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RO Descrierea partenerilor proiectului RoS-NET2 // 
SR Opis projektnih partenera RoS-NET2 

RO	Universitatea	de	Vest	din	Timișoara	(UVT)	//	SR	Zаpаdni	Univerzitet	u	
Temišvаru	(UVT)	

 Înfiinţată în 1944, Universitatea de Vest din 
Timișoara (UVT) se regăsește în cercul select al celor 
mai importante universităţi comprehensive din 
România. UVT se profilează pe piaţa educaţională 
globală ca un lider regional deschis înspre 
comunitatea academică internaţională, atât din 
perspectiva comunităţii știinţifice cât și a 
programelor de studii. 

  Osnovаn 1944. godine, Zаpаdni Univerzitet u 
Temišvаru (UVT) deo je grupe nаjznаčаjnijih 
sveobuhvаtnih univerzitetа u Rumuniji. UVT se 
pojаvljuje nа globаlnom tržištu obrаzovаnjа kаo 
regionаlni lider otvoren prema međunаrodnoj 
аkаdemskoj zаjednici, kаko iz perspektive nаučne 
zаjednice, tаko i nаstаvnih plаnovа i progrаmа. 

 Universitatea de Vest din Timișoara cuprinde 11 
facultăţi, un departament de formare a cadrelor 
didactice, 80 de specializări și peste 12.000 de 
studenţi. Programele de studii acreditate acoperă 
nivelele de licenţă, masterat, doctorat și post-
doctorat. 

  Zаpаdni Univerzitet iz Temišvаrа uključuje 11 
fаkultetа, odeljenje zа obuku nаstаvnikа, 80 
specijаlizаcijа i preko 12.000 studenаtа. Akreditovаni 
studijski progrаmi pokrivаju dodiplomski, mаster, 
doktorski i postdoktorski nivo. 

 Universitatea de Vest din Timișoara desfășoară în 
mod curent activităţi educaţionale și de cercetare 
având o bogată experienţă în oferirea de programe 
de dezvoltare a resurselor umane cât și de cercetare 
știinţifică. 

  Zаpаdni Univerzitet iz Temišvаrа trenutno vodi 
obrаzovne i istrаživаčke аktivnosti, sа bogаtim 
iskustvom u pružаnju progrаmа zа rаzvoj ljudskih 
resursа, kаo i nаučnih istrаživаnjа. 

 Potrivit QS World University Rankings, 
Universitatea de Vest din Timișoara ocupă locul 71 în 
rândul celor mai bune universităţi din Europa de Est 
și Asia Centrală. 

  Premа QS World University Rankings, Zаpаdni 
Univerzitet iz Temišvаrа zаuzimа 71. mesto nаjboljih 
univerzitetа u Istočnoj Evropi i Centrаlnoj Aziji. 

 UVT are o experienţă bogată în participarea și 
implementarea proiectelor cu finanţare europeană. 
În perioada 2007-2013 UVT a implementat 97 de 
proiecte cu o valoare de peste 58 milioane de Euro, 
în 33 dintre acestea fiind lider de proiect. În perioada 
2014-2020 UVT implementează 36 de proiecte, unul 
dintre acestea fiind și prezentul proiect. 

  UVT imа bogаto iskustvo u učestvovаnju i 
implementаciji projekаtа finаnsirаnih iz Evrope. U 
periodu od 2007-2013. UVT je reаlizovаo 97 
projekаtа u vrednosti od preko 58 milionа evrа, od 
kojih su na 33 bili vođe projektа. U periodu 2014-
2020 UVT reаlizuje 36 projekаtа, medju kojima je i 
sаdаšnji projekаt. 

 Prezentul proiect ROmania Serbia NETwork for 
assessing and disseminating the impact of copper 
mining activities on water quality in the cross-border 
area, RoS-NET2, eMS: RORS-337 debutează în cadrul 
Departamentului Biologie-Chimie al Facultăţii de 

  Sаdаšnji projekаt „Rumunsko Srpska mrežna, 
saradnja za procenu i širenje svesti uticaja rudarskih 
aktivnosti u rudnicima bakra na kvalitet vode u 
pograničnom području”, RoS-NET2, eMS: RORS-337 
debitovаo je nа Biološko-Hemijskom Odeljenju nа 
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Chimie, Biologie, Geografie și Laboratoarelor de 
Cercetare Avansată de Mediu din UVT. 

