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INTRODUCERE 

 

 

    România, ca stat membru al Uniunii Europene are drept atribuţii principale cunoaşterea, 

utilizarea raţionalã, protecţia resurselor de apã, şi de asemenea organizarea activitãţilor 

specifice de apãrare împotriva inundaţiilor şi supravegherea calitãţii resurselor de apã 

subterană prin mãsuri de prevenire şi de combatere în caz de poluãri accidentale. 

    În Dobrogea de Sud existã un acvifer carstic, cu nivel liber, alimentat în principal prin 

infiltrare, de la suprafaţã., astfel încât poate fi cu uşurinţã afectat de pãtrunderea substanţelor 

poluante folosite în agriculturã. În urma analizelor  chimice efectuate asupra acviferului cu 

nivel liber al Dobrogei de Sud s-a ajuns la concluzia că apa are încă o calitate foarte bună. S-

au descoperit numai câteva puncte de contaminare datorate practicării agriculturii şi 

activităţilor domestice. 

    Toate captările de ape subterane din Dobrogea de Sud trebuie protejate împotriva poluării 

prin instituirea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, pentru a asigura astfel o bună 

valorificare a resurselor de ape subterane. Cea mai precisã metodã de determinare a zonelor 

de protecţie o reprezintã modelarea matematicã. 

    Pentru a menţine calitatea apei subterane, trebuie de asemenea să se înţeleagă legătura 

dintre cantitatea de apă care poate fi exploatată şi prezenţa şi deplasarea penei de apă sărată pe 

litoralul Mării Negre si pe malul Lacului Techirghiol. Intruziunea apei marine pare a fi 

principala cauză a conţinutului crescut de cloruri în apele subterane, în special în acviferul 

Sarmaţian.  Acesta este cazul forajelor de la Costineşti. Altă cauză ar putea fi infiltrarea apei 

din Lacul Techirghiol, cum ar fi cazul forajelor de la  Techirghiol.  

    Ţinând cont de aceste rezultate, problema intruziunii apei sărate trebuie considerată ca fiind 

foarte importantă. 

    În lucrarea de faţã sunt analizate aceste douã probleme prezente în Dobrogea de Sud, şi 

anume - stabilirea zonelor de protecţie ale pricipalelor captãri care exploateazã acviferul 

Sarmaţian, cu nivel liber, folosind modelarea matematicã, şi intruziunea  apei sãrate în aceste 

captãri. 

    Lucrarea de faţã este alcãtuitã din 7 capitole, astfel: 

•   Capitolul 1 – Modelare proceselor de curgere şi transport pentru acviferele cu nivel liber. 

Problema inversã. Aplicare în cazul acviferului cu nivel liber cantonat în calcarele 

sarmaţiene din Dobrogea de Sud. 

 

    În acest capitol sunt prezentate principiile fizice care stau la baza modelãrii matematice 

precum şi ecuaţiile care descriu curgerea apelor subterane şi transportul de contaminanţi prin 

medii poroase, permeabile. În cazul acviferelor cu nivel liber, o problema importantã o 



constituie modificarea poziţiei suprafeţei libere. Pentru diminuarea erorilor datorate acestei 

probleme se propune utilizarea unei metode de calcul precise, elaboratã în acest scop.    

    Aplicarea  în cazul acviferului cu nivel liber cantonat în calcarele sarmaţiene din Dobrogea 

de Sud se realizeaza prin intermediul utilizarii programului FeFlow. 

 

•  Capitolul 2 – Bazele fizico-matematice ale contactului de limita apa dulce – apa sãratã.                  

  Condiţii de aplicare în cazul litoralului românesc. 

 

    Capitolul 2  prezintã  conceptele fizico – matematice care stau la baza modelãrii deplasãrii 

penei de apã sãratã în acviferele litorale.  

    Probema intruziunii apei sărate în acviferele de coastă poate fi analizată tridimensional, pe 

baza metodei elementului finit, prin transpunerea în două ecuaţii cu derivate parţiale. Prima 

ecuaţie descrie curgerea fluidului, iar cea de a doua ecuaţie descrie transportul de sare 

dizolvată.  

    Cum acviferul cu nivel liber cantonat în calcarele sarmaţiene din Dobrogea de Sud este în 

contact direct cu Marea Neagrã, se impune analiza intruziunii apei sãrate în captãrile litorale 

care îl exploateazã. 

 

•  Capitolul 3 - Legislaţia europeană şi din România aplicabilă pentru definirea zonelor de      

  protecţie ale captărilor de ape subterane. Particularităţi de aplicare în cazul sistemului 

acvifer  din Dobrogea de Sud. 

 

    În acest capitol sunt expuse normele privind stabilirea zonelor de protecţie sanitarã şi 

hidrogeologicã stabilite  prin  Hotãrârea  nr.  930  din  11  august  2005.  Prin urmare, sunt 

prezentate metodele de dimensionare a  zonelor de protecţie conform cu tipul acviferului 

exploatat şi condiţiile impuse în cadrul acestora în scopul prevenirii pericolului de alterare a 

calităţii surselor de apă subteranã.  

 

•  Capitolul 4 – Condiţiile geologice şi structurale ale Dobrogei de Sud. Particularizare 

pentru  zona  Lacului Techirghiol. 

 

    În capitolul 4 sunt prezentate condiţiile geologice şi structurale ale Dobrogei de Sud, cu o 

descriere detaliatã a zonei Lacului Techirghiol.  

 

•  Capitolul 5 – Condiţiile hidrodinamice şi hidrochimice ale sistemului acvifer carstic din 

Dobrogea de Sud  cu privire specialã asupra bazinului hidrogeologic al Lacului Techirghiol 

 

    Condiţiile hidrodinamice şi hidrochimice ale sistemului acvifer carstic din Dobrogea de 

Sud sunt descrise în Capitolul 5.  Cunoaşterea evoluţiei în timp a sarcinii piezometrice a 

acviferelor  în raport cu  modificarea condiţiilor de alimentare prin infiltrare, precum şi 

variaţia indicatorilor chimici ai apei exploatate prin captãri,  sunt necesare în vederea stabilirii 

unui regim de exploatare eficient şi a menţinerii calitãţii apei subterane. 

 



•  Capitolul 6 –Stabilirea zonelor de protecţie pentru captãrile Techirghiol, Biruinţa şi 

Costineşti  

 

    Capitolul 6 prezintã strategia de realizare a modelelor numerice construite pentru condiţiile 

hidrodinamice ale acviferului Sarmaţian, valorile parametrilor obţinute în urma calibrãrii 

precum şi rezultatele modelãrii:  zonele de protecţie determinate  pentru captãrile Techirghiol, 

Biruinţa şi Costineşti, şi analiza intruziunii  apei sãrate în captãrile Techirghiol şi Costineşti, 

pentru diferite condiţii de exploatare. 

 

•  Capitolul 7 – Concluzii 

 

   Capitolul 7 cupride concluziile care se desprid din cele şase capitole anterioare. 

 

    Acestã lucrare, prin conţinutul sãu şi prin rezulatele obţinute, poate fi folositã pentru 

delimitarea zonelor de protecţie ale captãrilor Techirghiol, Biruinţa si Costineşti, şi de 

asemenea pentru protejarea acestor captãri de pãtrunderea apei sãrate prin stabilirea unui 

regim de exploatare optim. 
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