fier la Marea Neagră 
 

Necesitatea monitorizării migrației sturionilor a apărut inițal ca urmare a implementării 

proiectului “Îmbunatăţirea Condiţiilor de Navigaţie pe Dunăre între Călăraşi – Brăila (km 375 şi 

km 175)” ce o conduc din 2011, contract nr. 53/30.03.2011. 

Pentru a nu avea repercursiuni asupra mediului înconjurător, în perioada 2011-2019 se 

realizează activități de monitorizare a factorilor biotici și abiotici de către consorțiul condus de 

INCDPM la care eu asigur directoratul de proiect. Obiectivul general constă în analiza evoluţiei 

stării factorilor de mediu pentru identificarea unor posibile efecte negative ale execuției lucrărilor 

și elaborarea de soluții alternative/preventive. 

În ceea ce privește monitorizarea migrației speciilor de sturioni cel mai important aspect 

l-a constituit analiza posibilității de traversare a pragului de fund (construcție hidrotehnică 

submersă) în condițiile scăderii coloanei de apă și creșterea vitezelor de curgere. 

Riscul major/pericolul este dat în acest caz de imposibilitatea de reproducere a speciilor 

de sturioni din cauza întreruperii conectivității longitudinale a fluviului și astfel scăderea în timp 

a populației până la dispariția speciilor. 

Echipa de cercetatori sub indrumarea mea au făcut monitorizări și pentru determinarea 

situației actuale a sturionilor din punct de vedere al traseelor de migrare și a statusului de 

conservare a speciilor, precum și actualizara datelor științifice în ceea ce privește 

comportamentul acestora pe sectorul cuprins între Porțile de Fier și Marea Neagră [15, 16, 17]. 

 

3.1 Echipamente și tehnici utilizate în monitorizarea sturionilor 

În scopul monitorizării migrației speciilor de sturioni pe cursul inferior al Dunării, s-a 

utilizat telemetria acustică, actualmente cea mai modernă și răspândită tehnică la nivel mondial. 

Pentru monitorizarea continuă a exemplarelor din speciile de interes, telemetria acustică 

reprezintă și singura soluție viabilă în condițiile hidrologice dificile (variații mari de turbiditate, 

nivel, viteze de curgere, prezența unor obstacole naturale și a vârtejurilor de apă) manifestate la 

nivelul Dunării și comportamentul sturionilor ce are caracteristică de bază înotul la adâncimi 

foarte mari. 

Această tehnologie presupune utilizarea de mărci ce emit semnale acustice pe frecvența 

de 69 kHz și a unor stații de recepție poziționate în punccte cheie, care decodifică mesajele 

primite de la mărci și le transformă în informații ce pot fi prelucrate precum: data și ora 

detecției sau temperatura apei ori adâncimea de înot a exemplarelor. În cele ce urmează este 

realizată o descriere a acestor echipamente pentru cunoașterea caracteristilor tehnice. 
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Stațiile de recepție 

Modelul stației de recepţie pentru detectarea sturionilor marcaţi a fost VR2W-69kHz 

(Figura 3.1.1) de la producătorul Vemco Canada. Această staţie automată submersibilă poate 

înregistra semnalele acustice transmise de emiţătoarele ultrasonice V9TP, V13TP, V16TP 

precum şi a altor emiţătoare ce transmit pe lungimi de undă de 69 kHz. Echipamentul electronic 

este protejat de o carcasă din material plastic rezistentă la şocuri care nu permite ca apa să ajungă 

la circuite, rezistând până la adâncimi de 500 m. Durata bateriei este de cca. 15 luni, iar 

descărcarea datelor înregistrate se face prin Bluetooth. Fiecare staţie are o serie unică de 

recunoaştere ce este imprimată pe carcasa acesteia. 

 
Figura 3.1.1 Stație de recepție tip VR2W 

Mărcile ultrasonice 

În timpul monitorizării au fost utilizate 3 tipuri de mărci ultrasonice de la producătorul 

Vemco Canada și anume: model V16TP-6X cu durată de viaţă a bateriei de 10 ani, V16TP-4X 

duraţă de viață 6 ani şi V13TP-1X cu durată de viaţă 1 an și 2 luni (Figura 3.1.2). Aceste mărci 

au avut încorporați doi senzori, unul pentru adâncimea de înot şi celălalt pentru temperatura apei. 

Au fost selectate aceste mărci deoarece posibilitatea de marcare a peștilor este direct influențată 

de corelația dintre mărimea mărcilor și cea a sturionilor. Primele mărci model V16TP-6X au fost 

utilizate la specia morun, iar în cazul păstrugilor și a nisetrilor doar la exemplare mai mari de 5-6 

kg. În scopul identificării rapide de către cercetători a exemplarelor la viitoare recapturi 

accidentale și consemnarea în fișa personală a sturionilor, s-a aplicat și o marcă convențională de 

tip spaghetti „antibraconaj” (Figura 3.1.3). Acestea se fixează cu ajutorul unui pistol special la 

baza înotătoarei dorsale şi au inscripţionate datele institutului, un număr de telefon şi o serie 

unică de identificare. 
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Figura 3.1.2 Mărci ultrasonice de tip V16TP-6x (stânga) și V13TP-1x (dreapta) 

 
Figura 3.1.3 Pistol cu mărci spaghetti „antibraconaj”introdus de INCDPM 

Procedura utilizată în vederea marcării exemplarelor de sturioni 

Procedura este realizată într-un interval de 10-12 minute și este special concepută pentru 

a nu stresa exemplarele în timpul manipulării. În Figura 3.1.4 sunt detaliate în imagini etapele 

marcării cu emitatoare ultrasonice și mărci antibraconaj. 
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Figura 3.1.4 Procedura de marcare a sturionilor 

Sistemele de monitorizare 

Una din marile provocări ale acestei tehnici a reprezentato montarea stațiilor de recepție 

în apa Dunării astfel încât să poată capta semnalul acustic primit de la marca ultrasonică inserată 

peștilor, iar datele să fie ușor de descărcat și să nu existe posibilitatea pierderii receptoarelor  în 

albia fluviului. După mai multe încercări nereușite ale unor experți cu experință din proiecte 

anterioare, am elaborat impreuna cu echipa de cercetatori, testat și brevetat două sisteme de 

monitorizare proprii care înglobează stațiile de recepție VR2W. 

 Primul sistem poartă denumirea de “Staţie de tipul DKTB de monitorizare a 

ihtiofaunei şi în special a sturionilor, prin teledetecţie cu marcă ultrasonică în diferite 

condiţii hidrologice.” [18] și are în componență o stație de recepție care captează semnalul 

ultrasonic emis de mărcile atașate sturionilor și un dispozitiv pentru determinarea unor parametrii 

de calitate ai apeii. Sistemul este reprezentat în Figura 3.1.5 și are următoarea componență: 

 lampă de avertizare luminoasă (1), 

 capac de protecţie metalic ø 15-20 cm cu sistem de închidere special (2), 

 ţeavă de protecţie ø 10-15 cm prevăzută cu fante pentru trecerea apei (3), 

 stație de recepţie ultrasonică (4), 

 echipament de monitorizare a nivelului şi a calităţii apei (5), 

 cablu de fixare a staţiei DKTB (6), 

 stâlp de ancorare de mal (7). 
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Pentru obţinerea celor mai bune rezultate în monitorizare, adâncimea de ingropare va fi 

de 1,5 m, iar coloana de apă ce acoperă sistemul de minim 2,5 m. Ţeava de protecţie este 

prevăzută cu fante care să permită trecerea apei şi în acelaşi timp protejarea echipamentelor din 

interior. 

 
Figura 3.1.5 Staţie de monitorizare tip DKTB montat pe Bratul Bala (2012) 

Cel de al doilea sistem poartă denumirea de: “Staţie mobilă de tipul DKMR-01T de 

monitorizare prin teledetecţie a ihtiofaunei şi în special a sturionilor în condiţii hidrologice 

dificile” [19] și prezintă avantajul flotabilității. Soluţia tehnică este prezentată în Figura 3.1.6 şi 

este alcătuită din următoarele elemente: 

 sistem de avertizare luminoasă de culoare roşie (1); 

 rezervor plutitor din tablă, umplut cu polistiren expandat și spumă poliuretanică, cu 

următoarele dimensiuni ø = 0,4 - 0,6 m şi h = 0,7 - 0,9 m (2); 

 sistem de legătură între rezervor si ţeava de protecţie, din fier beton ø = 7 - 10 mm (3); 

 capac de protecţie metalic ø = 0,14 - 0,2 m şi h = 0,2 - 0,3 m, cu sistem de închidere 

special (4); 

 ţeavă de protecţie ø = 0,1 - 0,16 m şi h = 0,6 – 0,8 m, prevăzută cu fante pentru trecerea 

apei (5); 

 staţie de recepţie a semnalelor ultrasonice VR2W (6). 

 Pentru cele mai bune rezultate, adâncimea de imersare în apă a receptorului utilizat în 

cadrul staţiei de monitorizare DKMR-01T este de 1 - 1,5 m.  

Diferența dintre cele două sisteme este dată de faptul că cel din urmă sistem deși poate include și 

aparatură pentru determinarea unor parametrii de calitate ai apei, nu poate include senzor pentru 

determinarea variației de nivel. 
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Figura 3.1.6 Staţie de monitorizare tip DKMR-01T 

 

Metodologia de montare și utilizare a sistemelor de monitorizare de tip DKTB și DKMR-01T 

Montarea sistemelor DKTB și DKMR-01T în condițiile hidromorfologice ale Dunării se 

face respectând o procedură ce ține seama de caracteristice tehnice ale tehnologiei folosite. 

Astfel, este foarte important ca sistemele folosite în timpul monitorizării să nu permită trecerea 

unor exemplare de sturioni marcați prin puncte cheie fără a fi detectați de stațiile de 

monitorizare.  

Tehnologia prin ultrasunete este cea mai potrivită pentru a marca și a monitoriza în mod 

continuu orice specie de pești marcată ultrasonic de pe cursul Dunării. Turbiditatea, debitele, 

nivelele, configurația albiei și zonele cu turbulențe (vârtejuri) scad drastic eficiența mărcilor și a 

stațiilor de recepție folosite în lipsa unui sistem de monitorizare bine pus la punct. Toți acești 

parametrii sunt direct dependenti de distanța de transmitere a semnalului ultrasonic prin apă și 

recepția acestuia de stațiile submersibile utilizate [15, 20]. 

Primul pas în montarea sistemelor de monitorizare îl reprezintă determinarea 

configurației albiei cu ajutorul batimetriei 2D sau 3D ce scanează albia și oferă o imagine clară 

asupra morfologiei acesteia. Pentru a nu exista pericolul de ecranare a impulsului ultrasonic emis 

de mărci vor fi preferate pentru montarea sistemelor, zonele cu o albie fără obstacole (praguri, 

gropi adânci sau ridicături). În urma batimeriei se obtine o imagine 3D a albiei cu latura de cca. 

600m ce va permite cercetătorilor să decidă dacă locația este cea potrivită pentru montare. În 

Figura 3.1.7 este reprezentată configurației albiei în zona kilometrului 57 pe brațul Borcea, unde 

a fost identificat și un posibil habitat de reproducere pentru sturioni prin natura substratului 

identificat aici. 

Cel de al doilea pas este reprezentat de testarea distanței de recepție a mărcii ultrasonice. 

În condițiile studiate de echipa de cercetatori sub coordonarea mea pe cursul Dunării, această 

distanță a variat între 150 – 400 m în funcție de turbiditate și vârtejuri de apă etc. În funcție de 

acest lucru, dar și de lungimea secțiunii albei se va monta un singur sistem în apropierea unuia 
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din maluri sau se va creea o poartă de telemetrie prin montarea în paralele a două sisteme pe 

ambele maluri. 

 
Figura 3.1.7 Locație habitate reproducere pe brațul Borcea al Dunării 

Testarea se face cu ajutorul unei mărci test și a unei stații de recepție. Stația va rămâne la 

punct fix, iar marca va fi imersată pentru o perioadă de timp la distanțe și adâncime diferite. 

Pentru toate punctele se iau coordonate GPS, iar la final se compară distanțele între puncte cu 

înregistrările de pe stații rezultând astfel capacitatea de înregistrare a impulsurilor ultrasonice.  

Putem observa că diferențele între cele două situații sunt foarte mari în ceea ce privește 

transmiterea semnalului acustic prin apă, recomandarea fiind ca în cazul în care albia depășește 

râului/fluviului depășește 150 m să se monteze un al doilea sistem și pe celălalt mal pentru a 

creia o poartă de telemetrie (Figura 3.1.8). Dacă nu prezintă importanță majoră o anumită locație, 

se vor căuta întotdeauna zonele cu o albie mai îngustă care să asigure în mod cert detectarea 

peștilor. 

 

 
Figura 3.1.8 Comparație primăvară-vară pentru detecția semnalului emis de mărcile ultrasonice 
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 Nu doar turbiditatea este un factor ce reduce capacitatea de detecție a peștilor de către 

stațiile de recepție ci și configurația albiei sau turbionaele/vârtejurile create de apă în anumite 

zone cu obstacole. Acest lucru a fost demonstat de testele efectuate pe brațul Bala, în zona unde 

s-a construit pragul de fund pentru facilitatea navigației pe Dunărea Veche [20]. Rezultatele 

obținute în perioada 10-28.08.2013 au aratat faptul că detecțiile mărcilor test au fost realizate în 

zone din afara ariilor turbionare și doar câteva, în mod accidental în extremitățile acestora după 

cum se poate observa în Figura 3.1.9. 