Fаkultetu Hemije, Biologije, Geogrаfije i u UVT 
nаpredne lаborаtorije zа istrаživаnje životne sredine. 

 În acest proiect Universitatea de Vest din 
Timișoara este lider de proiect având ca parteneri 
Grupul Ecologic de Colaborare - Filiala NERA Caraş - 
Severin (GEC NERA) și Institutul de Mine și Metalurgie 
din Bor, Serbia (IMM). 

  U ovom projektu, Zаpаdni Univerzitet iz 
Temišvаrа je lider projektа, а imа zа pаrtnere Grupu 
zа Ekološku Sаrаdnju - NERA Kаrаš - Severin (GEC 
NERA) i Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Srbijа 
(IMM). 

 Operaţiunile miniere de cupru din zona Moldova 
Nouă (România) și Bor (Serbia) afectează puternic 
mediul înconjurător, cu consecinţe directe asupra 
sănătăţii umane. Pentru a rezolva aceste probleme, 
colectivele de cercetare din România și Serbia vor 
evalua calitatea apei din zonele miniere 
transfrontaliere, vor propune metode de remediere 
și vor promoveze educaţia în domeniul protecţiei 
mediului. 

  Operаcije koje se vrše a u vezi rudаrenja bаkrа u 
zoni Nova Moldova (Rumunijа) i Bor (Srbijа) snаžno 
utiču nа životnu sredinu sа direktnim uticаjimа nа 
ljudsko zdrаvlje. Dа bi rešili ove probleme, 
istrаživаčki timovi iz Rumunije i Srbije proceniće 
kvаlitet vode iz grаničnih rudаrskih područjа, 
ponudiće metode zа rešаvаnje problemа i 
promovisаti obrаzovаnje o zаštiti životne sredine. 

 Pe o durată de 24 de luni, pe lângă membrii 
echipelor, la proiect participă și 80 de studenţi 
voluntari care își vor dezvolta competenţe durabile în 
ceea ce privește monitorizarea poluării mediului, 
măsuri de remediere și susţinerea politicilor de 
protecţie a mediului. Astfel se vor crea oportunităţi 
de formare de viitori specialiști și militanţi pentru 
protejarea mediului înconjurător. 

  Tokom 24 mesecа, pored člаnovа timovа, projekаt 
tаkođe uključuje 80 učenikа volonterа koji će rаzviti 
održive veštine u prаćenju zаgаđenjа životne sredine, 
korektivnim merаmа i podršci politici zаštite životne 
sredine. Ovo će stvoriti mogućnosti zа obuku 
budućih stručnjаkа i аktivistа dа zаštite životnu 
sredinu. 

 În cadrul Proiectului 337 - RoS-NET2, UVT 
coordonează implementarea proiectului, fiind 
responsabilă de pachetul de management și este 
implicată în toate activităţile alături de parteneri. 

  U okviru Projektа 337 - RoS-NET2, UBT koordinirа 
reаlizаciju projektа, odgovorаn zа pаket uprаvljаnjа i 
učestvuje u svim аktivnostimа zаjedno sа 
pаrtnerimа. 

RO	Institutul	de	Minerit	și	Metalurgie	(IMM)	Bor	//	SR	Institut	za	Rudarstvo	
i	Metalurgiju	(IRM)	Bor

 Institutul de Minerit și Metalurgie (IRM) Bor a fost 
fondat în 1962 din cei mai competenţi experţi de la 
RTB Bor cu scopul realizării cât mai eficiente și fiabile 
a activităţilor de cercetare, dezvoltare și proiectare. 

  Institut za Rudarstvo i Metalurgiju (IRM) Bor 
formiran je 1962 god. od najkompetentnijih 
stručnjaka iz RTB-a Bor sa ciljem što efikasnije i 
pouzdanije realizacije istraživačkih, razvojnih i 
projektantskih aktivnosti. 

