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INTRODUCERE 

 

Metodologia actuală pentru identificarea punctelor fierbinți a fost dezvoltată în cadrul 

contractului 93-OP20-10 (2) /01.10.2020, încheiat între Municipiul/comuna Burgas și P-United 

EOOD pentru o poziție separată 1 „Dezvoltarea unei metodologii pentru identificarea „punctelor 

fierbinți” și a măsurilor de reducere a deșeurilor în zonele de coastă ”. Include pași care trebuie 

parcurși în identificarea, evaluarea și clasificarea punctelor fierbinți de-a lungul coastei Mării 

Negre, care îi afectează starea. În esență, metodologia este aplicabilă oricărei alte mări. 

Conform Protocolului privind protecția mediului marin al Mării Negre de la surse și 

activități terestre (2009), „punct fierbinte” înseamnă o parte limitată a terenului cu limite definite, 

o secțiune a suprafeței apei sau un acvifer specific care este supus unei poluări excesive și necesită 

o atenție prioritară, pentru a preveni sau reduce efectele adverse reale sau potențiale asupra 

sănătății umane, a ecosistemelor sau a resurselor naturale și a siturilor de importanță economică. 

În sensul prezentei metodologii, „punct fierbinte” înseamnă: 

A) O sursă punctuală de pe coasta Mării Negre (sau mai departe în zona Mării Negre, dacă 

este cazul) care poate afecta sănătatea umană, ecosistemele, biodiversitatea și economia. Acestea 

sunt principalele puncte în care se acumulează cantități mari de deșeuri din surse menajere sau 

industriale și în care dezvoltarea durabilă este amenințată; 

B) Anumite zone în care mediul este supus poluării de la unul sau mai multe puncte sau 

surse difuze de pe coastă (sau interior), care ar putea afecta semnificativ sănătatea umană, 

ecosistemele, biodiversitatea, economia și dezvoltarea durabilă în general.  

Astfel, în metodologie, nu numai sursa specifică este acceptată ca „punct fierbinte”, ci și 

mediul care este afectat de aceasta. 

Calitatea situației de mediu și socio-economică ulterioare este luată în considerare la 

identificarea punctelor fierbinți și mai ales la stabilirea priorităților. 

Metodologia pentru „punct fierbinte” - Orientări pentru armonizarea identificării și 

prioritizării „punctelor fierbinți” în regiunea Mării Negre (proiectul „Gestionarea integrată a 

„punctelor fierbinți ” și protecția ecosistemului Mării Negre”), precum și cele mai bune practici 

disponibile, au fost utilizate ca bază pentru pregătirea acestei metodologii pentru dezvoltarea 
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metodelor naționale (pentru diverse proiecte) dar și regionale (Marea Arctică, MEDPOL, 

DABLAS, HELCOM, OSPAR) metode de identificare, evaluare și clasificare a surselor punctuale 

de poluare. 

Metodologia actuală permite identificarea și clasificarea punctelor fierbinți situate în toată 

zona bazinului hidrografic al Mării Negre. 

Metodologia pentru identificarea „punctelor fierbinți” a fost dezvoltată de următoarea 

echipă de experți:  

 

 Expert Poziție 

1 Conf. Dr. Ing. Ekaterina Todorova Conducător de echipă 

2 
Ch. Profesor asistent Dr. 

Alexandrina Kostadinova-Slaveva 

Expert cheie 1 - Deșeuri solide 

3 Mag. ek. Stanimira Ivanova Expert non-cheie - Deșeuri menajere 

4 
Mag. ek. Ing. Iva Stamenova - 

Yordanova 

Expert non-cheie - Biodiversitate 

5 Mag. Nikola Kalaydzhiev Expert non-cheie - GIS și baze de date 

6 Conf. Dr. Petar Petrov Expert non-cheie - Planificarea mediului 

7 Mag. ec Elena Georgieva Expert non-cheie - Biodiversitate - păsări 

8 Mag. ec. Iva Fikova Expert non-cheie – Faună 

9 
Mac ec. Gabriela Neykova Expert non-cheie - Biodiversitate - Floră și 

vegetație 

10 Ing. Veneta Stefanova Expert non-cheie - Coordonator 
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I. DEZVOLTAREA UNEI METODOLOGII PENTRU IDENTIFICAREA 

”PUNCTELOR FIERBINȚI” 

1. ANALIZA SURSELOR DE LITERATURĂ DE SPECIALITATE 

EXISTENTE 

Studii privind deșeurile, litoralul și plaja reprezintă un instrument cheie pentru 

monitorizarea încărcăturii de deșeuri marine și sunt utilizate la nivel mondial pentru a putea 

cuantifica și descrie poluarea marină, pentru a măsura eficacitatea măsurilor de gestionare, pentru 

atenuare și prevenire a poluării cu deșeuri, identificând astfel sursele și activitățile care conduc la 

poluarea cu deșeuri și identificând amenințărilor la adresa faunei marine și a ecosistemelor 

(Cheshire et al., 2009). 

În scopul metodologiei dezvoltate în cadrul prezentei Poziții distincte, definiția termenului 

„deșeuri marine” include toate deșeurile industriale sau solide care intră în mediul marin, indiferent 

de sursa lor (Coe and Rogers 1997). Acestea sunt cel mai adesea obiecte și materiale care sunt 

fabricate sau folosite de om și intenționat sau nu aruncate în mare, râuri sau plaje, aduse de furtuni 

sau vânt. De asemenea, se pot pierde accidental, de exemplu ca urmare a condițiilor meteorologice 

nefavorabile.  

Deșeurile marine sunt în mare parte rezultatul activităților terestre: recreere și turism, 

eliminarea nereglementată a deșeurilor, depozite de deșeuri și deșeuri induse indirect de râuri, 

canalizare și apă de ploaie. În ceea ce privește așa-numitele surse marine (transport maritim, 

pescuit) - ponderea deșeurilor solide generate și primite în mediul marin atinge 20%, cu o atenție 

deosebită la instrumentele de pescuit învechite, pierdute sau abandonate și, în special, la plasele 

de pescuit, care reprezintă un factor semnificativ de risc pentru conservarea mamiferelor marine. 

În ceea ce privește compoziția deșeurilor solide în mediul marin și de-a lungul coastei, datele arată 

că peste 80% reprezintă ponderea deșeurilor compuse sau care conțin materiale plastice sau alte 

materiale rezistente la polimeri. 

Eliminarea deșeurilor marine de pe linia de coastă și de pe plaje este o măsură eficientă 

pentru a putea reduce poluarea mediului marin cu deșeuri. Monitorizarea acestora arată că sunt 
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adesea depuse de-a lungul coastei și a plajelor și apoi spălate înapoi de valuri în mare (Johnson, 

1989; Garrity and Levings, 1993; Johnson and Eiler, 1999).). Astfel de mișcări ale deșeurilor pot 

depăși în mod semnificativ cantitatea lor cumulativă (Bowman et al., 1998), având un impact 

negativ asupra determinării ratei prevăzute de acumulare a deșeurilor (Eriksson et al., 2013; Ryan 

et al., 2014).  

Principala limitare în luarea măsurilor de curățare a litoralului și a plajelor este identificarea 

și raportarea observațiilor în punctele de poluare unde trebuie luate măsuri de eliminare a 

deșeurilor.  

Acumularea de deșeuri pe plaje este foarte variabilă și ea poate varia atât la nivel regional, 

cât și la nivel local (Lee and Sanders, 2015; Galgani et al., 2015; Pasternak et al., 2017), în funcție 

de locația surselor de deșeuri, de transportul maritim, dar și în funcție de curenții marini (Critchell 

and Labmrechts, 2016), și de caracteristicile litoralului însuși - gradient, formă, substrat (Hardesty 

et al., 2017), populație, apropierea de sursele de deșeuri terestre, râurile care curg etc. (Galgani et 

al., 2015). Este foarte important de reținut că cele mai poluate plaje nu sunt neapărat cele mai ușor 

accesibile (Hardesty et al., 2017). S-a observat că, cu cât este mai dificilă accesarea unei plaje, cu 

atât vizitatorii ei sunt mai puțin înclinați să-și ia deșeurile cu ei. Plajele mai accesibile, pe de altă 

parte, au un număr mai mare de vizitatori, ceea ce este, de asemenea, o condiție prealabilă pentru 

generarea unei cantități mari de deșeuri. În lunile de vară, turismul are o importanță majoră pentru 

poluare (A. Simeonova et al. 2017:115). Primăvara și toamna, curenții și condițiile meteorologice 

pot fi considerați ca factori principali ai poluării. Mai mult, prin prezența unei guri de râu lângă 

plajă, ar trebui să se aștepte o cantitate mai mare de deșeuri. Prin urmare, este necesar să se dezvolte 

metodologii pentru monitorizarea poluării cu deșeuri solide de-a lungul zonelor de coastă și 

identificarea „punctelor fierbinți”, dezvoltarea de modele pentru prognozarea potențialului de 

acumulare a deșeurilor și identificarea zonelor cu risc ridicat de acumularea de deșeuri marine 

(Haar, 2019, Kataoka, 2015) ..  

Există multe programe de monitorizare a deșeurilor marine în întreaga lume și diferite 

metode pentru identificarea „punctelor fierbinți” cu diferite scale spațiale și temporale, diferite 
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scale pentru dimensiunea deșeurilor și diferite clasificări ale deșeurilor în zonele de coastă. Tipul 

de studiu ales depinde de obiectivele evaluării și de zona de poluare a litoralului.   

Sunt puse în aplicare campanii de monitorizare multianuală la scară largă de către experți 

în domeniu, pentru a putea evalua amploarea problemei deșeurilor marine și pentru a evalua 

tendințele regionale sau temporare, pe baza modelelor statistice. O altă abordare este aceea de a 

efectua sondaje lunare, prin implicarea voluntarilor instruiți, în locații selectate aleatoriu de-a 

lungul coastei și a plajelor pentru a identifica principalele surse de deșeuri (Sheavly, 2007). De 

asemenea, este util să se evalueze acumularea cumulativă și să se urmărească modificările 

acumulării de deșeuri marine de-a lungul litoralului și plajelor, realizând instantanee multiple în 

acest punct.  