 
Figura 3.1.9 Aria de detecțe a semnalului de la mărcile acustice 

În acest context, monitorizarea migrației sturionilor s-a realizat prin utilizarea a 62 de 

stații de recepție VR2W, fixate în 41 de locații, pe tronsonul dintre km 633 al Dunării și până la 

vărsarea în Marea Neagră (Figura 3.1.10) [21, 22]. 
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Figura 3.1.10 Localizarea sistemelor de monitorizare în perioada 2011-2016 

3.2 Principalele rezultate ale post- monitorizării sturionilor marcați cu emițătoare ultrasonice 

3.2.1 Rezultate privind situația generală 

Rezultatele obținute de echipa de cercetare din care am făcut parte au arătat că în prezent 

se mai regăsesc doar 4 specii de sturioni din cele 6 existente în trecut. După numărul capturilor 

realizate , împreună cu cercetătorii INCDPM am întocmit o scară a pericolului de dispariție a 

speciilor reprezentată în Figura 3.2.1. 

 

Figura 3.2.1 Scara pericolului de dispariție pentru speciile de sturioni 

Din 2011 până în octombrie 2016 au fost capturate, marcate cu mărci ultrasonice și 

spaghetti „antibraconaj” și monitorizate 325 exemplare de sturioni, din cele 4 specii existente 

(morun, nisetru, păstrugă și cegă), specia păstrugă fiind cea mai numeroasă, urmată de morun și 

în final de nisetru care se află la un prag critic de extincție (Tabelul 3.2.1). Specia cegă este 

nativă Dunării și nu a constituit o prioritate pentru monitorizare, numărul de capturi fiind limitat 

la 68 exemplare. 

Din evoluția capturilor/specii/luni calendaristice s-a determinat faptul că sturionii 

migrează pe cursul inferior al Dunării pe tot parcursul anului, cu maxime în sezoanele de 
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primăvară si toamnă, direct influențate de condițiile hidrometeorologice și necesitățile de 

reproducere (tabelul 3.2.2). 

Tabel 3.2.1 Totalul capturilor realizate în perioada 2011 – 2016 

An 
Specia 

Capturi 
Morun Nisetru Păstrugă Cegă 

2011 25 1 17 52 95 

2012 13 0 36 7 56 

2013 13 1 30 6 50 

2014 4 1 44 3 52 

2015 13 1 47 0 61 

2016 7 1 3 0 11 

Total 75 5 177 68 325 

Tabel 3.2.2 Situația capturilor de sturioni pe luni 
Perioada/ 

Specia 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

VI VII X XI XII III V VI VII XI I IV V X XI XII III IV V IV V X XI VIII IX X 

Morun 0 0 2 18 5 5 3 0 1 4 1 0 0 4 6 2 4 0 0 2 1 3 7 0 0 7 

Păstrugă 9 6 2 0 0 0 22 13 0 1 0 1 23 2 3 1 0 32 12 9 33 1 4 1 2 0 

Nisetru 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Cegă 4 26 0 7 15 0 6 1 0 0 0 1 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 13 32 5 25 20 5 31 14 1 5 1 2 23 11 10 3 8 32 12 12 34 4 11 2 2 7 

 
 

 

3.2.2 Analiza impactului construcției hidrotehnice de pe brațul Bala asupra 

comportamentului sturionilor 

Ca urmare a construirii pragului de fund de pe brațul Bala s-au realizat monitorizări 

hidromorfologice şi hidrodinamice din perioada de pre-construcție şi post-construcție, fiind 

analizate geometria patului albiei şi distribuțiile vitezei curentului de apă.  

Astfel, în Figura 3.2.2 este reprezentat patul albiei pe baza măsurătorilor batimetrice 

multi-beam, atât în iunie 2013 (pre-construcție), cât și în martie 2016 (post-construcție). 

Diferențele înregistrate în această perioadă pot fi observate în reprezentarea din Figura 3.2.3.  
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Figura 3.2.2 Reprezentarea patului albiei în zona braț Bala în perioada de pre-construcție 

(2013) şi post-construcție (2016) 

 
Figura 3.2.3 Evoluția reliefului subacvatic înainte (2013) şi după (2016) construcția pragului de 

fund 

După cum se poate observa din Figura 3.2.3, în zona din amonte de noul prag de fund 

sunt evidente eroziuni de până la -9.2 m (în dreptul malului drept). De asemenea, apar și zone cu 
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depuneri de până la 9.5 m, iar sectorul dintre cele două praguri de fund este caracterizat de 

eroziuni de până la -10.5 m. Eroziuni au rezultat şi în zona vechiului prag de fund, valorile 

încadrându-se în jurul a -5.4 m. Imediat aval de vechiul prag de fund se poate observa, înspre 

malul stâng, o zonă cu eroziuni de până la -17.4 m. Ținând cont de faptul că înainte de începerea 

lucrărilor, în iunie 2013, aval de vechiul prag de fund, exista o groapă de eroziune în dreptul 

malului drept, se poate spune că la nivelul anului 2016, aceasta s-a adâncit şi s-a extins spre 

malul stâng, creând ”efectul de pâlnie” semnalat de mine încă din 2014. 

În vederea realizării analizei comparative privind condițiile hidromorfologice şi 

hidrodinamice din zona PC01, au fost investigate secțiunile longitudinale de control SLCB1, 

SLCB2 şi SLCB3 (Figura 3.2.4). 

 
Figura 3.2.4 Localizarea secțiunii longitudinale de control SLCB1 (mal drept), SLCB2 și SLCB3 

(mal stâng) 

În ceea ce privește distribuția vitezei apei, pe secțiunea longitudinală de control SLCB1, 

în perioada de pre-construcție sunt observate valori maxime de cca. 2.0 m/s, înregistrate în 

dreptul vechiului prag de fund, în timp ce în perioada post-construcție, au fost înregistrate valori 

maxime de peste 3 m/s în dreptul noului prag de fund (Figura 3.2.5). 
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Figura 3.2.5 Secțiunea longitudinală SLCB1 cu distribuția vitezei apei: a) perioada pre-

construcție (2013) și b) perioada post-construcție (2016) 

În ceea ce priveşte distribuția vitezei curentului de apă pentru secțiunea longitudinală de 

control SLCB2, s-a determinat că în perioada pre-construcție valorile maxime erau de cca. 2.0 

m/s, maximul fiind înregistrat în dreptul vechiului prag de fund (Figura 3.2.6a). În perioada de 

post-construcție, ca urmare a micşorării secțiunii de curgere, valorile maxime ale vitezelor apei 

au fost de cca 3.4 m/s (Figura 3.2.6b) 

 

a 

b 

a 



 

DR.ING. DEÁK GYÖRGY – TEZĂ DE ABILITARE 52 

 

Dezvoltarea de sisteme de monitorizare cu aplicabilitate în domeniul 

protecției mediului pentru elaborarea de soluții preventive 

 
Figura 3.2.6 Secțiunea longitudinală SLCB2 cu distribuția vitezei apei: a) perioada pre-

construcție (2013) și b) perioada post-construcție (2016) 

Spre deosebire de celelalte două secțiuni, în secțiunea longitudinală din dreptul malului 

stâng (SLCB3), în perioada de pre-construcție au fost înregistrate viteze ale cursului de apă mai 

mari, maximul fiind de cca 2.5 m/s, în timp ce în perioada post-construcție, au fost înregistrate 

valori maxime ale vitezei curentului de apă de cca. 3.4 m/s, în dreptul noului prag de fund 

(Figura 3.2.7). 

 

 
Figura 3.2.7 Secțiunea longitudinală SLCB3 cu distribuția vitezei apei: a) perioada pre-

construcție (2013) și b) perioada post-construcție (2016) 

În ceea ce privește migrația sturionilor din zona pragului de fund de pe brațul Bala, în 

perioada 2011-2016 au fost detectați 19 sturioni care au migrat amonte trecând de zona 

lucrărilor. În tabelul 3.2.3 sunt trecute specia exemplarelor, codurile de identificare, data și 

locația de eliberare și data momentul când au traversat pragul de fund.   

b 

b 

a 
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Tabel 3.2.3 Migrația sturionilor pe brațul Bala și Dunărea Veche 2011-2016 

Nr. 

crt. 

Specia COD Data 

marcare 

Loc eliberare Data 

traversare 

Br. Bala  

Data 

înregistrare  

Dunăre km 347 

1 Morun 2S33 07.12.2011 Br. Bala km 8 03.03.2012 - 

2 Morun  2S20 09.11.2011 Br. Borcea km 43 18.11.2011 23.11.2011 

3 Morun 2S30 29.11.2011 Br. Bala km 9 Ian-mai 2012 - 

4 Morun 3S2 27.03.2012 Br. Borcea km 65 02.04.2012 - 

5 Morun 3S33 24.05.2012 Br. Borcea km 57 08.11.2014 08.11.2014 

6 Morun 6S11 31.10.2013 Br. Borcea km 50 12.03.2014 13.03.2014 

7 Păstrugă 7S47 11.05.2014 Br. Bala km 9,8 18.05.2014 18.05.2014 

8 Păstrugă 7S43 08.05.2014 Br. Bala km 9,8 20.05.2014  - 

9 Păstrugă 7S22 

bis 

13.05.2014 Br. Bala km 9,8 26.05.2014 - 

10 Nisetru 9S19 02.05.2015 Br. Borcea km 

43,5 

27.05.2015 27.05.2015 

11 Morun 10S6 02.11.2015 Br. Borcea km 0 12.11.2015 12.11.2015 

12 Morun 6S22 26.11.2013 Br. Borcea km 43 12.11.2015 12.11.2015 

13 Morun 10S9 09.11.2015 Br. Borcea km 43 13.11.2015 13.11.2015 

14 Morun 10S12 13.11.2015 Br. Borcea km 43 15.11.2015 15.11.2015 

15 Morun 4S4 30.12.2012 Br. Borcea km 7 07.12.2015 07.12.2015 

16 Morun 2S6 03.11.2011 Br. Borcea km 45 11.03.2016 11.03.2016 

17 Morun 2S19 09.11.2011 Br. Borcea km 43 13.03.2016 - 

18 Morun 10S15 18.11.2015 Br. Borcea km 

42.5 

23.04.2016 23.04.2015 

19 Morun 10S14 15.11.2015 Br. Borcea km 

42.5 

26.04.2016 26.04.2016 

În cele ce urmează vor fi prezentate interpretări ale rezultatelor obținute în urma unor 

treceri de pragul de fund al unor exemplare de sturioni marcate ultrasonic. 

Exemplarul de morun codificat 10S9 a migrat amonte de pragul de fund în data de 

13.11.2015, la un debit de 2648 m3/s pe brațul Bala [23]. În acest caz interpretările vizează două 

tipuri de date. În primul caz, au fost realizate măsurători batimetrice 2D (ADCP) în dreptul a 4 

porți de telemetrie depășite de sturion în timpul migrației. În reprezentările din Figurile 3.2.8, 

3.2.9, 3.2.10 și 3.2.11 sunt integrate: localizarea porților de telemetrie, secțiunile transversale de 

tip ADCP și histrogramele cu distribuția vitezelor. 
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Figura 3.2.8 Interpretarea datelor pentru secțiunea S4 

În dreptul celei mai din aval secțiuni (S4), se observă faptul că viteza maximă nu 

depășește 2,1 m/s. Cele mai mari viteze sunt înregistrate mai aproape de malul drept și pe o 

porțiune restrânsă către malul stâng. În zonele reprezentate cu albastru, vitezele sunt sub 1m/s, 

ceea ce facilitează un înot normal al exemplarelor de sturioni. 

În dreptul secțiunii S3, situată între pragul nou și rămășițele vechii construcții, se 

înregistrează cele mai mari viteze, ce urcă până la 2,45 m/s. Frecvența vitezelor de peste 1,5 m/s 

este mai mare decât în primul caz, dar cu toate acestea din captura realizată pe timpul măsurătorii 

se observă arii unde vitezele apei sunt mai mici de 1 m/s și zone cu viteze de până la 1,5 m/s. 

Aceste zone pot fi folosite de sturioni în timpul înotului pentru o înaintare cât mai facilă. 

Trecând de axul pragului de fund, vitezele încep să scadă pe secțiunea S2. Acestea nu 

depășesc valoarea de 1,4 m/s, ceea ce nu reprezintă o problemă în cazul înotului sturionilor. 
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Figura 3.2.9 Interpretarea datelor pentru secțiunea S3 

 
Figura 3.2.10 Interpretarea datelor pentru secțiunea S2 
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În cazul secțiunii S1 vitezele maxime nu depășesc valoarea de 1,4 m/s, iar frecvențele 

cele mai mari se înregistrează pentru valori cuprinse între 1-1,2 m/s. 

 
Figura 3.2.11 Interpretarea datelor pentru secțiunea S1 

În continuare va fi detaliată situația de la momentul depășirii pragului de fund pentru 4 

exemplare de sturioni în anul 2016, după finalizarea construcției hidrotehnice. Explicațiile 

fiecărui sturion cuprind detecțiile pe sistemele de monitorizare și adâncimile de înot (tabelele 

3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7), precum și detecții din baza de date pentru momentul traversării 

pragului de fund, multibeam în zona pragului de fund și o secțiune batimetrică pentru 

determinarea vitezelor de curgere (Figurile 3.2.12, 3.2.13, 3.2.14, 3.2.15). Din interpretarea 

vitezelor de curgere ale apei se observă faptul că vitezele cele mai mari de peste 2 m/s se 

regăsesc pe centrul albiei, dar către extremități acestea încep să scadă, cu precădere la nivelul 

albiei pe unde înoată sturionii în mod obișnuit. Astfel, traversarea pragului de fund poate fi 

posibilă în condițiile date cu un efort mai redus din partea exemplarelor [23, 24]. 