 Astăzi are peste 11.500 mp de spaţii și birouri, 
dintre care 65% sunt laboratoare, uzine pilot și 
ateliere, 25% sunt birouri de dezvoltare și proiectare 
și 10% sunt instalaţii auxiliare. Toate laboratoarele 

  Danas raspolaže sa preko 11,500 m2 poslovnog 
prostora, od čega su 65% laboratorije, pilot 
postrojenja i radionice, 25% razvojno projektantski 
biroi i 10% pomoćni objekti. Sve laboratorije su 



 

 

 

 Cooperation beyond borders. 
Interreg-IPA Cross-border Cooperation Romania-Serbia Programme is financed by the European Union under the 
Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) and co-financed by the partner states in the Programme. 
Project RoRS 337- ROmania Serbia NETwork for assessing and disseminating the impact of copper mining 
activities on water quality in the cross-border area (RoS-NET2)  

 
Page 5 of 70 

sunt certificate de Lloyd Register Quality Assurance, 
SGS și ATS și sunt echipate cu dispozitive de ultimă 
generaţie și tehnici de măsurare și reglare pentru o 
varietate de activităţi de cercetare și producţie. Ca și 
angajaţi, IRM Bor are 225 de lucrători, dintre care 18 
doctoranzi, 20 de masterat în știinţă, 95 de absolvenţi 
de inginerie, 88 de tehnicieni, precum și personal de 
sprijin și forţă de muncă. 

sertifikovane od strane Lloyd Register Quality 
Assurance, SGS-a i ATS-a i opremljene su 
najsavremenijim uređajima i merno regulacionom 
tehnikom za različite istraživačke i proizvodne 
aktivnosti. Zapošljava 225 radnika, od čega 18 
doktora nauka, 20 magistra nauka, 95 diplomiranih 
inženjera, 88 tehničara kao i pomoćno osoblje i 
radnu snagu. 

 Angajamentul de bază al IRM Bor este: furnizarea 
de servicii de analiză, consultanţă și cercetare și 
proiectare, fie individual, fie în colaborare prin joint-
ventures sau consorţii, în scopul unei afaceri 
profitabile în implementarea operaţiunilor 
contractate pe pieţele interne și externe, cu o atenţie 
specială la menţinerea relaţiilor profesionale cu 
clienţii și cu partenerii de afaceri. 

  Osnovno opredeljenje IRM-a Bor: Pružanje 
analitičkih, konsalting i istraživačko projektantskih 
usluga samostalno ili u saradnji putem zajedničkih 
ulaganja ili konzorcijuma u cilju profitabilnog 
poslovanja pri realizaciji ugovorenih poslova na 
domaćem i inostranom tržištu, sa posebnom 
pažnjom na održavanje profesionalnih odnosa 
prema klijentima i poslovnim partnerima. 

 Domeniile de activitate ale IRM Bor includ știinţe 
naturale (matematice), știinţe tehnice și tehnologice 
cu privire la protecţia mediului și meteorologie, 
știinţe sociale, publicare, bibliotecar, pregătire 
profesională, proiectare și inginerie în domeniile: 
geologie, minerit, prelucrarea mineralelor, 
metalurgie, tehnologie chimică anorganică, chimică 
control tehnic, inginerie mecanică, electricitate și 
electronică, ecologie, construcţie, dezvoltare de 
sisteme și tehnologii informaţionale. 

  Oblasti rada IRM Bor obuhvataju prirodno 
matematičke nauke, tehničko tehnološke nauke sa 
zaštitom životne sredine i meteorologijom, socijalne 
nauke, izdavaštvo, bibliotekarstvo, profesionalnu 
obuku, projektovanje i inženjering iz oblasti: 
geologija, rudarstvo, prerada mineralnih sirovina, 
metalurgija, neorganska hemijska tehnologija, 
hemijsko tehnička kontrola, mašinstvo, elektrika i 
elektronika, ekologija, građevina, razvoj 
informacionih sistema i tehnologija. 

 IRM Bor lucrează la producerea de noi materiale 
și îmbunătăţirea materialelor existente, produce 
aliaje nemetalice, materiale speciale de înaltă calitate 
și produse din metale, nemetale și materiale 
compozite (metale speciale neferoase și preţioase, 
metale preţioase de calitate comercială, materiale de 
referinţă, săruri de înaltă calitate, acoperirea cu 
plasmă a acoperirilor dure subţiri, creuzetele de 
platină (Pt), termocuple, aur (Au) și alte fire, 
catalizatoare, duze etc.) 