Majoritatea programelor utilizează metodologii și criterii specifice regiunii pentru a putea 

identifica punctele care sunt puternic afectate de deșeurile marine. Criteriile calitative sunt 

reprezentate de sensibilitatea mediului și importanța conservării, care sunt utilizate pentru a viza 

puncte importante de curățare a poluării din punct de vedere al mediului. Densitatea acumulării 

deșeurilor este cel mai adesea utilizată ca criteriu cantitativ. Unele programe raportează numărul 

(sau greutatea) deșeurilor pe unitatea de lungime a țărmului (Bowman et al., 1998, Barnes and 

Milner, 2005) sau pe plajă (de exemplu, Velander and Mocogoni, 1999), în timp ce altele 

raportează numărul (sau greutate) de deșeuri pe unitatea de suprafață a litoralului (de exemplu, 

Acha et al., 2003). 

Printre cele mai noi instrumente de identificare a punctelor fierbinți putem enumera  

dezvoltarea de modele numerice care, în funcție de circulația curenților marini și a localizării 

surselor de deșeuri marine, urmăresc mișcarea acestora și identifică plajele cel mai susceptibil de 

a fi afectate.  

Identificarea acoperă următoarele etape: 

 

Colectarea datelor brute (Monitorizare) 

Colectarea datelor brute 
(Monitorizare)

Identificarea punctului fierbinte
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Pentru a identifica „punctele fierbinți” de poluare a deșeurilor marine, este mai întâi necesar 

să colectăm date despre caracteristicile deșeurilor, inclusiv o analiză a compoziției sale, distribuția 

spațială și, acolo unde este posibil, să identificăm sursele de deșeuri, caracteristicile hidrografice 

ale zonă. Metodele de monitorizare aplicate de-a lungul litoralului și plajelor trebuie să furnizeze 

informații fiabile și, dacă este posibil, ușor de înțeles, asupra tuturor acestor factori. Conform 

Ghidului Comisiei Europene pentru monitorizarea deșeurilor marine în mările europene, este 

necesar să se monitorizeze un punct de mai multe ori. Monitorizarea o singură dată a unui punct 

nu permite identificarea acestuia ca „punct fierbinte”. 

Se recomandă ca cel puțin patru studii să fie efectuate anual - primăvara, vara, toamna și 

iarna. Cu toate acestea, datorită fluctuațiilor sezoniere mari în cantitatea de deșeuri depozitate, 

poate fi necesară inițial o frecvență mai mare a anchetelor, pentru a putea identifica care sunt 

tiparele sezoniere, care pot fi apoi luate în considerare la procesarea datelor brute pentru analize 

pe termen lung. 

Se propune ca perioadele de studiu să fie: 

1) Iarna: mijlocul lunii decembrie - mijlocul lunii ianuarie 

2) Primăvara: aprilie 

3) Vara: mijlocul lunii iunie - mijlocul lunii iulie 

4) Toamna: mijlocul lunii septembrie - mijlocul lunii octombrie 

 

Este de preferat ca anchetele pentru toate plajele participante dintr-o anumită regiune să fie 

efectuate cât mai curând posibil în perioada de anchetă. Dacă este posibil, o plajă ar trebui 

explorată aproximativ în aceeași zi a fiecărui an. Atunci când identificate punctele fierbinți, este 

important să monitorizați punctele aflate la distanță de sursele cunoscute de poluare, pentru a 

reflecta mai bine valorile de referință pentru nivelurile de poluare de fond sau aproape de surse 

potențiale, utilizând tendințele temporare pentru evaluări.  

La identificarea „punctelor fierbinți”, trebuie: 

(i) să se furnizeze date pentru cea mai lungă perioadă de monitorizare posibilă pentru a 

identifica modificările și pentru a monitoriza variabilitatea naturală și impactul antropogen; 
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(ii) să se folosească datele disponibile cele mai actualizate din programele de monitorizare; 

(iii) să se folosească datele din aceeași perioadă de timp atunci când se combină seturi de 

date cât mai mult posibil; 

(iv) să se actualizeze toate datele utilizate în evaluare cel puțin o dată la șase ani 

(v) să se compare ultimul termen de evaluare de șase ani cu perioada de evaluare de șase 

ani anterioară a progreselor realizate în direcția obiectivelor stabilite. 

Identificarea punctelor fierbinți 

Principalul criteriu pentru dezvoltarea unor scale pentru identificarea punctelor fierbinți cu 

deșeuri marine poate fi numărul, greutatea sau volumul sau o combinație a acestor unități pe 

unitatea de suprafață. Numărul de articole este recomandat ca unitate standard pentru evaluarea 

încărcăturii de deșeuri de-a lungul liniei de coastă. Estimarea greutății deșeurilor este 

problematică, deoarece depinde dacă deșeurile sunt umede sau uscate și adesea dacă sunt acoperite 

sau umplute cu nisip și pietriș (Jambeck & Farfour 2011). Unele articole sunt chiar prea mari 

pentru a fi cântărite și greutatea lor trebuie estimată. Estimarea volumului deșeurilor este, de 

asemenea, problematică, deoarece depinde de nivelul de comprimare a deșeurilor. Determinarea 

volumului de deșeuri, în special pe teren, este dificilă și oferă doar o idee aproximativă despre 

cantitatea de deșeuri. 

O metodă care este larg utilizată pentru compararea curățeniei plajelor este „Indicele 

coastei curate” (Clean Coast Index – CCI) și, în funcție de diferitele niveluri de poluare, plajele 

sunt împărțite în cinci categorii. CCI (Clean Coast Index) se bazează pe densitatea materialelor 

polimerice artificiale găsite în transectele studiate în zona țintă și permite evaluarea stării plajei 

sau a țărmului în ceea ce privește încărcarea cu plastic. Cu toate acestea, în ceea ce privește 

Bulgaria, în datele colectate de monitorizarea instituțională a deșeurilor marine depuse de-a lungul 

coastei, acest indice nu poate oferi o idee suficient de clară a încărcăturii totale de deșeuri. Acest 

lucru se datorează mai ales faptului că, spre deosebire de alte bazine și litorale maritime, unde 

materialele polimerice artificiale reprezintă aproximativ 80-90% din totalul deșeurilor depozitate 

și, în unele cazuri, chiar depășesc 90%, totuși în Bulgaria s-a constatat că acestea sunt într-un 

procent semnificativ mai mic, din numărul total de deșeuri (raport final privind implementarea 
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contractului 93-OP19-1 / 5 / 07.05.2019, încheiat între Municipiul/comuna Burgas și VVMU 

(Școala Navală Superioară ) „NY Vaptsarov” pentru poziția distinctă 2). 
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2. SELECTAREA UNEI ECHIPE DE EXPERȚI CU CALIFICAREA ȘI 

SPECIALITATEA NECESARE (ÎN APĂ, DEȘEURI, POLIMERI, INGINER CHIMIST, 

ORNITOLOGI, ECOLOGIȘTI) PENTRU A EFECTUA IDENTIFICAREA PUNCTELOR 

FIERBINȚI FOLOSIND METODOLOGIA 

 

Pentru a putea identifica „punctele fierbinți”, este necesar să se formeze o echipă adecvată 

care să fie formată dintr-un lider și experți pentru a asigura colectarea fiabilă și de calitate a datelor 

de teren.  

Cerința minimă pentru componența echipei este să fie alcătuită dintr-un manager și un 

expert și cel puțin unul dintre ei trebuie să aibă abilități pentru a lucra cu GPS-ul și cu software-ul  

pentru procesarea imaginilor spațiale. 

Se recomandă ca echipa să includă alți experți - dintre care doi - experți de teren, care să 

participe la colectarea datelor de teren și un expert în baze de date și modelare, în cazul în care se 

va realiza modelarea distribuției deșeurilor marine.  

Sunt necesare una sau două echipe compuse din cel puțin doi experți pentru a aplica 

metodologia de teren într-o singură zonă de încercare. Numărul mare de experți este necesar pentru  

studierea unui număr mare de eșantioane în perioada optimă de timp pentru a colecta informațiile 

necesare pentru identificarea punctelor fierbinți.  

Sondajele pentru toate plajele implicate într-o regiune ar trebui să fie efectuate cât mai 

curând posibil în perioada optimă de sondaj. 

Experții trebuie să fi urmat o pregătire preliminară pentru a stăpâni metodologia și aplicarea 

acesteia în domeniu. 

Lista experților, atribuțiile acestora și criteriile de selecție prezentate în tabelul 1.  
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Tabelul 1. Condiții și criterii pentru selectarea membrilor echipei de identificare a ”punctelor 

fierbinți” 

Expert Condiții Criterii de selecție 

1 2 3 

Lider de echipa Gestionează activitățile de identificare a 

”punctelor fierbinți”. Participă la 

colectarea informațiilor de teren privind 

clasificarea deșeurilor marine pe 

categorii și subcategorii, surse de 

deșeuri și clasificarea „punctelor 

fierbinți”. 

Calificare în domeniul protecției 

mediului și al deșeurilor 

Expert în geodezie Participă la acțiunile de captare a 

deșeurilor, astfel încât cantitățile și 

locația acestora să poată fi bine 

determinate. 

Calificare în domeniul geodeziei 

Expert în apă Participă la determinarea surselor de 

deșeuri - puncte de deversare, râuri / 

cursuri de apă și alte corpuri de apă. 

Participă la determinarea potențialului 

de poluare a coastei din cauza curenților 

marini. 

Calificare în domeniul protecției 

mediului, hidrologie, hidrogeologie, 

oceanologie. 

Expert în 

biodiversitate 

Participă la evaluarea impactului 

deșeurilor asupra biodiversității de 

coastă și marine. 

Calificare în domeniul ecologiei și 

protecției mediului 

Expert GIS și baze 

de date 

Participă la modelarea debitelor de apă 

și la distribuția deșeurilor solide în 

termeni de timp și spațiu, astfel încât să 

identifice potențialele puncte fierbinți. 