Rezultatele obținute pe durata monitorizării au dus la realizarea unui volum 

informațional unic pe plan mondial referitor la comportamentul sturionilor marcați ultrasonic și 

al traseelor de migrare ale acestora de pe cursul inferior al Dunării. 
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Tabel 3.2.4 Detecțiile sturionului pe sistemele de monitorizare și adâncimile de înot 

Morun 2S6 (data traversare prag - 10.03.2016) nivel + 11.87 

Cod sistem 

monitorizare 
Nr. detectii 

Adâncime înot 

minimă maximă 

SM1 1 10.91  

SM2 2 14.25 16.82 

SM3 1 8.94  

SM4 5 7.12 8.48 

SM5 35 3.79 13.79 

SM7 1 5.60  

SM8 6 3.1 12.58 

SM10 1 15  

 

 
 

 

 

 
Figura 3.2.12 Detecții din baza de date pentru momentul traversării pragului de fund de către 

sturion (a), multibeam în zona pragului de fund (b), secțiune batimetrică pentru determinarea 

vitezelor de curgere (c) 
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Tabel 3.2.5 Detecțiile sturionului pe sistemele de monitorizare și adâncimile de înot 

Morun 2S19 (data traversare prag - 13.03.2016)  nivel + 12.3 

Cod sistem 

monitorizare 

Nr. 

detectii 

Adâncime înot 

minimă maximă 

SM1 1 19.70  

SM2 4 23.95 25.46 

SM4 1 12.12  

SM5 1 8.94  

SM6 1 8.94  

SM7 2 13.34 15.15 

SM8 4 12.27 28.39 

SM10 11 20.46 26.37 

SM11 11 23.95 25.77 

SM12 10 21.67 24.86 

SM14 1 17.58  
 

 
 

 

 
  

Figura 3.2.13 Detecții din baza de date pentru momentul traversării pragului de fund de către 

sturion (a), multibeam în zona pragului de fund (b), secțiune batimetrică pentru determinarea 

vitezelor de curgere (c) 
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Tabel 3.2.6 Detecțiile sturionului pe sistemele de monitorizare și adâncimile de înot 

Morun 10S15 (data traversare prag - 23.04.2016)  nivel + 8.82 

Cod sistem monitorizare Nr. detectii 
Adâncime înot 

minimă maximă 

SM6 2 19.25 21.67 

SM1 3 11.06 16.52 

SM2 5 17.73 20.16 

SM3 12 15.46 20.16 

SM5 10 15.31 24.25 

SM8 1 12.27  

SM10 5 18.04 20.16 

SM11 2 18.04 20.16 

SM12 1 19.70  

SM13 2 17.43 19.10 

SM14 7 9.39 13.79 

 

 
 

 
 

 

Figura 3.2.14 Detecții din baza de date pentru momentul traversării pragului de fund de către 

sturion (a), multibeam în zona pragului de fund (b), secțiune batimetrică pentru determinarea 

vitezelor de curgere (c) 
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Tabel 3.2.7 Detecțiile sturionului pe sistemele de monitorizare și adâncimile de înot 

Morun 10S14 (data traversare prag -  26.04.2016)  nivel + 8.62 

Cod sistem monitorizare Nr. detectii 
Adâncime înot 

minimă maximă 

SM1 14 8.33 14.09 

SM2 10 10.30 18.04 

SM3 9 11.36 17.43 

SM4 2 2.57 9.39 

SM5 9 3.94 21.07 

SM6 8 3.94 21.07 

SM7 18 5.30 12.27 

SM8 2 5.45 19.25 

SM10 5 16.82 18.04 

SM11 3 18.82 17.28 

SM12 6 12.58 17.28 

SM13 3 9.55 21.07 

SM14 7 4.85 10.30 

 

 

  

Figura 3.2.15 Detecții din baza de date pentru momentul traversării pragului de fund de către 

sturion (a), multibeam în zona pragului de fund (b), secțiune batimetrică pentru determinarea 

vitezelor de curgere (c) 

a

. 

c

. 

b

. 



 

DR.ING. DEÁK GYÖRGY – TEZĂ DE ABILITARE 61 

 

Dezvoltarea de sisteme de monitorizare cu aplicabilitate în domeniul 

protecției mediului pentru elaborarea de soluții preventive 

3.3 Probleme întâmpinate în timpul monitorizării 

- Braconajul - În urma analizei realizată de către cercetătorii INCDPM privind migrația 

exemplarelor de sturioni marcați cu mărci ultrasonice și mărci „spaghetti antibraconaj”, s-a 

estimat faptul că aproximativ 66% din totalul exemplarelor marcate au fost pierdute din cauza 

fenomenului de braconaj. Astfel, considerăm că cel mult 102 sturioni, din cei 304 marcați au 

supraviețuit până la nivelul lunii octombrie 2016 (Tabelul 3.3.1). În realizarea acestui calcul au 

fost incluse exemplarele care nu au avut niciodată înregistrări pe stațiile de monitorizare, 

exemplarele de la care au fost recuperate mărcile de la braconieri, exemplarele cu înot liniar la 

suprafața apei, exemplarele ale căror mărci au fost aruncate de către braconieri în zona 

sistemelor de monitorizare și exemplarele ale căror mărci ultrasonice au fost găsite pe fundul 

albiei în diferite locații cu ajutorul monitorizării active cu dispozitivul VR100. 

Tabel 3.3.1 Situația exemplarelor de sturioni braconate în timpul monitorizării migrației 

Total sturioni 325 

 

 

Braconaj 102 

Posibil braconaj 111 

Total braconaj  213 66% 

Supravietuire 112 34% 

- Distrugerea sistemelor de monitorizare de pe brațul Bala – 

În timpul execuției lucrărilor de amenajare pe brațul Bala, 3 dintre sistemele fixe de tip 

DKTB au fost distruse de barjele și împingătoarele folosite de constructor (Figura 3.3.1). Ultimul 

sistem a fost distrus și scufundat de un împingător în luna februarie 2016, iar recuperarea stației 

de recepție nu a mai fost posibilă nici până astăzi. S-au pierdut astfel toate datele de monitorizare 

a sturionilor din această stație. 

   
Figura 3.3.1 Sistem de monitorizare tip DKTB avariat
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4 Monitorizarea puilor de sturioni prin telemetrie ultrasonică 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București (Director 

de proiect din partea INCDPM) a încheiat în 2013 un acord de parteneriat cu Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galați și Agenția Naționala pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA), în baza 

proiectului „Evaluarea supraviețuirii și răspândirii în Marea Neagră a puilor de sturioni din 

specii amenințate critic, lansați în Dunărea Inferioară România (2013-2015)”, finanțat din 

Fondul European de Pescuit, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru 

Pescuit, Proiect pilot, măsura 3.5.  

Proiectul a vizat în primă fază marcarea puilor de sturioni cu mărci tip CWT și eliberarea 

acestora în Dunăre cu scopul populării și pentru susținerea sturionilor sălbatici ce se reproduc pe 

cursul inferior al Dunării. Această metodă de marcare cu mărci CWT a constat în inserarea în 

înotătoarea pectorală cu ajutorul unui dispozitiv a unei sârmulițe codificate, ce poate fi 

identificată cu ajutorul unui detector de metale și trebuie îndepărtată pentru a fi citită la 

microscop. Metoda nu favoriza însă și obținerea de informații cu privire la comportamentul 

puilor de sturioni eliberați în Dunăre, în timpul migrației lor către habitatele din Marea Neagră. 

Singura modalitate de estimare a unor trasee de migrație constând în recapturarea exemplarelor 

marcate, metodă costisitoare și care nu putea reflecta cu adevărat situația reală a tuturor puilor de 

sturioni eliberați. 

Necesitatea identificării comportamentului puilor de sturioni crescuți în sistem controlat 

și eliberați în Dunăre a condus la utilizarea tehnicii de telemetrie ultrasonică propusă de către 

echipa INCDPM coordonată de către mine. Acest tip de monitorizare realizându-se în premieră 

regională, reprezentând o noutate la nivelul bazinului hidrografic al Dunării inferioare, 

conducând la obținerea unor rezultate unice și de o mare importanță sub aspect al rutelor de 

migrație, al timpului parcurs de pui de la zona de eliberare până la mare și al distribuției acestora 

pe brațele principale ale Deltei Dunării.  Astfel, monitorizarea s-a desfășurat pe sectorul cuprins 

între localitatea Corabia, km 633 al Dunării și până la vărsarea în Marea Neagră pe cele 3 brațe: 

Chilia, Sulina și Sfântul Gheorghe [22]. 

 S-au utilizat două tipuri de mărci ultrasonice: V9-2X și V163TP-4X, prima dintre ele 

fiind de mici dimensiuni, facilitând marcarea exemplarelor mai mici de 1 kg fără a avea 

repercursiuni asupra comportamentului individului marcat, iar cea de-a doua s-a utilizat pentru 

marcarea exemplarelor mai mari de 3 kg.  

Modelul V9-2X (Figura 4.1) are încorporate două baterii, iar programarea transmiterii 

impulsurilor ultrasonice a fost făcută astfel încât să confere o autonomiei de aproximativ 3 ani, 

iar modelul V16TP-4X are încorporate 4 baterii cu o autonomie de 6 ani și 2 senzori 

(temperatură și adâncime), care oferă informații prețioase privind comportamentul din timpul 

migrației.  
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Toate mărcile sunt codate individual permițând astfel urmărirea migrației separat pentru 

fiecare exemplar de sturion marcat cu emitatoare ultrasonice, prin stațiile de monitorizare de tip 

DKMR-01T și/sau DKTB [20, 25, 26, 27, 28]. 

 
Figura 4.1 Prezentare comparativă a mărcilor ultrasonice (V16TP-4x – stânga; V9-2x – 

dreapta) 

Sistemele de monitorizare au fost montate în diferite puncte cheie pentru înregistrarea 

sturionilor marcați cu emițătoare ultrasonice din timpul migrației către Marea Neagră astfel încât 

să se poată determina traseul parcurs și aspecte de comportament precum distribuția pe cele 3 

brațe ale deltei, viteza de deplasare și migrația în funcție de debitul apei.  

În vederea monitorizării comportamentului puilor de sturioni crescuți în acvacultură și 

eliberați în Dunăre pentru repopulare, au fost marcate cu mărci ultrasonice exemplare din 3 

specii: Acipenser stellatus – păstrugă, Acipenser gueldenstaedtii – nisetru și Huso huso – morun. 

Greutatea păstrugilor marcate cu emițătoare ultrasonice, a fost cuprinsă între 300 – 854 g, 

iar lungimea totală între 45 – 65 cm (Figura 4.2).  

 
Figura 4.2 Acipenser stellatus – păstrugă 

Nisetrii marcați cu emițătoare ultrasonice (Figura 4.3) au avut greutatea cuprinsă între 

300-510 g, iar lungimea totală între 44-53 cm.  
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Figura 4.3 Acipenser gueldenstaedtii – nisetru 

Exemplarele de puieți din specia morun au fost marcate în data de 12.12.2015 pe malul 

Dunării la km 633, în localitatea Corabia, jud. Olt (Figura 4.4). Greutatea morunilor  a fost 

cuprinsă între 3860-7140 g, iar lungimea totală între 94-112 cm.  

 
Figura 4.4 Huso huso - morun 

Activitatea de marcare a puilor de sturioni a început prin efectuarea măsurătorilor 

biometrice pentru fiecare exemplar și prelevarea de probe din înotătoarea anală pentru analize 

ADN, după care s-au realizat pașii ce corespund cu cei din procedura de marcare dezvoltată 

pentru sturionii adulți [15, 25, 29]. 

Eliberarea tuturor exemplarelor de puieți marcați ultrasonic (Figura 4.5) în vederea 

monitorizării comportamentului migrator s-a realizat la kilometrul fluvial 633 al Dunării în 

dreptul localității Corabia, județul Olt. 

 
Figura 4.5 Eliberare pui nisetru marcați ultrasonic 
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Odată încheiată activitatea de eliberare, echipele de cercetători sub îndrumarea mea, au 

început monitorizarea puilor de sturioni marcați ultrasonic prin descărcarea sistemelor de 

monitorizare (Figura 4.6) și urmărirea activă pe cursul Dunării din locul eliberării și până la 

vărsarea în mare pe cele 3 brațe ale deltei, a acestora cu ajutorul unui receptor mobil montat pe 

ambarcațiunea (Figura 4.7). 

   
Figura 4.6 Descărcarea sistemelor de monitorizare DKMR 

 
Figura 4.7 Monitorizarea cu receptorul mobil 

Localizarea GIS a sistemelor de monitorizare de la km 633 al Dunării si până la vărsarea 

în Marea Neagra este reprezentată în Figura 4.8.  
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Figura 4.8 Localizarea sistemelor de monitorizare 

4.1 Rezultatele monitorizării puilor de sturioni 

Sistemele de monitorizare au fost amplasate pe cursul Dunării cuprins între km fluvial 

633 și Marea Neagră, astfel încât să se poate determina cu un nivel de încredere ridicat traseele 

exacte preferate de puii de sturioni marcați cu emițătoare ultrasonice, pentru migrația lor către 

habitatele propice dezoltării. 

 
Figura 4.1.1 Detecțiile sistemelor de monitorizare 
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Analizând detecțiile puilor de sturioni marcați ultrasonic pe sistemele de monitorizare 

(Figura 4.1.1), se poate observa că în zona de eliberare au fost înregistrați 91% din puii de 

sturioni eliberați. Numărul redus de pui de sturioni marcați ultrasonic înregistrați de sistemele 

aplasate în zona kilometrilor fluviali 555, 493 respectiv 430, au fost condiționate de lățimea mare 

a fluviului și de faptul că șenalul navigabil din acea zonă reprezintă frontieră de stat, sistemele de 

monitorizare putând fi amplasate decât pe malul românesc, neputându-se realiza astfel porți de 

detecție ce ar fi putut asigura acoperirea întregii zone. 