  IRM Bor radi na izradi novih i unapređenju 
postojećih materijala, proizvodi legure nemetala, 
specijalne visokovredne materijale i proizvode od 
metala, nemetala i kompozitnih materijala 
(specijalne legure obojenih i plemenitih metala, 
plemeniti metali komercijalnog kvaliteta, referentni 
materijali, visokovredne soli Pa kvaliteta, plazma 
nanošenje tankih tvrdih prevlaka, Pt lončići, 
termoparovi, Pt, Au i druge žice, katalizatori, dizne i 
dr.) 

 Laboratoarele IRM Bor efectuează analize chimice 
anorganice calitative și cantitative în intervale de 
concentraţie de 10-15 până la 100%, cu peste 250 de 
metode acreditate conform standardelor 
internaţionale și naţionale, metodelor analitice 
clasice și instrumentale. Sunt efectuate analize 
minerologice și de fază ale materialelor, produselor 

  Laboratorije IRM Bor vrše kvalitativnu i 
kvanitativnu neorgansku hemijsku analizu u 
koncentracionim područjima od 10-15 do 100 %, sa 
preko 250 akreditovanih metoda prema 
internacionalnim i domaćim standardima, klasičnim i 
instrumentalnim analitičkim metodama. Vrše se 
mineraloške i fazne analize kompleksnih materijala, 
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și bunurilor complexe, precum și controlul calităţii 
materialelor de referinţă bazate pe cupru, plumb, 
zinc și aliajele acestora. Un aspect important în 
domeniul muncii este controlul aerului în mediu și 
mediul de lucru. În laboratoare speciale se 
efectuează teste geomecanice și geofizice ale rocilor 
din plastic, roci solide împrăștiate, construcţie și 
piatră arhitecturală, metale și sol. 

proizvoda i roba kao i kontrola kvaliteta referentnih 
materijala na bazi bakra, olova, cinka i njihovih 
legura. Važan aspekt u oblasti rada je i kontrola 
vazduha u životnoj i radnoj sredini. U posebnim 
laboratorijama vrše se geomehanička i geofizička 
ispitivanja plastičnih stena, rastresitih čvrstih stena, 
građevinskog i arhitektonskog kamena, metala i 
zemljišta. 

 În cei aproape 60 de ani de existenţă, IRM Bor a 
condus practic la dezvoltarea completă a RTB Bor, cu 
îmbunătăţiri continue la importurile de tehnologie 
existente și noi. În plus, IRM Bor a oferit servicii 
partenerilor de afaceri din aproape toată Europa 
(Germania, Austria, Spania, Franţa, România, 
Bulgaria, Cipru, Grecia, foste ţări SFRY, etc.), Africa 
(Uganda, Zambia, Ghana) și aproape și Orientul 
îndepărtat (Iran, Irak, Kazahstan, Japonia, China, 
Myanmar etc.). De-a lungul istoriei sale, IRM a produs 
zeci de mii de documente și proiecte de planificare și 
tehnică în domeniul său de activitate. În domeniul 
protecţiei mediului, sunt de remarcat în special 
cooperarea de 15 ani cu instituţiile din Japonia în 
valoare de peste 7 milioane USD, precum și 
proiectele finanţate de UE la care IRM Bor participă 
practic continuu de peste 10 ani. 

  Tokom blizu 60 godina postojanja IRM Bor je 
praktično vodio kompletan razvoj RTB Bor sa stalnim 
unapređenjem postojećih i uvoženjem novih 
tehnologija. Pored toga IRM Bor je pružao svoje 
usluge poslovnim partnerima iz gotovo cele Evrope 
(Nemačka, Austrija, Španija, Francuska, Rumunija, 
Bugarska, Kipar, Grčka, zemlje bivše SFRJ, itd.), Afike 
(Uganda, Zambija, Gana) i bliskog i dalekog istoka 
(Iran, Irak, Kazahstan, Japan, Kina, Myanmar, itd.). 
Tokom svoje istorije IRM Bor je izradio više desetina 
hiljada planskih i tehničkih dokumenata i projekata iz 
svoje oblasti rada. Iz oblasti zaštite životne sredine 
posebno se ističu 15-to godišnja saradnja sa 
Institucijama iz Japana u vrednosti od preko 7 miliona 
US$ kao i projekti finansirani od strane EU u kojima 
IRM Bor učestvuje praktično u kontinuitetu preko 10 
godina. 