Calificare în domeniul GIS și baze de 

date 

 

O condiție importantă este ca munca pe teren să fie întotdeauna efectuată de cel puțin doi 

experți, pentru siguranța echipei.  

Trebuie avut în vedere faptul că anumite circumstanțe pot duce la situații periculoase și 

riscante pentru membrii echipei: de ex. vânt puternic, pietre alunecoase, furtuni etc. 

Deoarece identificarea punctelor fierbinți este asociată cu munca pe teren, siguranța 

membrilor echipei este primordială. Din acest motiv, fiecare dintre participanți ar trebui să fie 

familiarizați cu câteva reguli de siguranță de bază, dintre care unele sunt enumerate mai jos:  

• Membrii echipei ar trebui să aibă îmbrăcăminte și încălțăminte adecvate, mănuși 

de protecție, pălării, haine de ploaie și multe altele (în funcție de anotimp).  
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• Fiecare membru al echipei trebuie să poarte un dispozitiv de comunicare de urgență, 

cum ar fi un telefon mobil. 

• Toate echipele ar trebui să fie echipate cu o trusă de prim ajutor, care ar trebui să 

includă protecție solară, substanțe împotriva insectelor etc. 

• Fiecare membru al echipei trebuie să poarte asupra sa suficientă apă. 

• Resturile mari și grele ar trebui să rămână la locul lor și membrii echipei nu ar trebui 

să încerce să le ridice, deoarece greutatea lor ar putea să fie mai mare în continuare din cauza 

umezirii și ridicarea poate duce la rănire. 

• În caz de deșeuri suspecte, membrii echipei trebuie să se raporteze autoritățile  

competente relevante. 

• Șefii de echipă pot adăuga alte reguli, în funcție de situația specifică și de specificul 

obiectului de studiu.   
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3. O DESCRIERE SUMARĂ A POTENȚIALELOR SURSE DE POLUARE. 

 

3.1 Surse de poluare cu deșeuri marine de-a lungul coastei 

Sursele de deșeuri marine sunt împărțite în două grupuri: din activități terestre și activități 

pe mare. Cele două grupuri sugerează abordări diferite atunci când sunt studiate. 

 

Surse terestre 

La sursele terestre fac referire depozitele de deșeuri situate necorespunzător sau ilegale, 

containere de deșeuri neacoperite, camioane de gunoi, deșeuri slab gestionate din procesele de 

producție, procesare și / sau transport de mărfuri etc. Stațiile de epurare a apelor uzate, precum și 

canalele de colectare a apei de ploaie pot fi, de asemenea, surse de deșeuri în mare dacă nu sunt 

capabile să rețină deșeurile solide. Activitățile de coastă, precum și vizitatorii plajelor, contribuie 

adesea la încărcarea coastei și a mării cu deșeuri de diferite tipuri. Acest tip de deșeuri sunt în 

principal de unică folosință, și anume sticle pentru băuturi, capace pentru sticle, ambalaje pentru 

alimente, pahare de plastic, vâsle și multe altele. Vântul este un alt factor care contribuie la 

transformarea acestor obiecte în deșeuri, dar multe dintre ele sunt lăsate intenționat sau neglijent 

pe plajă. Materialele utilizate în casă, cum ar fi produsele cosmetice de consum, precum și fibrele 

poliesterice și acrilice, la spălarea hainelor cad în canalizare și de acolo - în mare  

Ponderea surselor terestre ajunge până la 80% din cantitatea totală de deșeuri solide 

generate și care ajung în mediul marin. 

 

 

Surse offshore 

Sursele de deșeuri marine pot fi, de asemenea, diverse activități pe care oamenii le 

desfășoară pe mare. Multe articole și materiale cad direct în mediul marin de la nave comerciale, 

militare și de cercetare, nave de pasageri și iahturi de agrement, platforme offshore și navele de 

aprovizionare ale acestora. O parte din deșeuri cad în apă în urma pierderii accidentale, altele - ca 

urmare a lacunelor din sistemele de gestionare a deșeurilor sau a aruncării ilegale a acestora. 

Pescuitul - profesional și amator - este o sursă de plase, frânghii, geamanduri și plute, precum și 

alte accesorii. Ele pot fi aruncate intenționat, abandonate sau pierdute în timpul unei furtuni. 
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Creșterea peștilor, a moluștelor, a crustaceelor și a altor organisme acvatice, cum ar fi acvacultura, 

contribuie, de asemenea, la creșterea prezenței acestor materiale în mediul marin. 

Ponderea deșeurilor solide generate în mediul marin atinge 20%. 

Unele dintre sursele de poluare (terestre și marine) cu deșeuri marine sunt prezentate în 

Figura 1.  

 

 

Figura 1. Surse de poluare (terestre și marine) cu deșeuri marine 

(Sursa: https://cleancoasts.org/marine-litter/) 

 

3.2 Principalele surse de poluare de-a lungul coastei Mării Negre 

 

Principalele surse de poluare, inclusiv deșeurile solide, în apele marine de-a lungul coastei 

Mării Negre sunt următoarele: 

SURSE ALE DEȘEURILOR MARINE 

1 . Deșeuri casnice 

2. Deșeuri din coșurile de gunoi 

3. Deșeuri interzise/ abandonate pe plajă 

4. Deșeuri gestionate defectuos din procesele de 

producție 

5. Deșeuri pierdute din navigație 

6. Plase de pescuit pierdute/aruncate 

7. Deșeuri purtate de vânt 

8. Depozite de deșeuri negestionate corespunzător 

9. Microplastic din produse cosmetice 

10. Deșeuri din canalizare 
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1. Descărcări staționare terestre, care includ deversări de ape uzate industriale și ape uzate 

insuficient tratate sau netratate care provin din așezările de coastă și din alte zone urbane; 

2. Gurile de vărsare ale râurilor, inclusiv - apele care curg în râuri direct și indirect în 

Marea Neagră - de la siturile agricole, industriale, de extracție și tratare a apelor uzate din întreaga 

zonă a bazinului hidrografic al Mării Negre; 

3. Surse difuze de coastă cu apă din agricultură, inclusiv creșterea animalelor și turismul 

neorganizat, în principal prin scurgeri din surse terestre (ape de coastă și ape subterane); 

4. Platforme offshore și alte echipamente offshore, prin eliminarea deșeurilor solide, 

explozivi și din dragare; eliminarea apei poluate și a apei de balast; scurgeri de ulei; plase de 

pescuit pierdute; introducerea organismelor marine străine, inclusiv creșterea excesivă a 

instalațiilor și structurilor marine; 

5. Precipitații atmosferice prin introducerea diferitelor surse de poluare a aerului (fum, 

vapori, gaze de eșapament, praf și alte particule solide), indiferent de locul în care s-au produs, 

având în vedere acțiunea transfrontalieră a curenților de aer. 

Dintre aceste surse principale, primele patru grupuri au o importanță mai mare pentru 

generarea de deșeuri solide în mediul marin și printre acestea se numără următoarele surse 

specifice care ar trebui monitorizate: 

• urbanizare - facilități municipale pentru rețele colectare de deșeuri și canalizare (deșeuri 

menajere); 

• transport maritim și porturi (deșeuri provenite de la nave); 

• activități turistice și recreative în zona de coastă (deșeuri generate de populația locală și 

de fluxul turistic); 

• gurile de vărsare fluviale, în care includem - deșeuri directe sau indirecte care intră prin 

râuri; 

• pescuit comercial și recreativ (inclusiv plase abandonate); 

• activități de construcție în zona de coastă (inclusiv construcția de locuințe); 

• agricultură; 

• transferul transfrontalier al deșeurilor solide plutitoare între bazinele de apă etc.  
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4.  DESCRIEREA PRINCIPALELOR CATEGORII DE DEȘEURI SOLIDE ȘI 

APARIȚIA ACESTORA PE PLAJE (ANALIZA DATELOR FURNIZATE DE 

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ), PREZENTATĂ CA ANEXĂ 

 

Principalele categorii de deșeuri solide, care fac obiectul Monitorizării naționale a 

deșeurilor marine (criteriul D10C1), care se realizează în conformitate cu punerea în aplicare a 

cerințelor Directivei-cadru a Strategiei marine a UE (RDMS 2008/56 / CE) și a Ordonanței privind 

protecția mediului în apele marine, transpusă în legislația bulgară din 2010, sunt:  

• materiale polimerice artificiale: de exemplu capete și filtre de la țigări; bucăți de 

plastic (polistiren) cu dimensiunea cuprinsă între 2,5-50 cm; pahare / capace din plastic 

(neidentificate); pahare / capace din plastic; ambalaje pentru chipsuri / ambalaje pentru bomboane 

; bucăți de plastic (polistiren) cu dimensiunea cuprinsă între 0-2,5 cm; sticle de plastic> 0,5 l; 

capace / capace din plastic pentru băuturi etc.; 

• cauciuc: de exemplu baloane; anvelope; cizme de cauciuc; benzi de cauciuc și 

elastice, etc; 

• țesături / textile: de exemplu îmbrăcăminte; cârpe; pantofi din stofă; covoare; 

frânghii; nave cu vele, etc; 

• hârtie / carton - de exemplu pungi de hârtie; cutii de carton; cutii de lapte și sucuri; 

cutii de țigări; ziare și reviste etc; 

• lemn prelucrat - de exemplu dopuri; paleți de lemn; scobitori; bețe provenite de la  

înghețată; pensule, etc; 

• metal - de exemplu cutii de pulverizare cu aerosoli; căni de băuturi; conserve; folie 

de aluminiu; capace de sticle; tacâmuri; piese auto; aparate (frigidere, mașini de spălat etc.); cutii 

de vopsea; butelii de gaz, etc; 

• sticlă / ceramică - de exemplu sticle; borcane; Becuri; Tuburi fluorescente; farfurii 

și cupe de sticlă etc; 

• deșeuri neidentificate  – cum ar fi de exemplu articole medicale; parafină / ceară 

etc. 
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Fiecare categorie include un număr diferit de subcategorii - în total 167. Cel mai mare 

număr de subcategorii care urmează să fie monitorizate în categoria „Materiale polimerice 

artificiale” - 92, în timp ce celelalte categorii includ un număr semnificativ mai mic de subcategorii 

de la 10 la 21. 