S-a determinat că în migrația lor spre mare, puii de sturioni marcați cu emițătoare 

ultrasonice au preferat ca rută principală brațul Bala, respectiv brațul Borcea în detrimentul 

Dunării Vechi, unde au fost înregistrate doar 4% din exemplarele de pui de sturioni eliberate. 

Din totalul de exemplare marcate cu mărci ultrasonice au ajuns la vărsarea în Marea 

Neagră 56% din acestea până la data de 31.12.2015, raport obținut în doar 19 zile de 

monitorizare. Cele mai multe exemplare care au ajuns în Marea Neagră au fost din specia nisetru 

(88%), urmată de specia morun (40%) și specia păstrugă (39%).  

Dacă din literatura de specialitate putem afla că în trecut cea mai abundentă migrație, cu 

cele mai multe capturi realizate la pescuitul comercial se înregistrau pe brațul Sfântul Gheorghe, 

în cazul acestor pui, 40% din exemplare au migrat pe brațul Chilia, 9% din exemplare pe Sfântul. 

Gheorghe și doar 7% din exemplare pe Sulina (Figura 4.1.2).  

De altfel, pe acest ultim braț s-a constatat că după realizarea lucrărilor de amenajare, 

migrația sturionilor s-a redus considerabil, cel mai probabil din cauza navigației maritime intense 

ce se desfășoară aici și care reprezintă un motiv de stres pentru speciile în cauză. 

 
Figura 4.1.2 Migrația sturionilor pe brațele principale ale Deltei Dunării 

Monitorizarea din anul 2016, a evidențiat noi detecții care au indicat creșterea numărului 

puilor de sturioni marcați ultrasonic ce au ajuns la vărsarea în mare, astfel procentul de reușită 

crescând până la 63%. Prin urmare, în urma interpretării datelor s-a constat o creștere a 
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procentelor de pe brațele Chilia și Sfântul Gheorghe (de la 40% la 43%, respectiv de la 9% la 

13%). În anul 2016, pe brațul Sulina nu au fost înregistrate exemplare de pui de sturioni care să 

migreze către mare, singurele detecții fiind ale unui pui marcat ultrasonic din specia nisetru ce a 

migrat în mare la sfârșitul lui 2015 pe brațul Chilia, ulterior migrând în amonte pe brațul Sulina 

fiind înregistrat de sistemul amplasat pe acest braț în zona vărsării în mare.  

De asemenea, prin urmărirea migrației pe sectoarele de monitorizare din punctul 

eliberării la km 633 al Dunării și până la vărsarea în Marea Neagră s-a calculat un număr minim 

și unul maxim de ore când primul și ultimul sturion a ajuns într-unul din cele 16 puncte de 

interes (fără Dunărea Veche km 343 și 252). Astfel, cel mai rapid exemplar de păstrugă a ajuns 

la vărsarea în mare pe brațul Chilia după 193 ore (~ 8 zile) de la eliberare, iar cel mai lent după 

391 ore pe brațul Sfântul Gheorghe (~ 16 zile), după cum se observă în Figura 4.1.3a). 

Diferențele dintre primul și ultimul sosit în fiecare locație sunt cauzate de opriri ale exemplarelor 

pentru odihnă și hrănire, comportament similar și în cazul celorlalte două specii. În cazul speciei 

nisetru numărul de ore pentru primul sosit la vărsarea de pe Sf. Gheorghe a scăzut la doar 220 

ore (~ 9 zile), însă a crescut numărul de ore pentru ultimul sosit la vărsarea de pe Chilia și anume 

465 ore (19 zile) - Figura 4.1.3b, comparabil cu cel mai rapid exemplar din specia morun care a 

ajuns în Marea Neagră în 224,5 ore (~ 9 zile), traversând brațul Sulina, iar cel mai lent în 463,5 

ore (~ 19 zile) pe brațul Chilia (Figura 4.1.3c). 

    

 
Figura 4.1.3 Timpul scurs pentru parcurgerea distanțelor între punctele de monitorizare: a) 

specia păstrugă, b) specia nisetru și c) specia morun 
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Pentru a analiza posibilele diferențe între înotul peștilor pe timp de zi și cel pe timp de 

noapte, numărul total al detecțiilor pe sistemele de monitorizare pentru fiecare specie a fost 

împărțit în două intervale:  

- interval de zi, cuprins între ora 06:00 și 18:00; 

- interval de noapte, cuprins între 18:01 și 05:59.  

 
Figura 4.1.4 Distribuția zi/noapte a detecțiilor de specii 

În Figura 4.1.4 se poate observa că din numărul total al detecțiilor pentru specia păstrugă 

din zona stațiilor de monitorizare, pe timp de noapte proporția a fost de 57%, iar detecțiile de zi 

de 43%. În cazul speciei nisetru s-au înregistrat 55% detecții de noapte și doar 45% detecții de zi, 

iar pentru morun diferența crește până la 58% pentru detecțiile de noapte și 42% pentru detecțiile 

de zi. Aceste rezultate indică o ușoară preferință pentru migrația de noapte în detrimentul celei de 

zi, dar nu cu o diferență semnificativă care să contureze un comportament exclusiv nocturn. Cel 

mai probabil această diferență ar putea fi dată de modul de hrănire al sturionilor, care ar putea să 

fie mai intens pe timp de noapte, datorită unei activități în general mai intense a faunei acvatice 

în acest interval. 

În cadrul proiectului a fost analizată și o posibilă legătură între debitele de curgere și 

migrația puilor de sturioni în Marea Neagră. Astfel, echipa de cercetare a analizat și prelucrat 

datele publicate în luna decembrie 2015 de către Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire 

a Apelor (Figura 4.1.5). Din analiza datelor s-a determinat faptul că în perioada 12-31 decembrie 

evoluția debitelor arată o scădere continuă, ceea ce duce la creșterea vitezelor pe o secțiune 

transversală datorită îngustării secțiunii albiei. 
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Figura 4.1.5 Evoluția debitelor în luna decembrie în punctele de interes 

Din Figura 4.1.5 se observă că în perioada 13-20 decembrie scăderea debitelor este ceva 

mai accentuată decât în ultimele zile ale lunii, când unele debite sunt aproape constante. Acest 

lucru este posibil să fi favorizat și migrația puilor de sturioni deoarece primele exemplare au 

ajuns pe brațele Chilia și Sulina din data de 19 decembrie, foarte aproape de finalul perioadei cu 

scădere accentuată a debitului. De asemenea, în orientarea puilor pe brațele de vărsare ale 

Dunării în Marea Neagră, o importanță deosebită cu influență directă este dată de debitul 

înregistrat în zilele de migrație.  

Tabel 4.1.1 Comparație între debitele de pe brațul Tulcea și Chilia din luna decembrie 

Debit (m3/s) 18 Dec 19 Dec 20 Dec 21 Dec 22 Dec 23 Dec 24 Dec 25 Dec 26 Dec 27 Dec 28 Dec 29 Dec 

Dunare km 103 4860 4720 4450 4290 4120 3900 3790 3730 3640 3600 3490 3420 

Tulcea  2340 2240 2150 2060 1990 1870 1820 1780 1760 1670 1620 1620 

Chilia 2520 2480 2300 2230 2130 2030 1970 1950 1880 1930 1870 1800 

Din tabelul 4.1.1 observăm că în cazul confluenței brațelor Chilia cu Tulcea, debitele sunt 

relativ asemenătoare cu o distribuție un pic mai ridicată pe Chilia în perioada 18-29 decembrie. 

Deși debitele de pe brațele Chilia și Tulcea sunt relativ asemănătoare s-a observat faptul că cei 

mai mulți sturioni au migrat în Marea Neagră pe brațul Chilia. În această situație a fost exclusă 

teoria traseului cel mai scurt, având în vedere că puieții sunt la prima migrație în mediul natural, 

iar traseul de migrație pe brațul Chilia este mai lung decât în cazul Tulcea - Sulina și nu 

reprezintă un avantaj în acest sens. 

4.2 Rezultatele monitorizării puilor de sturioni obținute în 2016 

Monitorizarea migrației puilor de sturioni marcați în luna decembrie 2015 a continuat și 

în 2016. În această parte a studiului am analizat comportamentul a 6 exemplare, câte două din 

fiecare specie, cu particularități deosebite de comportament [21]. 

Analizând Figura 4.2.1 se observă că primul exemplar de păsturgă cod PP24, începând cu 

data de 09.04.2016 migrează în amonte fiind detectat de sistemul amplasat pe brațul Chilia (zona 
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localității Ceatalchioi). Se remarcă faptul că după data de 28.05.2016 nu mai apar date noi, astfel 

că nu excludem posibilitatea braconării acestui exemplar. 

Figura 4.2.1 Traseu pui păstrugă cod PP24 (Corabia – Marea Neagră) 

Cel de-al doilea exemplar de păstrugă, cod PP31, a ajuns în Marea Neagră în aproximativ 

13 zile de la momentul eliberării la km 633 al Dunării. În următoarea perioadă, sturionul se 

menține în apropierea țărmului și chiar migrează amonte pe brațul Chilia, până aproape de 

confluența cu Dunărea și brațul Tulcea (Figura 4.2.2). În cazul speciei nisetru primul exemplar 

PN17 a ajuns la vărsarea în Marea Neagră pe brațul Chilia în data de 24.12.2015, după 

aproximativ 12 zile de migrație (Figura 4.2.3). Sturionul rămâne în zona litorală până pe data de 

14.01.2016, cel mai probabil în zona golfului Musura și urca mai apoi pe brațul Sulina fiind 

detectat în data de 14.01.2016. 
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Figura 4.2.2 Traseu pui păstrugă cod PP31 (Corabia – Marea Neagră) 

 
Figura 4.2.3 Traseu pui nisetru cod PN17 (Corabia – Marea Neagră) 

Al doilea exemplar de nisetru, cod PN19, a avut cel mai interesant traseu de migrație 

dintre toate exemplarele urmărite. Acest exemplar nu a migrat până la Marea Neagră, ultimele 

detecții fiind înregistrate de sistemul de monitorizare amplasat în zona Isaccea mila 53. În 

această ultimă zonă prezintă multiple detecții, în zile diferite, până în luna aprilie (Figura 4.2.4). 
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La nivelul lunii iunie sturionul apare deja amonte pe brațul Cravia, în apropierea localității 

Chișcani din județul Brăila. El își continuă migrația și ajunge în data de 23.06.2016 la km 348 al 

Dunării. Se observă că distanța parcursă de exemplar amonte între mila 53 și km 348 este de 

aproximativ 250 km. De asemenea, între sistemele de monitorizare de pe brațul Cravia și Dunăre 

km 348 sunt aproximativ 162 km parcurși în circa 13 zile, cu o viteză medie de 12,5 km/zi, 

incluzând perioadele de odihnă și hrănire. Aceste lucruri sunt cu atât mai uimitoare cu cât 

sturionul la eliberare cântărea 420 grame și o lungime de 52 cm. Acest caz este unic prin tipul de 

comportament al peștelui. 

Puiul de morun cod PM17 din momentul eliberării a migrat aval alegând ca rută de 

migrație brațul Tulcea și brațul Sfântul Gheorghe (Figura 4.2.5). Sturionul a ajuns la stația de 

monitorizare amplasată la vărsarea brațului Sfântul Gheorghe în Marea Neagră după aproximativ 

13 zile. În perioada următoare se menține în zona litorală aproape de intrarea pe braț, dar 

ultimele detecții prezintă o adâncime de înot constantă în zile diferite, ceea ce confirmă o nouă 

acțiune de braconaj. Exemplarul a fost capturat de braconieri iar marca ultrasonică a fost 

aruncată lângă sistemul de monitorizare pentru a duce în eroare cercetătorii. 

 

Figura 4.2.4 Traseu pui nisetru cod PN19 (Corabia – Marea Neagră) 
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Figura 4.2.5 Traseu pui morun cod PM17 (Corabia – Marea Neagră) 

Al doilea exemplar de morun, cod PM28, a migrat către Marea Neagră pe brațul Chilia și 

a trecut de ultimul sistem de monitorizare pe data de 29.12.2015, după aproximativ 17 zile de 

migrație (Figura 4.2.6).  
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Figura 4.2.6 Traseu pui morun cod PM28 (Corabia – Marea Neagră) 

La nivelul lunii august 2016 el este detectat la intrarea pe brațul Sfântul Gheorghe. Între 

cele două brațe sunt aproximativ 40 km de zonă litorală pe care sturionul a traversat-o în 

perioada decembrie 2015 - august 2016. Tot în această zonă este detectat și în luna decembrie 

2016, ceea ce demonstrează că sturionii găsesc habitate de hrănire de-a lungul litoralului mării. 

Rezultatele obținute în urma monitorizării puilor de sturioni marcați ultrasonic, cu 

ajutorul sistemelor de monitorizare DKTB și DKMR-01T reprezintă un volum informațional 

unic la nivelul bazinului inferior al Dunării în ceea ce privește obținerea de informații cu privire 

la comportamentul din timpul migrației al puilor de sturioni. 
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5 Importanța brațului Chilia în contextul protejării și conservării speciilor 

de sturioni migratori anadromi, specii de interes comunitar de pe 

teritoriul României 
 

Lucrările hidrotehnice de amploare realizate de Ucraina, completate de lucrări suplimentare 

avute în vedere pentru întreţinerea noii căi de navigaţie, au generat încă din faza de început o 

proiectului reacţii adverse la nivel naţional şi internaţional, plecând atât de la impactul potenţial 

local şi transfrontier cât şi de la nerespectarea convenţiilor la care Ucraina şi România sunt parte, 

dintre care menţionam convenţiile Espoo şi Berna. În vederea stabilirii consecinţelor asupra 

mediului în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi zona costieră adiacentă, determinate de realizarea 

proiectului Bâstroe a fost analizată starea actuală a componentelor fizico-chimice şi biologice din 

Delta Dunării şi zona costieră adiacentă. 