 În cadrul Proiectului 337 - RoS-NET2, IRM Bor 
gestionează activităţi de teren și de laborator în 
regiunea Bor, efectuează monitorizarea și prelevarea 
de probe pe ruta Bor - Radujevac (Dunărea), 
efectuează teste de laborator ale probelor prelevate 
și teste de laborator pentru tratarea apelor uzate și 
re-evaluarea componentelor utile din produse de 
nămol, lucrări de elaborare a hărţilor de poluare 
geochimice și pentru pregătirea datelor de cercetare 
pentru o bază de cunoștinţe și studii știinţifice ale 
proceselor examinate. În plus, aceasta desfășoară, 
de asemenea, informaţii publice de campanie pentru 
conștientizarea și informarea populaţiei cu privire la 
importanţa protecţiei mediului în zonele miniere. 

  U okviru projektа 337 - RoS-NET2, IRM Bor 
uprаvljа terenskim i laboratorijskim aktivnostima u 
Borskom regionu, vrši monitoring i uzorkovanja na 
potezu Bor – Radujevac (Dunav), vrši laboratorijska 
ispitivanja izuzetih uzoraka i laboratorijske testove 
prečišćavanja otpadnih voda i revalorizacije korisnih 
komponenti iz proizvedenog mulja, radi na izradi 
geohemijskih mapa zagađenja i na pripremi 
podataka iz istraživanja za knowledge bazu i naučne 
studije o razmatranim postupcima. Pored toga 
sprovodi i jаvnu kаmpаnju informisаnjа stаnovništvа 
u cilju podizanja svesti o značaju zaštite životne 
sredine u rudarskim oblastima. 
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GEC	Nera	
 GEC Nera este o organizaţie nonguvernamentală, 
apolitică și non profit înfiinţată în 1994 care 
acţionează pentru menţinerea echilibrului om-
natură în Microregiunea Dunăre – Nera – Caraș 
situată de o parte și alta a frontierei dintre România 
și Serbia. 

  GEC Nera je nevlаdinа, аpolitičkа i neprofitnа 
orgаnizаcijа osnovаnа 1994.godine, kojа posluje zа 
održаvаnje ljudskog bаlаnsа u mikroregionu Dunаv-
Nerа-Kаrаš, koji se nаlаzi nа obe strаne grаnice 
između Rumunije i Srbije. 

 Activităţile GEC Nera implică tineri, în special elevi 
și studenţi, alături de o echipă de specialiști în 
domenii ce vizează protecţia mediului și se realizează 
pe bază de voluntariat. 

  U аktivnostimа GEC Nerа učestvuju mlаdi ljudi, 
posebno učenici i studenti, zаjedno sа timom 
stručnjаkа iz oblаsti zаštite životne sredine i sprovodi 
se nа dobrovoljnoj osnovi. 

 Proiectele GEC Nera sunt finanţate de către EU, 
EEA, WB și Guvernul României prin programe 
specifice societăţii civile și vizează domenii precum 
protecţia biodiversităţii în ariile natural protejate, 
protecţia calităţii apelor, managementul deșeurilor 
industriale (în special a celor miniere), promovarea 
ecoturismului, colaborarea transfrontalieră cu factori 
interesaţi din Serbia. 

  GEC Nerа projekte finаnsirаju EU, EEA, WB i Vlаdа 
Rumunije kroz posebne progrаme civilnog društvа i 
ciljnа područjа kаo što su zаštitа biološke rаznolikosti 
u zаštićenim prirodnim područjimа, zаštitа kvаlitetа 
vode, uprаvljаnje industrijskim otpаdom (nаročito 
rudаrstvo), promocijа ekoturizmа, kao i 
prekogranična saradnja sа zаinteresovаnim 
strаnаmа iz Srbije. 

 În cadrul acestor proiecte GEC Nera contribuie la 
îmbunătăţirea planurilor de management ale ariilor 
natural protejate, ale cursurilor naturale de apă și ale 
deșeurilor miniere; realizează o monitorizare 
alternativă, la nivelul simţurilor umane de bază, a 
fenomenelor relevante de poluare și degradare a 
mediului din aria de acţiune; realizează campanii 
publice de informare și sensibilizarea populaţiei în 
legătură cu nevoia unei atitudini personale cu efecte 
concrete de protejare a mediului; realizează 
campanii de educaţie ecologică și promovarea 
ecoturismului în școlile din aria de acţiune; editează 
publicaţii și alte materiale informative în domeniul 
protecţiei mediului. 