Analiza datelor furnizate de municipalitatea Burgas pentru apariția principalelor categorii 

de deșeuri solide pe plaje este prezentată în Anexa 1.  
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5. DERIVAREA CRITERIILOR DE IDENTIFICARE A PUNCTELOR 

FIERBINȚI DE POLUARE: CANTITATE / TIP DE DEȘEURI 

 

5.1 Datele necesare pentru a efectua evaluarea încărcăturii de deșeuri marine  

Pentru a evalua încărcătura de deșeuri marine în zona țintă, este necesar să se facă o analiză 

a depozitelor de deșeuri pe următorii indicatori principali: 

• compoziția calitativă a deșeurilor care sunt aruncate, pe categorii și subcategorii de 

deșeuri;  

• cantitatea de deșeuri eliminate;; 

• clasificarea deșeurilor predominante;  

• zona / locul de eliminare a deșeurilor;; 

• perioada de acumulare a cantităților înregistrate;  

• surse de încărcare a deșeurilor;  

• drumuri principale pentru „deplasarea” deșeurilor. 

 

5.2 Scală de estimare a încărcăturii de deșeurilor marine 

 

A fost utilizată o scală pentru a estima încărcătura de deșeuri marine pentru implementarea 

contractului P-04-1 / 21.01.2020, încheiat între Fundația VIA PONTIKA și VVMU „N. J. Vaptsarov” 

pentru poziția separată 1 „Identificarea punctelor fierbinți ale poluării cu deșeuri solide marine pe 

teritoriul țintă”. Experții de la VVMU, pe baza scopului, a cerințelor scalei și a principiilor în 

structurarea scalei de rating, precum și a scalei aplicate la nivel internațional cu scop similar, au 

dezvoltat o scală pe cinci niveluri pentru evaluarea volumului de încărcătură cu deșeuri marine. Scala 

face posibilă distincția clară a nivelurilor individuale de încărcare a deșeurilor și va ajuta la evaluarea 

stării zonelor studiate. 

Principalul criteriu conform căruia experții de la VVMU structurează scala pentru 

încărcarea cu deșeuri marine este densitatea deșeurilor identificate, măsurată în unități / m2 și se 

introduce indicele de densitate a deșeurilor marine (MLDI) (Toneva și Simeonova), care este 

calculat după formula:  
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𝑴𝑳𝑫𝑰=𝑫𝒂𝒗*𝑲, 

 

Unde: 

Dav – densitatea medie a deșeurilor din principalele grupe de materiale „Materiale 

polimerice artificiale”, „Hârtie / carton”, „Lemn tratat” și „Metal” pentru o campanie de 

monitorizare pentru zona de interes, [nr. deșeuri / m2]. 

К – coeficient, cu o valoare atribuită de 20 (în scopuri statistice). 

 

Conform datelor din monitorizarea instituțională (2015-2018), cele patru grupe principale 

de materiale cu cea mai mare pondere relativă în raport cu cantitatea totală de deșeuri sunt: 

„Materiale polimerice artificiale”, „Hârtie / carton”, „Lemn tratat ” și „Metal”. De aceea, numai 

acestea sunt luate în considerare la formarea baremului de raportare a încărcăturii de deșeuri 

marine. În cazul în care densitatea deșeurilor din categoriile: Pânze / Textile, Cauciuc (gumă), 

Sticlă / porțelan și Neidentificate depășește 1 buc / m2, atunci valoarea acestuia trebuie luată în 

considerare la calcularea densității medii a deșeurilor. 

Procedura de calcul propusă de VVMU „N. J. Vaptsarov ” are următoarea succesiune de 

acțiuni: 

• Determinarea numărului mediu de deșeuri din cele 4 grupe stabilite de materiale 

(„Materiale polimerice artificiale”, „Hârtie / carton”, „Lemn tratat” și „Metal”) pentru o campanie 

de monitorizare, din monitorizarea anuală pentru zona de interes. Calculat ca medie aritmetică, 

[buc.]; 

• Determinarea numărului total mediu de deșeuri din cele 4 grupuri [buc.] pentru aria 

de interes (ca sumă a valorilor medii obținute ale deșeurilor pentru cele 4 grupe de materiale, 

[buc.]); 

• Determinarea densității totale medii a deșeurilor pentru toate cele 4 grupe de 

materiale pentru zona de interes, [buc./m2] (cantitatea medie totală de deșeuri aferentă zonei 

studiate); 

• Determinarea MLDI. 
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Dezvoltat de experții VVMU, scala „N.Y. Vaptsarov” acoperă gama Dav (densitatea medie 

totală a deșeurilor din cele 4 grupe principale de materiale „Materiale polimerice artificiale” „ 

Hârtie / carton ”, „ Lemn prelucrat ” și „ Metal ” pentru o campanie de monitorizare pentru zona 

de stiudiu) și MLDI (Indicele densității deșeurilor marine) prezentate în tabelul 2. 

 

Tabelul 2. Scala pentru estimarea încărcăturii de deșeuri marine (Toneva și Simeonova) 

𝑫𝒂𝒗 [buc../m2] MLDI Evaluare 

1 2 3 

𝑫𝒂𝒗 = 0÷0,1  MLDI = 0÷2  zonă neîncărcată / zonă cu sarcină neglijabilă 

𝑫𝒂𝒗 = 0,1÷0,25  MLDI = 2÷5  zonă cu încărcare redusă / zonă cu încărcare redusă 

𝑫𝒂𝒗 = 0,25÷0,5  MLDI = 5÷10  zonă cu încărcare medie / zonă cu încărcare medie 

𝑫𝒂𝒗 = 0,5÷ 1  MLDI = 10÷20  zonă puternic încărcată /zonă cu încărcare puternică 

𝑫𝒂𝒗 ≥1  MLDI = 20 +  zonă încărcată critic / zonă cu încărcare criticăs 

 

Toate zonele cu 𝑫𝒂𝒗 ≥1 и MLDI = 20 + sunt considerate a fi zone încărcate critic / zone cu 

sarcină critică. Ele reprezintă „puncte fierbinți”.  

 

5.3 Scala de clasificare a „punctelor fierbinți” 

O scală pentru clasificarea „punctelor fierbinți” a fost dezvoltată în cadrul acestui contract. 

Scara este, de asemenea, pe cinci niveluri, în funcție de scopul, cerințele scalei și de principiile în 

structurarea scalei de rating, precum și a scalei care este aplicată la nivel internațional cu scop similar. 

Acest lucru face posibilă distincția clară a diferitelor categorii de „puncte fierbinți” și ajută la evaluarea 

stării zonelor de studiu. În același timp, permite utilizarea adecvată în funcție de specificul valorilor 

intervalului țintă ale fiecăruia dintre niveluri.  

Scala pentru clasificarea „punctelor fierbinți” este prezentată în Tabelul 3. 
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Tabelul 3. Scara pentru clasificarea „punctelor fierbinți” 

𝑫𝒂𝒗 [бр. / m2] MLDI Categorie 

1 2 3 

𝑫𝒂𝒗 = 1 ÷ 2 MLDI = 20 ÷ 40 punct fierbinte - gradul întâi 

𝑫𝒂𝒗 = 2 ÷ 3 MLDI = 40 ÷ 60 punct fierbinte - gradul al doilea 

𝑫𝒂𝒗 = 3 ÷ 4 MLDI = 60 ÷ 80 punct fierbinte - gradul al treilea 

𝑫𝒂𝒗 = 4 ÷ 5 MLDI = 80 ÷ 100 punct fierbinte - gradul al patrulea 

𝑫𝒂𝒗 ≥ 5 MLDI = 100+ punct fierbinte - gradul al cincilea 

 

Scara dezvoltată în temeiul acestui contract clasifică „punctele fierbinți” în 5 categorii. 

Fiecare categorie este determinată în funcție de grad, în funcție de poluarea cu deșeuri marine. În 

funcție de amploarea punctului fierbinte relevant, perioada de timp în care trebuie să fie întreprinsă  

acțiunea de gestionare a deșeurilor, este determinată după cum urmează:  

• „Punct fierbinte” de gradul întâi - un punct fierbinte la care trebuie luate măsuri în 

termen de 24 de luni; 

• „Punct fierbinte” de gradul al doilea - un punct fierbinte la care trebuie luate măsuri 

în termen de 12-24 de luni; 

• „Punct fierbinte” de gradul al treilea - un punct fierbinte la care trebuie luate măsuri 

în termen de 6 până la 12 luni; 

• „Punct fierbinte” de gradul al patrulea - un punct fierbinte la care trebuie luate 

măsuri în termen de 3 până la 6 luni; 

• „Punct fierbinte” de gradul al cincilea - un punct fierbinte la care trebuie să se 

acționeze imediat.  
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6. PREGĂTIREA UNEI ANEXE LA METODOLOGIE, CARE ESTE UN 

FORMULAR CU CÂMPURI CARE TREBUIE COMPLETATE PENTRU 

IDENTIFICAREA „PUNCTELOR FIERBINȚI” 

 

Pentru a identifica punctele fierbinți, a fost elaborat un formular cu câmpuri care trebuie  

completate pentru identificarea punctelor fierbinți (Anexa 2). Formularul este dezvoltat în trei 

părți: 

• colectarea datelor necesare pentru identificarea „punctelor fierbinți”; 

• clasificarea punctelor fierbinți identificate; 

• rezultate. 