Pe parcursul perioadei monitorizate au fost obţinute volume informaţionale periodice 

precum şi baze de date momentane privind calitatea apei atât în amonte cât şi în aval de canalul 

Bâstroe. În Figura 5.1 sunt prezentate sistemele de monitorizare atât a parametrilor abiotici cât şi a 

parametrilor biotici la nivelul anului 2013 [19, 20, 27] 

 

Figura 5.1 Repartiția spațială a sistemelor de monitorizare 

Este cunoscut faptul că întreruperea conectivităţii longitudinale prin baraje afectează peştii 

migratori anadromi, precum scrumbiile şi sturionii, iar întreruperea conectivităţii laterale 

afectează în general peştii semi-migratori. Întreruperea conectivităţii fragmentează habitatele 
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având un impact negativ asupra peştilor migratori şi semi-migratori cărora li se blochează căile 

de migraţie către habitatele de reproducere şi hrănire. 

Principalul efect negativ rezidă din faptul că dragarea/adâncirea canalului Bâstroe, 

activează circulaţia apei pe fosta gârlă Bâstroe şi teoretic ar trebui să sporească căile de migraţie 

ale sturionilor sugerând idea unui impact aparent pozitiv asupra speciilor migratoare dar practic 

odată cu intensificarea traficului naval, vom avea un impact negativ cu risc major asupra 

traseelor de migrare a sturionilor. Un alt aspect important este o posibilă colmatare progresivă a 

braţului Stambulu Vechi şi în special a braţului Musura ce va avea efect negativ major asupra 

tranzitului sturionilor spre și dinspre Marea Neagră. 

Aceste posibile riscuri cu impact catastrofal ce poate apărea pe braţul Chilia, datorită 

canalului Bâstroe (ce se va dori a fi de navigaţie maritimă) asupra traseelor de migraţie a 

sturionilor, a determinat demararea unui program de monitorizare a sturionilor adulţi marcaţi 

ultrasonic [16] pe perioada 2011-2014. 

Urmărirea migrației speciilor de sturioni a fost realizată prin folosirea tehnicilor de 

telemetriei cu ultrasunete prin intermediul sistemelor de monitorizare DKMR [19]. Metoda 

presupune folosirea de mărci ultrasonice implantate chirurgical în abdomenul sturionilor care 

emit către stațiile DKMR fixate în anumite puncte strategice [20, 26, 27] 

În Figura 5.2 se prezentată momentul descărcării staţiilor de monitorizare de pe brațul 

Chilia, la confluență cu Bâstroe, în luna noiembrie 2013, iar în Figura 5.3 sunt atașate imagini 

sugestive din cadrul circuitului de activități realizate pentru stabilirea rutelor de migrație ale 

sturionilor. 

 
Figura 5.2 Descărcarea staţiei tip DKMR-01T pe brațul Chilia 
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Figura 5.3 Etape în monitorizarea rutelor de migrație ale sturionilor 

5.1 Rezultate urmăririi migrației sturionilor pe brațul Chilia utilizînd sistemul de monitorizare 

DKMR 

 Începând cu anul 2011, s-au marcat și monitorizat în timpul migrațiilor de reproducere pe 

Dunărea Inferioară peste 250 de exemplare de sturioni din cele 4 specii prezente pe teritoriul țării 

noastre: morun, nisetru, păstrugă și cegă. Din graficul capturilor pe specii corespunzător 

perioadei 2011-2014 (Figura 5.1.1) se observă faptul că nisetrul constituie un procent de doar 1% 

din total. Dat fiind acest rezultat, se impune găsirea și aplicarea rapidă a unor soluții care să ducă 

la creșterea nivelului populațional al acestei specii, existând altfel riscul ca în viitorul apropiat să 

dispară din arealul Dunării. 

 

 

Figura 5.1.1 Graficul capturilor realizate în perioada 2011-2014 

 Din păcate, deși pescuitul speciilor de sturioni este interzis în România începând cu anul 

2006 pe o perioadă de 10 ani și se fac eforturi considerabile pentru repopularea Dunării cu puiet 
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din cele 3 specii migratoare, s-a semnalat existența și manifestarea într-un mod îngrijorător a 

fenomenului de braconaj. În urma analizei exemplarelor de sturioni marcați, experții au ajuns la 

concluzia ca peste 50% (la nivelul anului 2014) din totalul acestora sunt pierderi datorate 

braconajului. 

 În încercarea de a duce în eroare sistemele de monitorizare, unii braconieri pun în 

recipiente de plastic mărcile ultrasonice atașate sturionilor și le lasă să plutească în derivă pentru 

a fi înregistrate de stațiile de monitorizare din aval de locul braconării (Figura 5.1.2a). 

Posibilitatea de a fi braconat vreun exemplar prin această metodă, se observă cel mai bine pe 

înregistrările senzorului de adâncime încorporat în marca ultrasonică. 

..  

Figura 5.1.2 Mărci folosite la marcarea sturionilor introduse în sticle de plastic (a) și exemplu 

de braconaj rezultat din înregistrările senzorului de adâncime (b) 

În Figura 5.1.2b se observă un curs normal al înotului în apropierea unui sistem de 

monitorizare în data de 01.04.2014, dar acest curs se schimbă brusc pe data de 15.05.2014 cu 

înregistrări liniare și la luciul apei, nefirești în mod natural. 

În scopul analizei și confirmării unor rute de migrație ale sturionilor, în perioada de 

toamnă 2011 la Isaccea și Tulcea au fost montate două sisteme de monitorizare. Rezultatele 

monitorizării din primăvara 2012 au arătat că un procent de 47% din peștii detectați la Isaccea ca 

întorcându-se în mare la finalul sezonului de reproducere au fost înregistrați și pe brațul Tulcea. 

Concluzia a fost că procentul rămas de 53% din exemplare au utilizat brațul Chilia pentru 

întoarcere în Marea Neagră (Figura 5.1.3). 

 
Figura 5.1.3 Traseul de migrație a sturionilor repartizate pe brațele Chilia și Tulcea în perioada 

2011-2014 
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În anul 2013 pentru ca nivelul de încredere al rezultatelor să fie mai ridicat s-au montat 

alte două sisteme de monitorizare pe brațul Chilia la confluența cu brațul Bâstroe (amonte și aval 

de acesta), după cum se observă în Figura 5.1.4. 

 
Figura 5.1.4 Sisteme de monitorizare DKMR montate pe brațul Chilia 

 Rezultatele au arătat că în anul 2013 în perioada de toamnă, un procent de 69% din totalul 

sturionilor coborâți spre mare au folosit brațul Tulcea, în timp ce proporția exemplarelor care au 

coborât către mare pe brațul Chilia la sfârșitul migrației de primăvară 2014 este aceeași cu cea 

din 2012 și anume 53% (Figura 5.1.5). 

 

  

 
Figura 5.1.5 Distribuția migrației sturionilor pe brațele Chilia și Tulcea în perioada 2012-2014 
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 În cele ce vor urma vor fi prezentate 13 fișe sintetice ale exemplarelor de sturioni ce au 

migrat în timpul sezonului de toamnă 2013 și a celui de primăvară 2014 pe brațul Chilia, atât 

amote spre locurile de reproducere, cât și aval către Marea Neagră. În fiecare fișă sunt 

înregistrate măsurătorile biometrice, data capturii, zona eliberării, mărcile aplicate și o hartă a 

traseului înregistrat de sistemele de monitorizare. 

 

Păstrugă (Acipenser stellatus) 

COD 2S5 

Data capturii 22.10.2011 

Zona capturii Braţul Borcea km 39 

Zona eliberării Braţul Borcea km 64 

Mărci implantate 

Ultrasonică: 2S5 T-bar antibraconaj: 

Caracteristici biometrice 

Lt: 110 cm G: 6 kg 
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Păstrugă (Acipenser stellatus) 

COD 3S48 

Data capturii 15.06.2012 

Zona capturii Braţ Borcea km 7 

Zona eliberării Braţ Borcea km 7 

Mărci implantate 

Ultrasonică: 3S38 T-bar antibraconaj: 197 

Caracteristici biometrice 

Lt: 119 cm G: 5 kg 
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Păstrugă (Acipenser stellatus) 

COD 5S9 

Data capturii 08.05.2013 

Zona capturii Dunăre km 219 

Zona eliberării Dunăre km 219 

Mărci implantate 

Ultrasonică: 5S9 T-bar antibraconaj: 180 

Caracteristici biometrice 

Lt: 119 cm G: 4.15 kg 
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Morun (Huso huso) 

COD 6S11 

Data capturii 31.10.2013 

Zona capturii Braţ Borcea km 47 

Zona eliberării Braţ Borcea km 50 

Mărci implantate 

Ultrasonică: 6S11 T-bar antibraconaj: 007 

Caracteristici biometrice 

Lt: 223 cm G: 110 kg 
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Morun (Huso huso) 

COD 6S12 

Data capturii 05.11.2013 

Zona capturii Braţ Borcea km 47 

Zona eliberării Braţ Bala 

Mărci implantate 

Ultrasonică: 6S12 T-bar antibraconaj: 008 

Caracteristici biometrice 

Lt: 217 cm G: 105 kg 
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Morun (Huso huso) 

COD 6S14 

Data capturii 05.11.2013 

Zona capturii Braţ Borcea km 45 

Zona eliberării Braţ Bala 

Mărci implantate 

Ultrasonică: 6S14 T-bar antibraconaj: 010 

Caracteristici biometrice 

Lt: 195 cm G: 85 kg 
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Morun (Huso huso) 

COD 6S21 

Data capturii 15.11.2013 

Zona capturii Braţ Borcea km 20 

Zona eliberării Braţ Borcea km 43 

Mărci implantate 

Ultrasonică: 6S21 T-bar antibraconaj: 019 

Caracteristici biometrice 

Lt: 205 cm G: 81 kg 
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Morun (Huso huso) 

COD 6S22 

Data capturii 26.11.2013 

Zona capturii Braţ Borcea km 43 

Zona eliberării Braţ Bala 

Mărci implantate 

Ultrasonică: 6S22 T-bar antibraconaj: 020 

Caracteristici biometrice 

Lt: 205 cm G: 90 kg 
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Morun (Huso huso) 

COD 7S1 

Data capturii 19.03.2014 

Zona capturii Braţ Borcea km 48 

Zona eliberării Braţ Borcea km 43 

Mărci implantate 

Ultrasonică: 7S1 T-bar antibraconaj: 024 

Caracteristici biometrice 

Lt: 213 cm G: 85 kg 
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Păstrugă (Acipenser stellatus) 

COD 7S28 

Data capturii 26.04.2014 

Zona capturii Dunăre km 200 

Zona eliberării Braţ Caleia km 9 

Mărci implantate 

Ultrasonică: 7S28 T-bar antibraconaj: 086 

Caracteristici biometrice 

Lt: 115 cm G: 5 kg 
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COD 7S32 

Data capturii 28.04.2014 

Zona capturii Dunăre km 200 

Zona eliberării Braţ Caleia km 9 

Mărci implantate 

Ultrasonică: 7S32 T-bar antibraconaj: 090 

Caracteristici biometrice 

Lt: 120 cm G: 6 kg 
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Păstrugă (Acipenser stellatus) 

COD 7S33 

Data capturii 28.04.2014 

Zona capturii Dunăre km 200 

Zona eliberării Braţ Caleia km 9 

Mărci implantate 

Ultrasonică: 7S33 T-bar antibraconaj: 091 

Caracteristici biometrice 

Lt: 112 cm G: 4.5 kg 
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Păstrugă (Acipenser stellatus) 

COD 7S42 

Data capturii 06.05.2014 

Zona capturii Braţ Borcea km 1 

Zona eliberării Braţ Borcea km 3.5 

Mărci implantate 

Ultrasonică: 7S42 T-bar antibraconaj: 072 

Caracteristici biometrice 

Lt: 117 cm G: 6.5 kg 
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  Din sinteza datelor ce corespund hărților de migrație (Tabel 5.1.1) se distinge faptul că 

exemplarele de masculi de păstrugă cod 2S5 și 3S48 au revenit după doi ani si respectiv doi ani 

și jumătate de la marcare pentru un nou ciclu de reproducere. Observația este în conformitate cu 

datele istorice care spun că sturionii nu se reproduc în fiecare an, maturarea gonadelor depinzând 

de specie, vârstă, sex și condițiile hidro-dinamice și climatice.  

  Un al treilea exemplar din aceeași specie cu, codul 5S9, marcat în primăvara 2013, a 

revenit după doar un an în primăvara 2014. Explicația pentru acest fenomen ar putea fi dată prin 

faptul că sturionul nu s-a reprodus cu un an în urmă și a revenit în acest sezon. 

  Deși volumul informațional istoric arată că exemplarele urcate în toamnă pe cursul 

fluviului rămân până în primăvara următoare în gropi de iernare, surprinse fiind de temperaturile 

foarte scăzute din timpul iernii și își continuă apoi migrația către zonele de reproducere, în cazul 

morunului 6S11 acesta a coborât către Marea Neagră în toamna 2013 si a urcat pe brațul Chilia 

în primăvara 2014. 

Tabel 5.1.1 Particularități ale migrației sturionilor pe brațul Chilia în perioada 2012-2014 

Nr. 