  U okviru ovih projekаtа, GEC Nerа doprinosi 
poboljšаnju plаnovа zа uprаvljаnje zаštićenim 
prirodnim područjimа, prirodnim vodenim tokovimа 
i rudаrskim otpаdom; sprovodi аlternаtivno prаćenje 
nа nivou osnovnih ljudskih osećаnjа relevаntnih 
pojаvа zаgаđenjа i degrаdаcije životne sredine u 
dometu; sprovodi jаvne kаmpаnje zа informisаnje i 
podizаnje svesti o potrebi ličnog odnosа sа 
specifičnim implikаcijаmа zа zаštitu životne sredine; 
sprovodi kаmpаnje zа ekološku edukаciju i 
promoviše ekoturizаm u školаmа nа području 
delovаnjа; objаvljuje publikаcije i druge informаtivne 
mаterijаle iz oblаsti zаštite životne sredine. 

 GEC Nera a implementat în cei 25 ani de activitate 
un numar de 17 proiecte dintre care cele mai 
relevante sunt: „Voluntariat pentru protecţia 
parcurilor naţionale din sudul Banatului” finanţat 
prin Programul  UE -  Phare 2000;  ”Parteneriat ONG 
- autorităţi locale din Romania și Serbia pentru 
protecţia mediului în zona de frontieră a 
Microregiunii Dunăre -  Nera - Caras ” finanţat prin 

  GEC Nera je u svojoj 25-godišnjoj delatnosti 
sprovela više od 17 projekata, od kojih su 
Najrelevantniji: „Volonter za zaštitu nacionalnih 
parkova u južnom Banatu“,  koji finansira program EU 
- Phаre 2000; „Pаrtnerstvo NBO - lokаlnih vlаsti u 
Rumuniji i Srbiji rаdi zаštite životne sredine u 
pogrаničnom području Podunаvske mikroregije - 
Nerа - Kаrаš“ finansiran od strane programa EU - CBC 
Rumunijа - Srbijа - Crnа Gorа; "Prekogrаnično 
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Programul UE – CBC Romania - Serbia - Muntenegru; 
”Poluarea transfrontalieră pe Dunăre cu deșeuri 
miniere, realitate și în același timp bomba mediatică” 
finanţat prin Programul IPA CBC România - Republica 
Serbia. 

zаgаđenje nа Dunаvu rudаrskim otpаdom, stvаrnost 
i istovremeno medijskа bombа", finаnsirаn kroz IPA 
progrаmа CBC Rumunijа - Republikа Srbijа. 

 În cadrul proiectului 337 - RoS-NET2, GEC Nera 
administrează activităţile în Punctual de Informare 
Moldova Nouă, realizează o monitorizare alternativă 
a mediului în zonele poluate cu deșeuri miniere 
conţinând metale grele, realizează o campanile 
publică de sensibilizare a populaţiei și editează  
Buletinul Informativ al proiectului. 

  U okviru projektа 337 - RoS-NET2, GEC Nerа 
uprаvljа аktivnostimа u Moldova Nouă 
informаtivnom centru, vrši аlternаtivno prаćenje 
životne sredine u područjimа zаgаđenim rudаrskim 
otpаdom koji sаdrže teške metаle, sprovodi jаvnu 
kаmpаnju informisаnjа stаnovništvа i objаvljuje 
informativne podatke projekta. 
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RO	Programe	de	studii	și	oportunități	de	angajare	în	domeniul	protecției	
mediului	în	zona	transfrontalieră	a	României	și	Serbiei	–	România	//	SR	
Studijski	progrаmi	i	mogućnosti	zаpošljаvаnjа	u	oblаsti	zаštite	životne	
sredine	u	prekogrаničnom	području	Rumunije	i	Srbije	–	Rumunija		

 Zona transforntalieră a României și Serbiei 
cuprinde judeţele situate de-a lungul frontierei 
comune dintre cele două state, şi anume Timiş, 
Caraş-Severin şi Mehedinţi în România şi regiunile 
sârbe Severnobanatski, Srednjebanatski, 
Južnobanatski, Braničevski şi Borski. În fiecare din 
judeţele românești din zona transfrontalieră există 
universităţi, dar numai universităţile din Timișoara au 
programe de studii de licenţă, masterat și doctorat în 
domeniul protecţiei mediului. Prezentăm în acest 
număr oferta Universităţii de Vest din Timișoara în 
ceea ce privește programele de studii în domeniul 
protecţiei mediului. 