 

Partea I Colectarea datelor necesare pentru identificarea „punctelor fierbinți” 

 

Partea I Colectarea datelor necesare pentru identificarea „punctelor fierbinți” este 

completată în teren și utilizată pentru identificarea „punctelor fierbinți” în partea II. Ar trebui să 

conțină: 

 

Informații generale despre zona studiată: 

• Numele plajei / țărmului - completați numele oficial; 

• Țară - completați numele țării în care se află zona examinată; 

• Anotimp - se completează sezonul de colectare a informațiilor; 

• Secvența de observare a zonei respective - completați secvența de observare pentru 

sezonul respectiv, precum și dacă a fost realizată în cadrul aceleiași campanii de monitorizare sau 

în cadrul unei campanii anterioare (de exemplu, a doua observație / campania anterioară se referă 

la datele dintr-un sondaj efectuat în același sezon, dar pentru anul precedent, a doua campanie de 

observare / campanie curentă înseamnă că un studiu a fost deja efectuat în același sezon și în același 

an) 
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Determinarea zonei de eșantionare 

Pentru a identifica un „punct fierbinte”, este necesar să se determine o zonă reprezentativă 

de eșantionare - o secțiune de 100 de metri a unei secțiuni de 1000 de metri a plajei / malului mării. 

Pentru a ușura lucrul experților în identificare, este furnizată o schiță pentru a indica informațiile 

solicitate. 

 

Date geografice pentru zona cercetată 

După determinarea unei zone de eșantionare reprezentative, datele geografice ale acesteia 

sunt înregistrate în tabelul Date geografice pentru zona examinată. Tabelul necesită informații 

despre: 

• lungimea plajei – trebuie să înregistrați lungimea totală a plajei, măsurată în 

mijlocul plajei; 

• coordonatele geografice ale punctului de plecare al secțiunii de 100 m; 

• coordonatele geografice ale punctului final al secțiunii de 100 m; 

• coordonatele geografice ale punctului de plecare al secțiunii de 1000 m; 

• coordonatele geografice ale punctului final al secțiunii de 1000 m. 

 

Informații despre plajă / țărm, obiect de studiu 

Este necesar să completați informații cu ajutorul cărora trebuie să caracterizați zona 

examinată: 

• suprafața întregii plaje / mal - zona trebuie înregistrată în m2; 

• panta plajă / mal - panta trebuie înregistrată în %. 

 

Informațiile ulterioare despre plaja / coasta studiată sunt completate între mai multe opțiuni 

posibile, care caracterizează indicatorul respectiv, cel corect este marcat cu X sau ✓. Dacă la 

alegerile propuse nu există nicio potrivire pentru plaja respectivă, atunci în câmpul „Altele”, 

expertul poate înregistra informații la alegerea sa.  
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• Forma plajei / a țărmului - Alegeți forma plajei / a țărmului studiat între trei opțiuni 

posibile: Convex, Rectiliniu, Golf. În cazul în care forma plajei este diferită, expertul o 

înregistrează în câmpul „Altele”. 

• Spatele plajei / țărmului - Selectați site-ul care se învecinează cu plaja / țărmul 

studiat, având trei opțiuni posibile: Masiv de stâncă; Obiect (e) antropogen (e); Dună. În cazul în 

care țărmul / plaja studiată se învecinează cu un alt tip de obiect, expertul îl înregistrează în câmpul 

„Altele”. 

• Tipul de substrat - Alegeți tipul fracțiunii predominante a plajei / coastei care este 

studiată, având trei opțiuni posibile: Nisip fin de mare; Stânci cu spații de nisip / pietre mici; Pietre 

mici și pietriș. În cazul în care fracțiunea predominantă pe plaja / țărmul studiat este diferită, 

expertul o înregistrează în câmpul „Altele”. 

• Destinația plajei / țărmului - Alegeți tipul de utilizare a plajei între cinci opțiuni 

posibile. Turism și recreere; Pescuit; Înot; Sporturi acvatice; Camping. Dacă destinația plajei este 

diferit, expertul o înregistrează în câmpul „Altele”. Este posibil să alegeți mai multe destinații, 

datorită așteptărilor pentru utilizarea diferită a plajei în diferite anotimpuri. 

• Acces la plajă / țărm - Alegeți modul în care plaja este accesibilă, având 

posibilitatea de a alege între trei opțiuni posibile: Vehicul; Navă; Pe jos. În cazul în care plaja este 

accesibilă în alt mod, expertul o înregistrează în câmpul „Altele”. Este posibil să alegeți mai multe 

căi de acces la plajă. 

• Direcția predominantă a vântului - Direcția predominantă a vântului poate să fie  

selectată între opt opțiuni posibile: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Este posibilă mai mult de o 

alegere.  

• Direcția predominantă a curenților marini - Alegeți direcția predominantă a 

curenților marini, între opt opțiuni posibile: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW 

Este posibilă mai mult de o alegere.  

• Notă: Completați informații suplimentare, la discreția expertului. 
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Factori de mediu care pot avea un impact asupra rezultatelor studiului 

Marcați cu X sau ✓ prezența factorilor adverși în timpul colectării informațiilor care pot 

afecta rezultatele studiului. Expertul poate alege dintre următoarele opțiuni posibile: Vânt, Ploaie, 

Gheață, Ceață, Furtună de nisip, Fără factori care nu au o influență. Dacă există un alt factor care 

poate afecta studiul, expertul îl poate înregistra în coloana „Altele”. Este posibil să înregistreze 

mai mult de un răspuns. 

 

Sursele potențiale de deșeuri care pot să influențeze rezultatele studiului 

Este necesar să completați informații numai pentru sursele posibile, despre care expertul  

consideră că ar putea avea un impact semnificativ asupra poluării plajei / coastei studiate. 

• Cea mai apropiată așezare - Completați informațiile despre numele celei mai 

apropiate așezări, care ar fi legată de poluarea plajei / țărmului studiat, tipului acestuia, distanței 

(km) de la zona studiată până la aceasta. Se completează dacă este cazul. 

• Cele mai apropiate puncte de vânzare cu amănuntul - Completați informații despre 

disponibilitatea punctelor de vânzare cu amănuntul - restaurante, magazine, cafenele care ar fi 

relevante pentru poluarea plajei / coastei studiate - și distanța de la zona de studiu la acestea, în 

km. Se completează dacă este cazul. 

• Cel mai apropiat port - Completați date despre prezența unui port, care ar putea fi 

legat de poluarea plajei / țărmului studiat și care este distanța până la acesta, în km. Se completează 

dacă este cazul. 

• Râul cel mai apropiat - Completați numele celui mai apropiat râu /curgere etc. corp 

de apă, care ar putea fi legat de poluarea plajei / țărmului studiat și de distanța până la acestea (km). 

Se completează dacă este cazul. 

• Gură de vărsare - cu X sau ✓ se indică prezența unei guri de vărsare/curgere etc.  

• Puncte de deversare (conducte sau canalizare) - X sau ✓ este marcată prezența 

țevilor și a ieșirilor de canalizare care au contact direct cu plaja / malul și care se varsă în mare 

• Note - Completați informații suplimentare la discreția expertului. 
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Curățarea plajei / a malului 

• Se curăță plaja / malul– Se marchează cu X sau ✓ afirmația corectă: da sau nu. 

Dacă răspunsul este da, trebuie completate următoarele informații: 

Perioada de curățare a plajelor / țărmurilor - Marcat cu X sau ✓ perioada de curățare a 

plajei / țărmului: pe tot parcursul anului sau sezonier. 

• Frecvența curățării plajelor / a țărmului - Marcată cu X sau ✓ Frecvența curățării 

plajei / țărmului: Zilnic, Săptămânal, Lunar. Dacă frecvența de curățare este diferită, expertul o 

înregistrează în coloana „Altele”. 

• Metoda de curățare a plajelor / țărmului - Marcată cu X sau ✓ Metoda de curățare 

a plajei / țărmului: manuală, mecanică. 

• Data ultimei curățări - Înregistrați data ultimei curățări a plajei, dacă aceasta este 

cunoscută. 

 

Date pentru organizație / expert responsabil cu colectarea și completarea datelor în 

câmpul formularului 

Se completează datele privind organizația / expertul responsabil de colectarea datelor în 

zona de teren 

• Organizație - Completați numele organizației responsabile de colectarea a datelor 

în zona de teren.  

• Expert - Completați numele expertului responsabil pentru colectarea datelor în zona 

de teren 

• Contacte - Completați numărul de telefon și e-mailul expertului responsabil pentru 

colectarea datelor în zona de teren 

 

Schema plajei / țărmului, care este obiect de studiu 

Schema plajei / a țărmului se efectuează la discreția expertului care efectuează inspecția 

plajei / țărmului respectiv. Scopul schemei este de a ilustra forma plajei / țărmului, dimensiunile 

acesteia, siturile antropice situate în apropiere (restaurante, hoteluri, magazine etc.), râurile / 
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cursurile de apă care curg în mare etc., punctele de deversare, porturi disponibile etc. Schema ar 

trebui scalată astfel încât să se poată crea o idee generală a situației plajei. Scala trebuie să fie în 

concordanță cu parametrii plajei. Scală este exemplificativă pentru desenarea schemei: 1 pătrat = 

10 m  

O versiune exemplificativă este atașată schemei pentru a ajuta experții să ilustreze situația 

de pe plajă. 

 

Informații privind cantitățile de deșeuri pe categorii 

Este necesar să completați cantitățile de deșeuri pe categorii și subcategorii, numărate la 

fața locului. În acest scop, fiecare dintre categorii împreună cu subcategoriile respective, este 

prezentată într-un tabel separat. Numele categoriei de deșeuri este scris în primul rând al tabelului. 

Pentru fiecare categorie sunt prezentate subcategoriile de deșeuri cu - Codul general TSG_ML, 

Codul OSPAR, codul UNEP și denumirea. 

O coloană Număr de deșeuri (câmpul de numărare) este furnizată pentru a facilita 

numărarea deșeurilor în câmp. În ea, fiecare deșeu numărat este marcat cu, iar când numărul lor 

ajunge la 5 sau 10 ele sunt barate: ), atunci numărul total de deșeuri din această subcategorie 

este scris cu un număr în coloana „Total” . La sfârșitul fiecărui tabel există un rând „Total”, care 

indică numărul total de deșeuri din toate subcategoriile pentru fiecare categorie. 