Crt. 

Nr. 

Fişă. 

 Perioadă 

marcare Specia Sex 
Înregistrări 

Chilia 

Tip 

migrație 

1 2S5  T. 2011 păstrugă mascul 24.03.2014 
 

2 3S48  P.2012 păstrugă mascul 24.04.2014  

3 5S9  P.2013 păstrugă mascul 04.05.2014  

4 6S11  T. 2013 morun mascul 02.05.2014 
 

5 6S12  T. 2013 morun mascul 15-16.11.2013 
 

6 6S14  T. 2013 morun mascul 13-14.11.2013 
 

7 6S21  T. 2013 morun mascul 24.11.2013  

8 6S22  T. 2013 morun mascul 03.12.2013  

9 7S1  P. 2014 morun mascul 07.05.2014  

10 7S28  P. 2014 păstrugă mascul 23.06.2014  

11 7S32  P. 2014 păstrugă mascul 01.05.2014  

12 7S33  P. 2014 păstrugă mascul 24.06.2014  

13 7S42  P. 2014 păstrugă mascul 13.05.2014  

T. = toamnă 

P. = primăvară 

 = migrație amonte 

 = migrație aval 

Migrație 
primăvară 2014 

(revenire 
sturioni marcați 

în 2011, 2012, 
2013) 

Migrație toamnă 
2013 

(sturioni marcați 
în 2013) 

Migrație 
primăvară 2014 

(sturioni marcați 
în 2014) 
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Restul exemplarelor de morun (6S12, 6S14, 6S21, 6S22) marcate în toamnă 2013, deși ar 

fi trebuit să revină pe cursul Dunării în primăvara 2014 pentru încheierea actului reproductiv, 

sistemele de monitorizare DKMR nu au mai detectat prezența lor. În acest caz nu este exclusă 

varianta ca ei să fi preferat alte rute de migrație decât cele monitorizate de noi. Exemplarele de 

sturioni 7S1, 7S28, 7S32, 7S33, 7S2 marcate în primăvara 2014 au coborât pe brațul Chilia către 

Marea Neagră la final de sezon, în lunile mai și iunie.   

 Toate cercetările anterioare indică faptul că sturionii preferă fundul albiei în timpul 

migrației deoarece aici vitezele apei sunt mai mici și reduc astfel consumul de energie. Graficul 

din Figura 5.1.6 evidențiază exemplarele de sturioni marcate ultrasonic ce au traversat brațul 

Chilia în perioada 2011-2014, indicându-se sensul de migrare și intervalul minim-maxim al 

adâncimilor de înot corespunzătoare fiecărui exemplar. Adâncimea minimă a fost înregistrată la 

un exemplar de păstrugă și anume de 1.06 m, respectiv 1,36 la morun, iar adîncimea maximă de 

12.28 m la păstrugă respectiv 10,01 la morun.  

 

 
Figura 5.1.6 Intervalul adâncimilor de înot pentru sturionii înregistrați pe brațul Chilia 

 Din totalul de specii de sturioni marcați ultrasonic 46% au fost moruni și 54% păstrugă 

iar din analiza semnalelor de recepție a stațiilor de monitorizare DKMR a rezultat că 69% din 

sturionii marcați ultrasonic au trecut în aval de Canalul Bâstroe, urmând să migreze în Marea 

Neagră prin Stambulul Vechi. Acest aspect indică faptul că în cazul colmatării acestui traseu, în 

aval de Canalul Bâstroe, se va pune în pericol traseul de migrare a sturionilor ce vin pentru 

reproducere dinspre Marea Neagră în Dunăre. 

 Rezultatele monitorizării utilizând stațiile DKMR arată că brațul Chilia prezintă 

importanță deosebită pentru migrația sturionilor pe toată lungimea, fiind folosit în ambele 

sezoane (primăvară-toamnă) atât prin înot contra curentului către habitatele de reproducere, cât și 

prin înot aval spre Marea Neagră.  
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Cunoscând exemplul negativ al rectificării prin dragare și reamenajării braţului Sulina la 

finele secolului 19 care a dus în final la reducerea drastică a migraţiei sturionilor prin acest braţ 

putem presupune că în acest moment există un risc major de a avea impact antropic serios cauzat 

de amenajarea şi utilizarea în ultimul deceniu a braţului Bâstroe şi a braţului Chilia pentru 

navigaţia maritimă. 

 Un rezultat important obținut prin intermediul stațiilor de monitorizare DKMR a fost 

faptul că s-a putut estima riscul major de 67% ca traseele de migrare ale sturionilor să fie reduse 

în viitor datorită unor presiuni antropice din trecut (Sulina) și prezent (Bâstroe) peste care se 

suprapune o presiune foarte mare datorată braconajului. Acest aspect a stat la baza prezentării la 

Strasbourg, la Conventia Berna din anul 2015, a unui material oficial care a menținut deschis 

dosarul în favoarea României privind impactul generat de Canalul Bâstroe asupra Deltei Dunării 

și implicit asupra sturionilor, specii CITES. 

 În consecință, sunt imperios necesare acțiuni de monitorizare și de cercetare a zonei în 

perioada următoare pentru a putea descoperi la timp problemele ce pot apărea cu impact major 

asupra sturionilor, precum și a altor specii de pești și pentru luarea la timp a unor măsuri care să 

înlăture aceste pericole. Totodată este necesar realizarea unor proiecte comune româno-

ucrainiene care să aibă în vedere găsirea unor soluții câștig-câștig bazate pe încredere și 

transparență tehnico-științifică. 
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6 Monitorizarea factorilor de mediu pentru stabilirea soluției de protecție 

a zonei umede Divici-Pojejena și a populației 

În cadrul acestui capitol se prezintă succint rezultatele cercetarilor din cadrul proiectului  

“ Studii privind apărarea de mal în zona umedă Divici-Pojejena”, cercetări pe care le-am 

coordonat și care s-au axat pe monitorizarea factorilor de mediu, utilizând principiile metodei 

DKRControl pe baza cărora s-a elaborat o solutie câștig-câștig, atât pentru  protecţia zonei 

umede Divici-Pojejena cât și a populației adiacente acesteia, supuse unui risc iminent de 

inundații [30, 31]. 

Astfel, în prezentul capitol se prezintă caracterizarea zonei umede Divici-Pojejena din 

punct de vedere al principalelor componente de mediu, fiind evidențiate metodele de 

monitorizare folosite pentru îmbunătățirea volumului informațional necesar în vederea adoptării 

soluției de protecție a zonei împotriva inundațiilor. În ultima parte este prezentată soluția 

propusă, a cărei mod de funcționare este prevăzut cu un sistem de monitorizare și control care 

are la baza stații de monitorizare de tip DKTB. 

6.1 Caracterizarea zonei umede divici-pojejena și prezentarea investigațiilor efectuate 

Zona studiată este localizată pe malul stâng al Dunării, după intrarea fluviului în România 

fiind o zonă de o importanţa deosebită din anul 2000 este inclusă în Parcul Natural Porţile de 

Fier, fiind desemnată arie de protecţie specială avifaunistică [32], după cum se observă în Figura 

6.1.1. 

 
Figura 6.1.1 Localizarea zonei umede Divici-Pojejena 

Începând cu anul 2007 se suprapune cu ariile protejate de interes european, parte a reţelei 

europene Natura 2000 (ROSPA0026, ROSCI0206) și, tot din anul 2007, face parte din ariile 
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protejate încadrate în categoria a IV-a a Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii. Din 

anul 2011, zona Divici-Pojejena, prin încadrarea sa în Parcul Natural Porțile de Fier a fost 

declarată zonă umedă de importanţă internaţională – sit Ramsar (The Ramsar Convention on 

Wetlands) [32]. 

Pentru a avea un volum informational cu un nivel de incredere ridicat s-au realizat 

investigaţii geoelectrice pe zece profile, având ca scop obținerea informațiilor privind litologia 

zonei de interes, cât și poziția nivelului hidrostatic.  

Sub coordonarea proprie au fost efectuate măsurători geoelectrice și în zona umedă 

realizate în apă la adâncimi de aproximativ 1 m, cu electrozii cu prizele active, montaţi pe tije 

confecţionate din ţeava galvanizată după cum se poate observa în Figura 6.1.2. Acest tip de 

măsurători realizate în apă reprezintă o exclusivitate în domeniu, nemaifiind utilizate până la 

momentul respectiv. 

 

   
Figura 6.1.2 Măsurători geoelectrice realizate în zona umedă Divici-Pojejena 

În acest fel s-a investigat de fapt, zona situată în patul albiei  rezultatele find 

exemplificate prin secțiunile prezentate în Figurile 6.1.3 și 6.1.4. 
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Totodată, s-au efectuat foraje manuale realizate pe insulele din zona de interes (zona 

Divici-Pojejena), prin care s-a îmbunătățit volumul informational privind litologia zonei de 

interes, corelarea cu măsurătorile geoelectrice realizate în zonă, cât şi poziţia nivelului 

hidrostatic. Au fost prelevate un număr de 36 de probe de sol de la cele 4 foraje (+ 1 probă de sol 

recoltată din apă în zona umedă), după cum se poate observa în exemplul din Figura 6.1.5. 

 
Figura 6.1.3 Secţiune geoelectrică şi localizarea profilului P3–Divici km 1064.2 

 
Figura 6.1.4 Secţiune geoelectrică–port Pojejena 
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Figura 6.1.5 Imagine de ansamblu a forajului manual F2 la km 1061 al Dunării 

Interpretarea geologică a datelor geoelectrice s-a realizat ţinand seama de rezultatele 

forajelor geotehnice realizate în zona. Totodată, s-au realizat măsurători batimetrice (în cadrul a 

trei campanii de teren), pentru obţinerii volumului informaţional referitor la batimetrie, viteze şi 

debite atât pe Dunăre cât şi în zona umedă. Rezultatele sunt prezentate în Figurile 6.1.6-6.1.8, 

remarcându-se delimitarea zonei umede, prin adâncimi pe malul stâng de aproximativ 1,5 metri 

și o lățime de până la 500 de metri.  

 

Mal stâng          Ax senal 

 
Figura 6.1.6 Patul albiei în semisecțiunea Divici pentru estimarea debitului și vitezei 

 

Mal stâng          Ax senal 

 
Figura 6.1.7 Patul albiei în semisecțiunea Pojejena 3 pentru estimarea debitului și vitezei 

Mal stâng          Ax senal 

 
Figura 6.1.8 Patul albiei în semisecțiunea Moldova Nouă pentru estimarea debitului și vitezei 
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Pentru îmbunătățirea volumului informational batimetric 2D, s-au realizat masurători 

multibeam 3D cu scopul de a determina forma albiei Dunarii în zona de interes.  

În Figura 6.1.9 se poate observa modul în care variază patului albiei de-a lungul 

sectorului românesc de la intrarea în zona umedă până la limita amonte a acesteia (vedere aval- 

amonte). 

 
Figura 6.1.9 Imagine 3D Baziaş – Divici limita amonte zona umedă 

Coroborarea măsurătorilor batimetrice multibeam 3D cu cele ADCP 2D, oferă o imagine 

complexă a ariei de interes investigate. Pentru a identifica riscul la inundații, s-a realizat si o 

monitorizare topogeodezică cu o precizie ridicată, având în vedere importanța acestui volum 

informațional pe baza căruia a fost realizat modelul digital al terenului în zona de interes. În 

același timp, s-au efectuat măsurători la luciul apei în cele patru locaţii stabilite pe sectorul 

analizat la Moldova Nouă, Pojejena, Divici şi Baziaş (Figura 6.1.10), pentru determinarea pantei 

hidraulice pe Dunăre cât şi pentru cote ce au vizat variaţia nivelului apei la staţia de monitorizare 

DKTB montată la km 1055. 

 
Figura 6.1.10 Măsurători topografice pentru determinarea pantei hidraulice pe Dunăre între 

Moldova Nouă şi Baziaş 
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Concomitent, s-a realizat și monitorizarea eroziunii malurilor pentru care s-a folosit metode 

cantitative, reprezentate prin măsurători de înaltă precizie, realizate cu ajutorul stației totale 

(Figura 6.1.11 și 6.1.12). 

   
Figura 6.1.11 Reperi din cadrul profilului de monitorizare eroziunii zona Măcești 

 
Figura 6.1.12 Reperi din cadrul profilului de monitorizare eroziunii zona Divici 

 Principalii afluenţi ai Dunării în zona de interes se varsă pe malul stâng al Dunării în zona 

umedă Divici-Pojejena (situată pe Dunăre între km 1065 şi 1055) [33], după cum se observă în 

Figura 6.1.13. 
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Figura 6.1.13 Bazinele celor 7 afluenţi analizaţi ai Dunării 

Se poate observa profilul neregulat al contactului dintre fluviu şi uscat, rezultat din urma 

ridicării cotelor [34], ce a condus la apariţia unor golfuri între gurile de vărsare ale râurilor unde 

s-a format o zonă umedă a cărei adâncime variază la un debit mediu de 12.500 m3 /s (determinat 

în perioada campaniei de teren), între 0-1.5 m. Concomitent este prezentat vitezele în zona 

umedă corespunzătoare campaniei a doua de măsurători (Figura 6.1.14) respectiv a debitului 

(Figura 6.1.15). 

 
Figura 6.1.14 Viteze măsurate în zona umedă, cu detaliu viteze semisecţiune transversală 
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Figura 6.1.15 Debitul pe semi-secțiunea Dunare-Zona Umeda în data de 26.05.2014 

Pentru asigurarea controlului volumelor informationale si calibrarea/ validarea 

decizională în zona de interes, a fost instalată începând cu data de 20.05.2014, o stație de 

monitorizare DKTB pentru măsurarea cvasicontinuă a calităţii și nivelului apei (Figura 6.1.16). 