În cazul unor dificultăți în determinarea categoriei / subcategoriei specifice de deșeuri, se 

recomandă utilizarea Ghidului foto, prezentat ca Anexa 3 la prezenta metodologie pentru 

identificarea punctelor fierbinți. 

Au fost colectate deșeurile raportate? 

Se marchează cu X sau ✓ afirmația corectă: Da sau Nu 

 

Note 

Informațiile suplimentare sunt furnizate, la discreția expertului - de exemplu prezența 

animalelor moarte / aflate în dificultate, evenimente accidentale (de ex. naufragiu) care pot afecta 

rezultatele studiului etc. 
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Partea II Clasificarea ”punctelor fierbinți” identificate 

 

Pe baza datelor colectate în partea I a formularului cu câmpuri, punctele fierbinți 

identificate sunt clasificate. Această secțiune nu trebuie completată în câmp, dar este recomandat 

să fie completată cât mai curând posibil după colectarea datelor. 

În partea a II-a, se completează datele necesare pentru calcularea indicelui de densitate a 

deșeurilor marine - Marine Litter Density Index/MLDI și se determină categoria încărcăturii de 

deșeuri marine.  

𝑴𝑳𝑫𝑰=𝑫𝒂𝒗*𝑲, К = 20 

Pentru a face mai ușor calculul 𝑴𝑳𝑫𝑰, completați tabelul de mai jos 

𝑫𝑨𝑷𝑴𝒂𝒗 𝐷𝑃/𝐶𝑎𝑣 𝐷𝑃𝑊𝑎𝑣 𝐷𝑀𝑎𝑣 𝑫𝒂𝒗 𝑴𝑳𝑫𝑰 

nr. de deșeuri /m2 - 

      

 

Pentru a calcula densitatea diferitelor categorii individuale de deșeuri Materiale polimerice 

artificiale (𝑫𝑨𝑷𝑴𝒂𝒗), hârtie / carton (𝐷𝑃 / 𝐶𝑎𝑣), lemn tratat (𝐷𝑃𝑊𝑎𝑣), metal (𝐷𝑀𝑎𝑣), este 

necesar să se împartă numărul total de deșeuri raportate la aria de plajă / mal. 

Pentru a calcula densitatea medie a deșeurilor (𝑫𝒂𝒗) este necesar să se colecteze valorile 

pentru densitatea medie a deșeurilor din categoriile: Materiale polimerice artificiale (𝑫𝑨𝑷𝑴𝒂𝒗), 

Hârtie / Carton (𝐷𝑃 / 𝐶𝑎𝑣), Lemn tratat (𝐷𝑃𝑊𝑎𝑣) , Metal (𝐷𝑀𝑎𝑣)).  

 

𝑫𝒂𝒗 = (𝑫𝑨𝑷𝑴𝒂𝒗 + 𝑫𝑷 / 𝑪𝒂𝒗 + 𝑫𝑷𝑾𝒂𝒗 + 𝑫𝑴𝒂𝒗). 

 

În cazul în care densitatea deșeurilor din categoriile: Pânză / Textile, Cauciuc, Sticlă / 

porțelan și Neidentificat depășește 1 buc / m2, valoarea sa trebuie luată în considerare la calcularea 

densității medii a deșeurilor. 

Pentru evaluarea încărcăturii cu deșeuri marine după calculul MDLI, urmează să se 

folosească scala prezentată în formular (Toneva și Simeonova, 2019). 
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Categoria de încărcare cu deșeuri marine 

După evaluarea încărcăturii de deșeuri marine, categoria de încărcare stabilită (zona 

neocupată, zona de sarcină redusă, zona de încărcare medie, zona de sarcină grea, zona încărcată 

critic) este marcată cu X sau ✓. 

În cazul în care este o zonă încărcată critic („punctul fierbinte”), gradul său este determinat 

în funcție de scala prezentată. 

 

Categoria „punct fierbinte“ 

 

Cu X sau ✓ gradul corespunzător în funcție de scală: gradul întâi, gradul al doilea, gradul 

al treilea, gradul al patrulea, gradul al cincilea. 

 

Partea a III-a Rezultate 

Partea a III-a analizează rezultatele obținute și indică factorii care pot fi responsabili pentru 

rezultatele obținute, precum și categoria predominantă de deșeuri.  

 

Categoria de încărcare de deșeuri marine 

Cu X sau ✓ se marchează categoria de încărcare stabilită (zonă neocupată, zonă cu 

sarcină redusă, zonă cu sarcină medie, zonă cu sarcină grea, zonă încărcată critic. 

 

Categoria „punct fierbinte“ 

Cu X sau ✓ se marchează categoria stabilită „punct fierbinte”: gradul întâi, gradul al doilea, 

gradul al treilea, gradul al patrulea, gradul al cincilea. 

 

Factori care pot fi responsabili pentru rezultatele obținute 

Cu X sau ✓ indicați factorii care ar fi putut influența rezultatele care au fost obținute: 

Așezările aflate în apropiere; Site-uri comerciale din apropiere; Portul aflat în apropiere; Apă 

curgătoare în apropiere sau râu care curge în apropiere; Conducte sau orificii de canalizare; 

Curenții marini. Este posibil mai mult de un răspuns. La aprecierea expertului, se poate adăuga un 

alt factor în câmpul „Altele”. 
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Categoria predominantă de deșeuri pe plaja / malul studiat 

Cu X sau ✓ marcați categoria predominantă a deșeurilor: Materiale polimerice artificiale; 

Cauciuc; Țesătură / Textile; Hârtie / carton; Lemn tratat; Metal; Sticlă și ceramică; sau 

Neidentificat 

 

Note: 

Informații suplimentare sunt completate la discreția expertului. 
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II. DEZVOLTAREA DE MĂSURI DE REDUCERE A 

DEȘEURILOR 

1. ABORDĂRI PENTRU DEFINIREA MĂSURILOR DE REDUCERE A 

DEȘEURILOR MARINE 

 

Problema deșeurilor marine poate fi abordată pe deplin doar printr-o strategie integrată de 

gestionare a deșeurilor, care reduce sau elimină produsele într-o etapă timpurie, atunci când acestea 

au potențialul de a deveni deșeuri marine.  

Baza acestor strategii este deja stabilită în Directiva-cadru a UE privind deșeurile, care 

stabilește principiile ierarhiei gestionării deșeurilor pentru prevenire / reducere, reutilizare, 

reciclare și recuperare, principii care, dacă sunt implementate mai eficient în timp, vor constitui 

baza pentru o economie circulară în care multe deșeuri devin o resursă valoroasă, lăsând depozitul 

de deșeuri ca opțiune doar pentru o mică parte din ceea ce reprezintă în prezent deșeuri.  

Deși va fi necesară o strategie integrată pentru a aborda pe deplin problema deșeurilor 

marine, există un set de măsuri care pot fi luate și care sunt direct relevante pentru abordarea 

acestei probleme. Alegerea măsurilor și gradul de importanță relativă a acestora depind de 

determinarea tipului de deșeuri, de impactul pe care îl au, precum și de sursele acestora. Prioritățile 

depind de necesitatea acțiunii asupra tipurilor și cantităților de deșeuri sau de importanța 

impactului anumitor tipuri de deșeuri asupra sănătății umane sau asupra ecosistemului marin. 

Prioritizarea în funcție de tipul de deșeuri marine 

La alegerea măsurilor adecvate, se poate acorda prioritate acelor tipuri de deșeuri care sunt 

cele mai frecvent întâlnite sau reprezintă o amenințare semnificativă pentru oameni și mediu. 

Studiile efectuate pe plajă oferă o bază de date care conține tipurile de deșeuri care permit 

identificarea elementelor problemă și măsuri adecvate pentru a le aborda.   

Rezultatele analizei datelor din Monitorizarea Națională a Deșeurilor Marine și datele 

colectate în cadrul proiectului RedMarLitter arată o dominanță semnificativă a deșeurilor din 

categoria „Materiale polimerice artificiale”. Acest lucru este în concordanță cu tendințele 

observate în întreaga lume, potrivit cărora deșeurile de plastic de pe coastă reprezintă un procent 
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de peste 80% din toate celelalte (potrivit Comisiei Europene). Acest lucru este strâns legat de 

producția și utilizarea pe scară largă a obiectelor din plastic în toate sferele vieții publice și 

economice a oamenilor, inclusiv în Bulgaria. Materialele plastice reprezintă între 65 și 90% din 

deșeurile de coastă găsite în timpul recensământului deșeurilor de pe coasta bulgară a Mării Negre. 

Aproape jumătate din deșeurile marine de pe coastă sunt produse de plastic de unică folosință 

(raport final privind implementarea contractului 93-OP19-1 / 5 / 07.05.2019, încheiat între 

Municipalitatea Burgas și VVMU „NY Vaptsarov” pentru OP 2).  

Deși se recomandă luarea de măsuri cuprinzătoare și integrate, aplicarea unor măsuri 

specifice pentru anumite tipuri de deșeuri poate duce la rezultate semnificative în reducerea 

acestora. 

Prioritizarea prin impact 

Atunci când alegeți să aplicați măsuri de reducere a deșeurilor, cea mai mare prioritate ar 

trebui să se acorde deșeurilor marine, care prezintă un risc pentru sănătatea umană. Plasele de 

pescuit și alte unelte reprezintă o amenințare directă pentru înotători, scafandri și surferi. Dintre 

produsele de unică folosință, cele pentru igiena personală și produsele medicale reprezintă o 

amenințare evidentă pentru sănătatea nu numai a pasionaților de sporturi nautice, ci și a oricui se 

plimbă sau se joacă pe plajă. În mod similar, sticla spartă, cutiile sparte sau obiectele metalice 

ascuțite prezintă un risc evident. Impactul microplasticelor asupra sănătății umane și a mediului 

nu este încă bine studiat, dar prevalența lor este semnificativă și potențială amenință sănătatea 

umană. De asemenea, trebuie remarcat faptul că toate materialele plastice se vor sparge în bucăți 

mai mici în timp. Substanțele toxice ar putea fi absorbite de oameni direct sau prin consumul de 

produse pescărești. 

Ar trebui acordată, de asemenea, o prioritate relativ ridicată deșeurilor marine, care au un 

impact semnificativ asupra mediului. Articolele de unică folosință, cum ar fi capacele pentru sticle 

de plastic și pungile de plastic, prezintă un risc semnificativ pentru mediul marin și viața sălbatică. 

Obiectele plutitoare precum sticlele de plastic și altele pot fi transportate la distanță mare de maree. 

Bucăți mai mici de plastic sau obiecte metalice pot fi ingerate de mamifere și păsări marine, având 

astfel un impact direct asupra mediului. 
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Trebuie acordată, de asemenea, o mare prioritate elementelor care reprezintă costuri 

economice directe, cum ar fi impactul uneltelor de pescuit plutitoare asupra navelor sau al 

pescuitului incidental asupra stocurilor comerciale de pești și crustacee. 

Mai dificil de evaluat și prioritizat este impactul asupra pierderilor economice, care poate 

rezulta indirect din impactul asupra serviciilor ecosistemice, inclusiv asupra performanței avute de 

mediul marin și de lanțul alimentar marin, inclusiv prin poluanți care ar putea afecta sănătatea 

umană.  

Prioritizarea în funcție de sursă sau de intrare în mare 

Sursele de deșeuri marine sunt diverse. Acestea onshore și pot fi legate de activități de 

offshore. Unele dintre ele sunt: 

 gestionarea necorespunzătoare a depozitelor de deșeuri; 

 filtrarea sau tratarea insuficientă a apelor de ploaie și a apelor uzate; 

 unelte aruncate și pierdute de la navele de pescuit; 

 materiale și deșeuri aruncate sau pierdute de la navele de marfă și de croazieră; 

 turism și divertisment de coastă etc. 

 

Modalitățile prin care deșeurile intră în mare pot include vântul, râurile, mareele, 

activitățile de coastă, pescuitul, transportul maritim și aruncarea deliberată a deșeurilor pe mare 

sau pe uscat. 

Identificarea sursei de deșeuri marine și a rutei sale de intrare în mare este esențială pentru 

determinarea abordării corecte și a acțiunii necesare eliminării acesteia.   
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2. MĂSURI DE REDUCERE A DEȘEURILOR MARINE 

 

Măsurile care pot fi luate pentru a reduce deșeurile marine sunt împărțite condiționat în 

două grupe: 

 

2.1 Măsuri de informare pentru sensibilizare 

2.1.1 Desfășurarea campaniilor de sensibilizare în zonele de coastă 

Creșterea gradului de conștientizare a turiștilor cu privire la deșeurile marine este o 

modalitate de prevenire a generării deșeurilor. Informarea turiștilor despre efectele negative asupra 

mediului, cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor pe care le generează, poate avea 

un efect pozitiv asupra schimbării comportamentului lor, într-unul mai ecologic. Furnizarea 

turiștilor de informații despre instalațiile pentru deșeuri și despre cadrul legal (acolo unde este 

cazul - de exemplu, amenzi pentru aruncarea deșeurilor) îi poate influența pe aceștia pentru a-și 

gestiona mai bine deșeurile. Aceste informații ar trebui furnizate prin campanii de conștientizare 

a deșeurilor marine. 

Campaniile de sensibilizare pot fi combinate cu acțiuni concrete pentru a le sprijini și a le 

spori efectele, precum seminarii educaționale pentru copii și adolescenți, inițiative artistice de 

reutilizare și multe altele. 

Această măsură ar putea fi combinată cu alte măsuri de gestionare a deșeurilor marine, cum 

ar fi: 

● îmbunătățirea calității instalațiilor de eliminare a deșeurilor în zonele de coastă și zonele 

de plajă; 

● furnizarea de scrumiere speciale sau coșuri mici pentru eliminarea deșeurilor; 

● evenimente de curățare (inclusiv monitorizarea deșeurilor colectate pentru a îmbunătăți 

cunoștințele la nivel local); 

● instrumente legale în vederea prevenirii generării de deșeuri marine (prin aplicarea de 

amenzi, interzicerea anumitor produse, cum ar fi pungi de plastic, ustensile de unică folosință și 

altele); 
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Efectul punerii în aplicare a măsurii ar putea fi îmbunătățit prin înființarea unui centru de 

informare sub forma unei rulote mai vechi (sau a altora adecvate) pe plajele vizitate de un număr 

mare de turiști. Poate fi pictat la exterior într-un mod atractiv, astfel încât să atragă atenția mai 

multor oameni. Campaniile desfășurate în jurul acestui centru de informare vor avea un efect mai 

mare asupra sensibilizării. 

Combinarea măsurilor axate pe sensibilizare cu măsurile de prevenire, gestionare a 

deșeurilor și curățare, poate crește impactul acestor măsuri prin informarea turiștilor, permițându-

le să ia măsuri și să își schimbe comportamentul în același timp.  

Acest tip de campanie poate fi foarte eficient în promovarea unui comportament 

responsabil. Comportamentul uman este adesea corect descris ca fiind ceva dificil de schimbat, 

dar acest lucru nu se aplică în toate cazurile. Uneori, conștientizarea poate stimula doar mici 

schimbări de comportament care duc la rezultate semnificative.  

Promovarea unui comportament mai bun al consumatorilor și promovarea programelor de 

reciclare vor preveni generarea de deșeuri. 

 

2.1.2 Creșterea capacității municipalităților din Marea Neagră 

Municipalitățile de la Marea Neagră au un rol principal în gestionarea deșeurilor în zonele de 

coastă și în mediul marin, respectiv și în tratarea problemelor asociate acestora.  

Creșterea capacității acestora în ceea ce privește gestionarea integrată a deșeurilor, inclusiv 

asistarea municipiilor/comunelor în introducerea și îmbunătățirea sistemelor separate de colectare 

a deșeurilor marine, precum și asistarea în implementarea mecanismelor de control, este esențială 

pentru reducerea deșeurilor în general, inclusiv în cazul deșeurilor marine în special. 

Implementarea acestei măsuri poate fi făcută prin organizarea de cursuri educaționale și de 

formare, seminarii și alte forme de instruire. În acest fel, angajații din municipiile/comunele Mării 

Negre vor putea face față mai ușor problemelor legate de gestionarea deșeurilor, și vor avea de 

asemenea posibilitatea de a face schimb de experiență cu alte municipalități și de a împrumuta de 

la acestea bune practici implementate cu succes. 
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2.1.3 Lucrul cu copiii și tinerii 

Copiii și tinerii sunt un grup țintă cheie care se pot angaja în activități menite să informeze 

publicul despre problema deșeurilor marine, nu numai pentru că aceștia reprezintă generația 

următoare care poate lua decizii, ci și pentru că ei au capacitatea de a informa și de a-i influența 

pe ceilalți aflați în mediul lor imediat. Structurile educaționale, atât formale, cât și informale, au 

un rol foarte important de jucat în educația copiilor și a tinerilor, precum și a organizațiilor 

societății civile. 

Cercetările efectuate arată că tinerii și copiii sunt conștienți de diverse probleme de mediu, 

cum ar fi poluarea, deșeurile periculoase și nepericuloase (inclusiv cele marine), dar au dificultăți 

în înțelegerea cauzelor problemelor de mediu și a soluțiilor pentru acestea. S-a dovedit că tinerii și 

copiii își fac constant griji cu privire la aceste probleme și le tratează într-un mod ecologic 

responsabil. Este important ca tinerii să simtă că au puterea de a face o diferență pozitivă pentru  

mediul înconjurător.  

În plus, pentru copiii care au propriul comportament responsabil pentru mediu, aceștia au, 

de asemenea, potențialul de a aduce schimbări influențând colegii, familia și publicul larg. 

Cercetările arată că, copiii modelează de fapt valorile părinților și au o influență puternică asupra 

semenilor lor. 

Deși copiii nu au control direct asupra achiziționării și eliminării deșeurilor, influența lor indirectă 

prin intermediul părinților și altor adulți poate fi foarte eficientă. În plus, cercetările privind 

educația despre mediu și învățarea intergenerațională arată că, copiii pot influența cunoștințele, 

atitudinile și comportamentul adulților despre mediu, în diferite domenii. 

 Lucrul cu copiii și tinerii este o măsură cheie pentru reducerea deșeurilor marine, deși 

rezultatele sale sunt vizibile mai degrabă în viitorul îndepărtat. Implementarea acestei măsuri se 

poate face în mai multe moduri: de exemplu introducerea de programe educaționale în grădinițe și 

școli; desfășurarea de activități extracurriculare în această direcție; organizarea de concursuri, 

teste, excursii, experimente, organizarea de cursuri practice și de orice alte evenimente similare,  

care să vizeze atragerea atenției copiilor și tinerilor asupra importanței problemei deșeurilor 

marine.  
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2.1.4 Dezvoltarea aplicațiilor mobile 

Se poate dezvolta o aplicație mobilă care să combine implicarea cetățenilor cu tehnologia 

modernă, pentru a putea ajuta la rezolvarea problemei deșeurilor marine. O astfel de aplicație poate  

să ofere instrumentele necesare pentru colectarea și schimbul de date comparabile despre deșeurile 

marine de pe plaje. Această aplicație va oferi, de asemenea, o platformă pentru participanții 

înregistrați în ea, unde își pot împărtăși cunoștințele și pot dezvolta abordări cu privire la 

monitorizarea deșeurilor marine. Pentru a face aplicația mai eficientă, aceasta poate oferi o 

oportunitate de a organiza diferite evenimente, de exemplu monitorizarea plajelor, curățarea 

plajelor etc. Pentru a obține aplicabilitatea rezultatelor, ar fi potrivit ca aplicația să utilizeze lista 

tipurilor de deșeuri marine în raport cu Directiva-cadru privind strategia marină, care este 

aplicabilă în întreaga Europă.   