   
Figura 6.1.16 Amplasarea stației de monitorizare DKTB și schita acesteia 

În Figura 6.1.17 se prezintă variaţia temperaturii apei (media zilnică) pentru intervalul de 

timp analizat respectiv al nivelului 
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Figura 6.1.17 Variaţia temperaturii apei-date procesate-medii zilnice 

Analizând Figura 6.1.17, se poate observa faptul că temperatura apei a crescut aproape 

continuu, pornind de la circa 17 oC la începutul perioadei şi ajungând la cca 26oC la finalul 

perioadei de campanie. Pe lângă tendința generală de creştere a temperaturii, se pun în evidenţă 

și două perioade scurte în care aceasta a prezentat tendință de scădere. Stația de monitorizare 

DKTB a înregistrat variaţia adâncimii de imersare a stației în apă, ceea ce reprezintă înălţimea 

coloanei de apă de deasupra senzorului, ţinând cont de faptul că acesta este poziționat la o cotă 

fixă. Cunoaşterea valorii acestui parametru a permis calcularea nivelului relativ al apei faţă de o 

cotă considerată “mira 0” pentru staţie.  

 În Figura 6.1.18 este prezentată variaţia nivelului relativ al apei, date procesate (medii 

zilnice). 

 
Figura 6.1.18 Variația nivelului relativ al apei - date procesate – medii zilnice 

Tendinţele observate în cazul datelor neprocesate sunt puse în evidenţă şi în acest grafic, 

cu menţiunea că prin mediere, fluctuaţiile prezente în cazul datelor neprocesate sunt mai mici. Se 
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poate observa un ecart total (diferenţa dintre nivelul maxim şi cel minim al apei în zona umedă 

pentru perioada analizată) de cca. 60cm. În Figura 6.1.19 se prezintă variaţia diferenţelor de nivel 

între două zile consecutive, punând în evidenţă separat perioadele în care nivelul apei a crescut, 

respectiv a scăzut, în raport cu ziua precedentă. 

 
Figura 6.1.19 Variaţia diferenţei de nivel - date procesate – medii zilnice 

Pe parcursul campaniilor de monitorizare, ce au inclus o perioadă cu debite mari și o 

perioadă cu debite normale, s-a observat faptul că variația diferențelor de nivele standard în zona 

umedă este de +/- 16 cm/zi. Monitorizarea parametrilor hidrodinamici ai afluenților s-a realizat 

în funcție de pe baza măsurătorilor clasice/rudimentare sau single-beam cu ADCP (Figurile 

6.1.20 și 6.1.21). 

 
Figura 6.1.20 Secţiune pentru determinarea debitului în dreptul podului (rudimentar) 
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Figura 6.1.21 Măsurători ADCP în secţiune transversală pe un afluent al Dunării 

6.2 Realizarea studiului de inundabilitate 

Pentru realizarea  hărţilor de hazard la inundaţii care oferă informaţii privind extinderea 

zonelor potenţial inundabile din albiile majore ale corpurilor de apă analizate (inclusiv 

adâncimea apei în zonele inundate), s-au utilizat scenarii pentru viituri al căror debit maxim este 

caracterizat de probabilităţi de depăşire mici (0,1%), medii (1%) şi mari (5% şi 10%). 

În Figura 6.2.1 se poate observa în zona de interes extinderea benzii de inundabilitate 

corespunzătoare debitului de 18.000 m3/s al Dunarii (ce corespunde unei perioade de revenire de 

1000 de ani).  
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Figura 6.2.1 Harta zonei de interes cu extinderea benzii de inundabilitate pentru debitul de 

18.000 m3/s – detaliu pentru zona umedă Divici-Pojejena 

În figura de mai jos se observă intersecția benzilor de inundabilitate pentru afluenți și 

Dunăre, la debitul de 18.000 m3/s, realizate cu softul HEC-RAS [35, 36]. Din aceste figuri, se 

observă că pentru un debit de 18000 m3/s, benzile de inundabilitate acoperă o suprafaţă extinsă, 

comparativ cu celelalte scenarii simulate (Figura 6.2.2).  

 
Figura 6.2.2 Intersecția benzilor de inundabilitate pentru afluenți și Dunăre, la debitul de 

18.000 m3/s 
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6.3 Soluția de câștig-câștig elaborată atât pentru protejarea zonei umede cât și pentru 

populație, care prezintă un risc mare la inundații 

Pentru  selectarea soluției optime care să raspundă la necesitățile și oportunitățile 

identificate anterior în zona umedă, s-au propus patru variante tehnico-economice și s-a ales pe 

baza unei matrici decizionale soluția denumită“Dig din anrocamente carosabil în Dunăre, cu 

tronsoane de viaduct prevăzute cu stavile amplasate în zona umedă” [17].  

Astfel, s-a propus realizarea unui dig din anrocamente carosabil amplasat în apropierea 

malului Dunării, prin apă, având o lungime totală de 15,74 km (Figura 6.3.1). Acest dig este 

prevăzut cu 26 de viaducte/poduri dintre care 25 sunt prevăzute cu stavile. Echipamentul 

hidromecanic (stavilele) este acţionat în situaţia producerii unor viituri pe Dunăre (cote mai mari 

de 70 mdMNC) cotă la care nu se produce inundarea localităţilor din zona de interes. Închiderea 

stavilelor va fi corelată cu debitele afluenţilor şi cu capacitatea de acumulare a zonei umede care 

va acţiona ca un polder. În cazuri excepţionale în care se înregistrează precipitaţii abundente în 

zona bazinelor hidrografice a afluenţilor, închiderea stavilelor se va face la o cotă inferioară 

valorii de 70 mdMNC. Viaductul din zona portului localităţii Pojejena nu a fost prevăzut pentru 

echiparea cu stavilă, deoarece digurile de contur ale bazinului portuar vor fi supraînălțate la cota 

74,00 mdMNC . 

 
Figura 6.3.1 Zona de amplasare a digului propus în soluția tehnică 

  Soluția tehnică propusă este caracterizată prin aceea că îmbină mai multe elemente 

menite să asigure conectivitatea laterală a zonelor umede cu fluviul [37], în perioadele cu nivel al 

apei normal, blocând această conectivitate doar în perioadele cu nivel ridicat sau scăzut (secetă) 

Romania 
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și in funcție de necesitate, conţinând: dig de apărare (1), viaducte (2), prevăzute cu stavile (3), 

stații de pompare (4) prevăzute pentru controlul nivelului apei din zonele umede, staţii de 

monitorizare de tip DKTB (5) care efectuează înregistrarea on-line a nivelului apei și sistem de 

comandă și alarmare (6), care comandă închiderea și deschiderea stavilelor și funcționarea 

pompelor în funcţie de situaţia hidrodinamică (Figura 6.3.2).  

 Aceasta solutie include cele 4 situații de funcționare identificate: 

 S1: În regim cu nivel normal -stavile (3) deschise 

                                         -pompe (4) închise 

               S2: În regim cu nivel crescut -stavile (3) închise 

                                                         -pompe (4) deschise pentru pomparea în Dunăre doar în 

condiții extreme de creștere a nivelului în interiorul incintei îndiguite 

               S3: În regim cu nivel scăzut - stavile  (3) deschise 

                                                             - pompe (4) deschise pentru pomparea apei din Dunăre și 

asigurarea circulației apei în zona umedă 

                S4: În cazul unor poluării accidentale pe cursul principal de apă – stavile (3) închise 

pentru izolarea zonei umede până la scăderea concentrației poluantului pe cursul 

principal. 

 

  
                Nivel normal pe Dunăre       Nivel crescut pe Dunăre  

          -stavile deschise-                            stavile inchise- 

Figura 6.3.2 Funcționarea sistemului hidromecanic a stavilei (machetă) 

Soluția propusă este una de tipul SMART și a făcut obiectul unui brevet de invenție denumit  

Soluții tehnice pentru protejarea ecosistemelor zonelor umede și a populației împotriva 

inundațiilor [38] care a fost înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, cu numărul 

A/00759/2016 și a fost premiată la saloane naționale și internaționale de inventică din Cluj 

Napoca, Iaşi, Timișoara (România), Geneva (Elveția). 
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7 Monitorizarea depozitului de șlam galvanic in vederea stabilirii gradului 

de poluare și dispersie a poluanților în mediu înconjurător 

 

Zona studiată este situată în partea sud-estică a României, la aproximativ 1,5 km în partea 

de nord a depozitului de șlam galvanic fiind limita localității Vîlcele, la aproximativ 400 de metri 

în sud și 200 de metri în vest se găsește râul Milcov, iar la aproximativ 1,5 km la est se află 

limita orașului Focșani prezentând un risc mare de contaminare. 

 

Figura 7.1 Localizarea depozitului de șlam galvanic 

 

 

Figura 7.2 Vecinătatea vestică a ariei de interes 
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Figura 7.3 Vecinătatea estică a ariei de interes 

7.1 Monitorizarea ariei de interes 

Utilizând principiul dezvoltat în cadrul metodei DKRControl, o primă etapă a presupus 

evaluarea volumului informațional existent. În acest sens au fost efectuate două campanii de 

monitorizare in situ sub coordonarea proprie (pentru identificarea gravității situației) în vederea 

stabilirii în detaliu a unei posibile arii de contaminare în zona de interes prin realizarea 

investigațiilor electrometrice și măsurătorilor topometrice, precum și prelevarea probelor de sol 

și apă pentru analiza fizico-chimică a acestora. 

În cadrul primei campanii au fost prelevate atât probe de sol cât și probe de apă de 

suprafață, iar în cea de-a doua campanie au fost prelevate și probe din ape subterane ceea ce a 

presupus utilizarea piezometrului, în vederea identificării nivelului acestora. 

În ambele campanii de măsurători au fost efectuarte investigațiilor geoelectrice și 

măsurători topografice care au condus la determinarea pantei terenului în zona de interes. 

7.2 Rezultate privind indicatorii de calitate a solului monitorizați 

Pentru caracterizarea ariei de interes și stabilirea gradului de poluare în apropierea 

depozitului de șlam galvanic au fost realizate 26 de foraje, localizarea acestora stabilindu-se pe 

baza unei analize decizionale preliminare realizată pentru asigurarea unui nivel de încredere 

informațional ridicat. Forajele executate în cele două campanii (Figura 7.2.1) au asigurat 

prelevarea un numar total de 135 de probe de sol localizate. 
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Figura 7.2.1 Hartă cu localizarea forajelor manuale 
 

Un exemplu elocvent privind gravitatea situației sesizată în teren este reprezentat de 

forajul F20, la prelevarea căruia după adâncimea de 2.1 m s-a sesizat un miros puternic de gaze, 

iar sistemul de forat a intrat ușor între 2.7 și 4.2 m, proba fiind incompletă (datorită unei posibile 

gropi). În Figura 7.2.2 se pot observa carotele din forajul F20, iar în Figura 7.2.3 este prezentată 

coloană litologică. 

 

 

Figura 7.2.2 Carote de foraj F20 la diferite adâncimi 
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Figura 7.2.3 Coloana litologică a forajului F20 

 

Conform principiilor metodei DKRControl (elaborat de către autor), forajul F26 a stabilit 

pentru a asigura parametrul de control, fiind executat în afara ariei de interes, în timp ce forajele 

F11, F12 (Figura 7.2.4) au fost realizate în vederea determinării potențialului risc de contaminare 

de la depozitul de șlam galvanic în zona inundabilă a râului Milcov. 

 Luând în considerare posibila sursa de poluare a solului din zona investigată, pentru 

cuantificarea impactului generat de depozitul de șlam asupra solului s-au efectuat urmatoarele 

analize chimice pentru probele de sol: zinc, cadmiu, crom total, fier total și cianuri totale.  
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Figura 7.2.4 Imagine de ansamblu privind realizarea forajelor manuale F11 și F 12 

 S-au observat depășiri ale pragului de intervenție pentru soluri (conform ordinului nr. 756 

din 1997) în 50% din forajele realizate, în cazul metalelor grele și cianurilor. De exemplu, Cd 

depășește de peste 258 de ori limita de intervenție în forajul F18 la adâncimea de 1,2 m, 

reprezentând o poluare semnificativă. 

 De asemenea, depășiri ale pragului de alertă pentru soluri au fost depistate la 42% din 

forajele realizate, indicând poluări potențial semnificative. 

 

7.3 Monitorizarea indicatorilor de calitate a apei 

În cele două campanii de măsurători au fost prelevate 14 probe de apă în vederea 

determinării influenței depozitului de șlam galvanic semiîngropat asupra corpurilor de apă 

subterană și de suprafață (Figura 7.3.1). 

 

Figura 7.3.1 Localizarea punctelor de prelevare a probelor de apă față de depozitul de șlam 

galvanic 
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Pe baza volumului informațional deținut la momentul inițial, s-a stabilit ca în prima 

campanie de măsurători să fie prelevate 6 probe de apă din râul Milcov (P1 – P6), din amonte 

(punct de control), din aval și din dreptul depozitului de șlam galvanic semiîngropat, în vederea 

estimării potențialului risc de contaminare a acestuia. 

În cea de-a doua campanie de măsurători, probele de apă au fost prelevate astfel : 

- probele P7 și P8 au fost din două foraje piezometrice adiacente depozitului de șlam 

galvanic, nivelul hidrostatic fiind identificat la adâncimea de 7.01 m (P7) și respectiv 2,57 m 

(P8); 

- probele P9, P10, P11 și P12 au fost prelevate din râul Milcov, acoperind zona posibilă 

de contaminare a acestuia; 

- proba P13 (punct de control) a fost prelevată din fântâna cea mai apropiată de depozitul 

de șlam galvanic, nivelul hidrostatic a fost identificat la adâncimea de 11,89 m; 

- proba P14 a fost prelevată dintr-o conductă ce se deversează în râul Milcov. 

 

Figura 7.3.2 Morfologia malului stâng în dreptul prelevării probelor de apă P1 și P2 

Rezultatele analizelor de laborator au indicat încadrarea în valorile admise pentru clasa 

a-I-a de calitate ale concentraţiile indicatorilor analizaţi pentru probele de apă prelevate din râul 

Milcov (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P9, P10, P11, P12), cu excepția indicatorului fier a cărui 

concentrație variază între clasele de calitate I-V. Probele obținute din forajele de observație 

amplasate în zona depozitului de gunoi se încadrează în categoria I-a de calitate, cu excepția 

indicatorului fier a cărui concentrație este în categoria a V-a de calitate (P7, P8) şi zincul în 

categoria a III-a pentru proba P7. Concentraţiile indicatorilor analizaţi pentru proba P14 impune 

o monitorizare intensivă. 
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7.4 Monitorizarea geoelectrică a zonei investigate 

 

Au fost realizate investigații pe profile longitudinale geoelectrice, prin metoda ERI 

(Electrical Resistivity Imaging) cu un dispozitiv de tip Schlumberger. În Figura 7.4.1 sunt 

prezentate cele 13 profile geoelectrice efectuate în cele două campanii de teren : 6 profile în 

campania I (P1 – P6) și 7 profile în campania II (P7 - P13). 

 

Figura 7.4.1 Localizarea profileleor geoelectrice 
 

Pentru realizarea măsurătorilor electrometrice au fost poziționați electrozii în sol la 

distanțe de aproximativ 0,5 - 2 metri  (în funcție de configurația terenului și spațiul disponibil), 

pe care s-au montat prizele active conectate pe cablurile multielectrod. 

Pe baza unei analize decizionale, traseele de măsurători au fost amplasate astfel încât să 

permită realizarea unei tomografii electrometrice, finalizată cu realizarea de secțiuni verticale și 

orizontale cu distribuția rezistivității rocilor/materialului de umplutură din subsolul zonei 

investigate. 

Secțiunile verticale obținute în urma prelucrării 3D a datelor cu distribuția 

forajelor față de depozitul de șlam galvanic, sunt prezentate în Figura 7.4.2a-m. 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 
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(f) 

 

(g) 

 

(h) 

 

(i) 
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(j) 

 

(k) 

 

(l) 

 

(m) 

Figura 7.4.2 Secțiuni verticale a datelor cu distribuția forajelor (P1-P13) față de depozitul de 

șlam galvanic (a-m) 
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7.5 Prelucrarea datelor 

Prelucrarea datelor a fost efectuată pe principiul metodei DKRControl. Pe baza datelor 

obținute în urma efectuării în laborator a analizelor fizico-chimice, s-a realizat un model 

statistico-matematic 3D, în urma căruia au fost realizate harți pentru fiecare poluant analizat. În 

acest context, s-a adoptat ipoteza că, în zona de frontieră a modelului 3D, indicatorii de poluare 

se încadrează în limite normale la zona forajului de referință (F26), respectiv în zona adiacentă 

râului Milcov. Cu datele obținute din analiza probelor prelevate in situ, s-a realizat dispersia 

elementelor analizate la diferite adâncimi și pe izobenzi. 

   

a       b 

   
c       d 

Figura 7.5.1 Izobenzi la adâncimea de 1 m (a), 2 m (b), 4 m (c) și 5 m (d) pentru dispersia 

concentrațiilor de Zn 

Din hărțile ce prezintă secțiunele orizontale cu dispersia Zn, se poate observa că poluarea 

cu zinc în zona investigată persistă până la adâncimea de 2 metri în zona depozitului de șlam 

galvanic. După această adâncime, la cota de 3 metri zincul se regăsește doar în cantități ce 

atenționează că aria analizată se află la praguri de alertă pentru folosințe sensibile și mai puțin 

sensibile. Peste această adâncime se observă alte două zone care ajung la valorile de intervenție, 

scăzând în adâncime. Ținând cont de dispersia zincului în aceste zone și distanța față de 

depozitul de șlam galvanic se poate menționa faptul că această contaminare poate proveni din 

alte surse (în zona F20 și F9). Menționăm că și pentru ceilalți poluanți tendințele sunt 

asemănătoare cu intensități diferite, specifice fiecărui poluant. 
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a       b 

 
c 

Figura 7.5.2 Izobenzi la adâncimea de 1 m (a), 2 m (b) și 4 m (c) pentru dispersia 

concentrațiilor de Cd 

În final au fost realizate hărți cu distribuția benzilor corespunzătoare concentrațiilor 

maxime totale pentru fiecare poluant analizat în zona investigată în vederea determinării ariei 

posibile de poluare. De asemenea s-a realizat și o hartă suprapusă generală calitativă (Figura 

7.5.4) cu distribuția benzilor concentrațiilor maxime totale pentru toți poluanții analizați.  

   
a      b  
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c       d 

Figura 7.5.3 Izobenzi pentru dispersia concentrațiilor maxime totale de Cd (a), cianuri (b), Cr 

(c), Zn (d) 

 
Figura 7.5.4 Hartă suprapusă generală calitativă cu distribuția benzilor concentrațiilor maxime 

totale 

Pe baza hărților prezentate anterior pentru diferite adâncimi cu izobenzile concentrațiilor 

maxime ale poluanților pe foraje s-au estimat suprafețele posibil contaminate astfel încât să se 

asigure și caracterul preventiv de protecție a mediului înconjurător, determinându-se și cantitatea 

de sol ce trebuie decontaminat. 
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Direcții noi de dezvoltare 
 

Pe baza experienței care cumulează peste 24 de ani de cercetare, am dobândit și am 

dezvoltat capacitate de adaptare astfel incât să țin pasul cu noiile direcții de dezvoltare științifică 

în domeniul protecției mediului înconjurător. Domeniile de cercetare pe care intenţionez să le 

dezvolt în viitor sunt strâns legate de formarea mea profesională şi de experienţa acumulată în 

coordonarea activităților de cercetare și de mentorat pentru formarea tinerilor cercetatori. Astfel, 

direcțiile noi de cercetare cuprind analiza şi evaluarea vulnerabilităţii şi capacităţii de adaptare la 

schimbările climatice, cercetări coraborate cu dezvoltarea de sisteme de monitorizare având 

instrumentul de lucru asigurat prin metode numerice de calcul si analize statistico-matematice. 

Aceste cercetări se finalizează cu elaborarea de solutii preventive pentru protecția mediului 

inconjurator bazate pe principiul câștig-câștig.  

Cunoscând caracteristicile principale ale factorilor de mediu care au fost analizați de-a 

lungul mai multor ani (apa, aer, sol) cât și particularitățile biodiversității care reprezintă un 

concept de actualitate, pentru viitor, am în vedere dezvoltarea și aprofundarea acestor domenii, 

prin următoarele activități: 

 

a) Monitorizarea calității apei și reducerea riscurilor la inundații ce se va realiza prin 

dezvoltarea unui sistem de monitorizare SMART care să asigure atât caracterul 

preventiv cât și cel predictiv. Acesta este un domeniu ce prezintă premise puternice de 

dezvoltare în viitor, pe baza crizei apei potabile ce se conturează la nivel mondial 

(Water Summit 2016). Pe de altă parte, fenomenele extreme cauzate de inundații, cu 

predictibilitate redusă în prezent, pot avea consecințe dintre cele mai grave asupra 

activității economice și umane și trebuie astfel analizate și prognozate în detaliu.  În 

acest context, dezvoltarea unui sistem SMART implică identificarea unor soluții 

eficiente în ceea ce privește corelarea senzorilor ce masoară diferiți parametri de 

calitate a apei în mod special pentru metale grele, cianuri, fenoli, etc., conectarea 

acestora la modele numerice și realizarea de simulări numerice. Definirea criteriilor 

de alarmare și determinare a nivelelor de avertizare reprezintă o altă provocare care 

va trebui să asigure timp suficient de mare de reacție/intervenție, pentru a evita/ 

reduce efectele unor eventuale catastrofe. Asigurarea caracterului preventiv și 

predictiv este o provocare complexă ce implică o cercetare interdisciplinară a cărei 

rezultat va fi în final integrat în strategia de dezvoltare sustenabilă regională.   

b) Monitorizarea calitatii aerului și elaborarea unor soluții care să asigure confortul 

termic și creșterea calității vieții în orașe prin implementarea unui sistem SMART de 

monitorizare și control, care să asigure atât un caracter preventiv cât și unul predictiv. 

Această direcție reprezintă o provocare în ideea dezvoltării orașelor SMART, 

deoarece prin implementarea unui sistem de monitorizare online, autoritățile locale 
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vor avea sub control monitorizarea gradului de poluare prin reprezentarea acestuia în 

timp real sub formă de hărți privind calitatea aerului. Se pot elabora astfel soluții 

privind îmbunătațirea calității vieții orașului ținând cont și de scenariile de evoluție a 

regimului climatic realizate pe regiuni.  

c) Monitorizarea sturionilor sălbatici în vederea identificării soluțiilor necesare pentru a 

reduce/elimina presiunile antropice existente ce periclitează viața acestor specii aflate 

pe cale de dispariție. Această direcție se află într-o permanentă dezvoltare deoarece 

prezintă un interes foarte mare la nivel internațional, ținând cont de implicațiile 

devastatoare ce pot aparea în cazul întreruperii rutelor de migrare a sturionilor sau a 

imposibilității reducerii presiunilor antropice asupra acestora. Noi provocări fac 

referire la transmiterea datelor online și determinarea capacității de înot contra 

curentului de apă a sturionilor, concomitent cu realizarea hărților de migrare în timp 

real prin implicarea unor televiziuni ce asigură transmiterea permanentă a acestor 

informații din teren. 

d) Realizarea unor sisteme integrate de monitorizare și control în domeniul protecției 

mediului înconjurator prin cooperare cu instituții de profil precum Agenția Spațială 

Română în vederea asigurării premiselor favorabile pentru identificarea de soluții de 

remediere/preventive în contextul intensificării fenomenului schimbărilor climatice. 

Aceste sisteme de monitorizare a schimbărilor climatice includ atât observații 

satelitare, date din teren cât și scenarii de schimbări climatice, având în vedere 

impactul evenimentelor extreme (precum valurile de căldură, secetă şi inundaţii) 

asupra ecosistemelor naturale, resurselor naturale precum și asupra sănătăţii umane. 

Astfel, în acest context, trebuie aprofundată modalitatea de a exploata cât mai eficient 

volumul informațional oferit de sistemele satelitare și datele din teren în vederea 

utilizării acestora în modele de prognoză, pentru identificarea soluțiilor preventive ce 

vin în întâmpinarea diferitelor problematici referitoare la protecția mediului 

înconjurător.  

e) Integrarea unor sisteme de monitorizare in-situ care să utilizeze date de teledetecție 

necesare pentru afişarea imaginilor satelitare, care să permită calcularea unor indici 

specifici de vegetație (NDVI, RVI, NRVI, etc.) și să analizeze o serie de parametri 

meteorologici precum temperatura aerului și a solului, gradul de acoperire cu zăpadă, 

sau umiditatea aerului și a solului. Astfel de analize sunt utile pentru dezvoltarea unor 

tehnologii eficiente utilizate spre exemplu pentru combaterea fenomenului de secetă 

prognozat la nivel național. Datele de teledetecție asigură acoperirea unor suprafețe 

largi, fiind frecvent utilizate pentru efectuarea de analize referitoare la înţelegerea 

diferitelor fenomene şi procese naturale, oferind astfel posibilitatea evaluării 

impactului activităților umane asupra resurselor naturale. Pe viitor, doresc să 

aprofundez utilizarea datelor de teledetecție pentru prognoza stabilității depozitelor 

industriale/halde de steril/iazuri de decantare printr-un sistem integrat de simulare 
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numerică, tehnici satelitare și măsurători in-situ. Concomitent, având în vedere 

volumul informațional batimetric și experiența dobândită în monitorizarea 

hidromorfologică a Dunării, mă voi orienta la dezvoltarea unui sistem integrat pentru 

monitorizarea dinamicii schimbărilor morfologice a malurilor fluviului Dunărea de-a 

lungul sectorului românesc, ce reprezintă o temă de interes, care vizează de asemenea 

utilizarea tehnicilor satelitare la rezoluții spațiale fine.  

În final, doresc să subliniez importanţa integrării temelor de cercetare în direcţiile de 

interes major la nivel naţional şi internaţional precum şi preocuparea continuă pentru găsirea de 

noi tematici de cercetare, abordarea interdisciplinară a acestora, diseminarea rezultatelor 

cercetării în fluxul principal de informaţii (reviste şi conferinţe de prestigiu), participarea la 

competiţii naţionale şi internaţionale pentru diseminarea rezultatelor obținute în cadrul 

proiectelor de cercetare. Important de punctat este și faptul că toate aceste premise trebuie 

corelate cu  necesitatea dezvoltării infrastructurii de cercetare, participarea în reţele de cercetare, 

identificarea de aplicaţii specifice pentru cercetările intreprinse cât și abordarea unor teme de 

cercetare de interes pentru mediul de afaceri. Un alt aspect luat în calcul pentru dezvoltarea de 

noi abilități, face referire la coordonarea studenţilor cât și cooptarea lor în proiecte de cercetare, 

în cadrul cărora își pot însuși cunoștințele necesare pentru dezvoltarea unei cariere în domeniul 

protecției mediului înconjurător. 
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