 

2.2 Măsuri directe 

2.2.1 Curățarea plajelor 

Curățarea regulată a plajelor este un mijloc foarte eficient de gestionare a deșeurilor și ea 

reduce în mod semnificativ răspândirea acestora, deși se adresează numai deșeurilor de pe plajă, 

dar nu și celor care ajung pe mare din alte surse. În plus, plajele curate încurajează un 

comportament mai responsabil, ceea ce contribuie și la reducerea deșeurilor.  

Desfășurarea de evenimente de colectare a deșeurilor pe plaje asigură participarea publică 

directă, precum și colectarea de date utile. În mod ideal, colectarea deșeurilor ar trebui să fie 

completată de o abordare integrată care vizează, de asemenea, reducerea (și eliminarea) deșeurilor 

de pescuit, având în vedere prezența ridicată a acestora pe plaje. 

Cu toate că efectele pe termen lung pe care îl poate avea curățarea plajelor asupra unei 

reduceri a deșeurilor marine pot fi limitate, potențialul lor de sensibilizare este mare și nu ar trebui 

subestimat. 

Cu toate acestea, colectarea deșeurilor de pe plaje are un impact direct doar asupra 

rezultatului final, fără a afecta etapele anterioare ale procesului.  



   
 

   

40 

Cu siguranță, colectarea deșeurilor nu se poate face de-a lungul întregii linii de coastă și 

inevitabil o parte din acestea care vor ajunge la mare, vor rămâne în apă sau se vor scufunda până 

la fund.  

În plus, deșeurile mici sau microparticulele sau plasele de pescuit care sunt îngropate în 

nisip și dune nu poate fi de așteptat să fie colectate la curățarea plajelor. De asemenea, este dificil 

să reciclezi o mare parte din materialul colectat din cauza coroziunii sau degradării, precum și a 

contaminării deșeurilor, de exemplu cu nisip și altele. 
 

2.2.2 Instalarea echipamentului adecvat pentru colectarea deșeurilor de-a lungul 

plajei - de ex. pubele etc.  

Furnizarea de coșuri adecvate pentru deșeuri și o infrastructură suplimentară, cum ar fi 

semne și marcaje, sunt măsuri directe care reprezintă un mijloc de a aborda direct problema 

deșeurilor marine. Efectul acestei măsuri ar putea fi sporit, de exemplu, făcând coșurile de gunoi 

mai atractive, pentru a atrage atenția vizitatorilor pe plajă. Un exemplu de astfel de coșuri este 

prezentat în Figura 2. 

 

Figura 2. Coșuri de gunoi situate pe plajă 

(Sursă: https://media.floridarealtors.org/realtors-bobby-and-nikki-freeman-a-can-do-

attitude/ ) 

 

Marcarea faptelor despre deșeurile marine pe coșuri ar putea, de asemenea, îmbunătăți 

efectul implementării acestei măsuri. Astfel s-ar putea reprezenta, de exemplu: 
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- timpul care este necesar descompunerii anumitor tipuri de deșeuri marine; 

- informații despre cantitatea de resurse care ar putea fi economisită, ca urmare a 

colectării separate a deșeurilor și reciclării ulterioare; 

- impactul deșeurilor asupra organismelor marine etc. 

 

2.2.3 Crearea unui ecran de aerare 

Măsura constă în amplasarea unei conducte de aerare în partea de jos a unei guri de vărsare 

de râu. Prin pomparea aerului în acest tub, creează un ecran de bule de aer care împinge plasticul 

plutitor la suprafață. Plasând conducta de aerare în diagonală, plasticul se adună pe partea căii 

navigabile, unde poate fi îndepărtat cu ușurință. 

În acest fel, unele dintre microplasticele care sunt de obicei deversate în râuri și apoi ajung 

în mare, pot fi de asemenea îndepărtate, deoarece acestea nu pot fi prinse în stațiile de tratare din 

cauza lipsei unor filtre specifice care pot ajuta la îndepărtarea unor astfel de particule mici de 

plastic. O diagramă schematică a unei astfel de facilități este prezentată în Figura 3. 
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Figura 3. Schema de creare a unui ecran de aerare 

(Sursă: https://www.dutchwatersector.com/news/bubble-barrier-catches-micro-plastics-from-effluent-

sewage-treatment) 

 

2.2.4 Instalarea de echipamente / plase (tip „capcană”) la gurile râurilor și canalelor 

pentru a prinde deșeuri înainte ca acestea să intre în mare.  

Măsura constă în plasarea unor capcane plutitoare (colectoare) pentru deșeuri, care 

funcționează pe principiul unei supape de by-pass și utilizează debitul și presiunea apei pentru a 

capta și reține deșeurile care plutesc la suprafață. 

Plasele reziduale trebuie să fie plasate în direcția opusă fluxului de apă. Deșeurile de plastic 

sunt transportate de curent și vânt până la intrarea în „capcană”, fără a necesita energie din munca 

umană. Odată ce deșeurile intră, acestea nu mai pot ieși, chiar dacă curentul își va schimba direcția. 

În acest fel, plasele pot oferi o oportunitate de colectare a deșeurilor de plastic fără a obstrucționa 

căile de circulație a animalelor acvatice. Sunt deschise astfel încât să creeze căi de evacuare ușoare 

pentru pești și alte animale, iar păsările pot zbura și prin părțile deschise ale instalației (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Instalație de colectare a deșeurilor din râuri  

(Sursă: https://www.clearrivers.eu/litter-traps) 

 

https://www.dutchwatersector.com/news/bubble-barrier-catches-micro-plastics-from-effluent-sewage-treatment
https://www.dutchwatersector.com/news/bubble-barrier-catches-micro-plastics-from-effluent-sewage-treatment
https://www.clearrivers.eu/litter-traps
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O altă variantă a unor astfel de instalații 

poate să o reprezinte conductele, care sunt atașate 

astfel încât să conecteze cele două maluri ale 

râului și să acționeze ca o barieră pentru deșeurile 

plutitoare (în mare parte din plastic) (Figura 5). 

Odată colectat, plasticul poate fi sortat și trimis 

ulterior pentru reciclare.  

 

Figura 5. Țeavă care leagă cele două 

maluri ale unui râu, blocând resturile plutitoare 

(Sursă: 

https://www.thelitterboomproject.com/about) 
 

 

2.2.5 Instalarea plaselor la ieșirile țevilor de drenaj din canalele de canalizare ale 

orașului, care sunt evacuate direct  

Scopul acestor plase este de a captura deșeurile înainte de descărcarea lor în mare și de a 

preveni poluarea marină. Conductele de canalizare evacuează de obicei apa din zonele rezidențiale, 

împreună cu deșeurile din ea, care pot dăuna grav mediului. În special în timpul ploilor abundente, 

o mare parte din deșeuri sunt spălate și intră în sistemele de canalizare, iar în locurile în care nu 

există stații de epurare - acestea cad direct în mare. Amplasarea acestor plase la ieșirile conductelor 

(Figura 6) va reține o parte semnificativă din aceste deșeuri, care pot fi apoi separate și predate 

pentru reciclare ulterioară. 

 

https://www.thelitterboomproject.com/about
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Figura 6. Instalarea plaselor pe conductele de canalizare  

(Sursă: https://brightside.me/) 

 

2.2.6 Instalarea de echipamente pentru captarea directă a deșeurilor pe mare.  

Pot fi acționate manual sau automat. Majoritatea acestor instalații îndeplinesc alte funcții 

împreună cu colectarea deșeurilor - de exemplu îndepărtarea biomasei acumulate pe suprafața apei, 

colectarea datelor privind calitatea apei, adâncimea etc. Unele dintre aceste instalații colectează 

deșeurile chiar în ele, iar altele colectează deșeurile în plase atașate acestora (care pot fi plase vechi 

de pescuit). Acest tip de echipament este în general foarte eficient și poate colecta o cantitate mare 

de deșeuri într-o zi, folosind o cantitate minimă de mână de lucru umană sau complet automat. O 

diagramă schematică a unei astfel de facilități este prezentată în Figura 7. 

https://brightside.me/
https://brightside.me/
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Figura 7. Diagrama schematică a unei instalații de captare directă a deșeurilor pe mare 

(Sursă: https://seabinproject.com/the-seabin-v5/technical-specs/) 

 

2.2.7 Utilizarea ambarcațiunilor speciale pentru colectarea deșeurilor.  

Acest tip de echipament este potrivit și pentru captarea deșeurilor de plastic din râurile 

mari, înainte ca acestea să ajungă în mare. Debitul de apă este direcționat de o barieră către 

deschiderea vasului. Trecând prin ea, deșeurile de pe suprafață sunt transferate pe o bandă 

transportoare și prin ea sunt direcționate către containere speciale. 

  

 

https://seabinproject.com/the-seabin-v5/technical-specs/
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2.2.8 Implicarea pescarilor în colectarea de deșeuri de la suprafața mării.  

Pescarii se numără printre părțile interesate cheie, care pot avea un impact semnificativ 

asupra problemei deșeurilor marine. Acest lucru se poate face prin furnizarea de pungi mari în care 

pescarii pot colecta materiale plastice, plase abandonate și orice alte deșeuri care sunt colectate în 

plasele lor în timpul activităților normale de pescuit. Când vor ajunge în port, vor descărca 

deșeurile colectate în anumite puncte, de unde vor fi colectate la o anumită perioadă de timp și vor 

fi transportate pentru reciclare sau eliminare ulterioară. Ei pot face acest lucru în mod voluntar sau 

în schimbul anumitor stimulente.  
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ANEXE 

 

Anexa nr. Nume 

Anexa 1. 
Analiza datelor furnizate de municipalitatea Burgas cu privire la 

apariția principalelor categorii de deșeuri solide pe plaje 

Anexa 2. 
Formular cu câmpuri pentru completarea și identificarea „punctelor 

fierbinți” 

Anexa 3. 
Ghid foto pentru identificarea vizuală și clasificarea pe categorii / 

subcategorii de deșeuri marine 
 