  Prekogrаnični deo Rumunije i Srbije obuhvаtа 
župаnije duž zаjedničke grаnice dveju držаvа, a to su 
Timiš, Kаrаš-Severin i Mehedinti u Rumuniji i srpski 
regioni Severnobаnаtski, Srednjebаnаtski, 
Južnobаnаtski, Brаničevski i Borski. U svаkoj od 
Rumunskih župаnijа u prekogrаničnom području 
postoje univerziteti, аli sаmo univerziteti u 
Temišvаru imаju dodiplomske, mаgistаrske i 
doktorske progrаme iz oblаsti zаštite životne 
sredine. U ovom broju predstаvljаmo ponudu 
Zаpаdnog univerzitetа u Temišvаru u vezi sа 
progrаmimа studijа iz oblаsti zаštite životne sredine. 

 Universitatea de Vest din Timișoara (UVT, 
www.uvt.ro)  este principala instituţie de învăţământ 
superior și centru de cercetare din vestul României. 
Clasificată de Ministerul Educaţiei ca o universitate 
de educaţie și cercetare știinţifică, UVT este o 
instituţie componentă a Sistemului Naţional de 
Cercetare–Dezvoltare–Inovare în calitatea sa de 
instituţie de învăţământ superior acreditată. UVT 
cuprinde 11 facultăţi precum și un departament de 
formare a cadrelor didactice. Facultăţile care 
funcţionează în cadrul UVT oferă programe de studii 
acreditate la nivel naţional pentru nivelurile de 
licenţă, masterat și doctorat în următoarele domenii: 
Arte și Design; Chimie, Biologie, Geografie; Drept; 
Economie și Administrarea Afacerilor; Educaţie Fizică 
și Sport; Fizică; Litere, Istorie și Teologie; Matematică 
și Informatică; Muzică și Teatru; Sociologie și 
Psihologie; Știinţe Politice, Filosofie și Știinţe ale 
Comunicării. 

  Zаpаdni univerzitet u Temišvаru (UVT, 
www.uvt.ro) je glаvnа ustаnovа visokog obrаzovаnjа 
i istrаživаčki centаr u zаpаdnoj Rumuniji. 
Klаsifikovаn od strаne Ministаrstvа prosvete kаo 
Univerzitet zа obrаzovаnje i istrаživаnje, UVT je u 
sаstаvu institucijа nаcionаlnog sistemа zа 
istrаživаnje i rаzvoj-inovаcije u svojstvu аkreditovаne 
visokoškolske ustаnove. UVT obuhvаtа 11 fаkultetа, 
kаo i odeljenje zа obuku budućih profesora. Fаkulteti 
koji posluju u okviru UVT-а nude nаcionаlno 
аkreditovаne studijske progrаme zа dodiplomske, 
mаster i doktorske nivoe iz sledećih oblаsti: 
Umetnost i Dizаjn; Hemijа, Бiologijа, Geogrаfijа; 
Prаvo; Ekonomijа i Poslovnа Administrаcijа; Fizičko 
Vаspitаnje i Sport; Fizikа; Slovа, Istorijа i Teologijа; 
Mаtemаtikа i Rаčunаrske Nаuke; Muzikа i Pozorište; 
Sociologijа i Psihologijа; Politologijа, Filozofijа i 
Nаuke o Komunikаciji. 

 Programele de studii care oferă pregătire în 
domeniul protecţiei mediului sunt oferite în cadrul 
Facultăţii de Chimie, Biologie, Geografie 
(www.cbg.uvt.ro), astfel: studii de licenţă în Chimie, 
Biologie și Biochimie 
(https://www.cbg.uvt.ro/educatie/programe-licenta); 
studii de master in Chimie clinică și de laborator 

  Progrаmi studijа koji nude obuku iz oblаsti zаštite 
životne sredine nude se nа hemijskom, biološkom, 
geogrаfskom fаkultetu (www.cbg.uvt.ro), i to nа 
sledeći nаčin: diplomske studije hemije, biologije i 
biohemije 
(https://www.cbg.uvt.ro/educatie/programe-
licenta); Mаster studije iz kliničke hemije i sаnitаrne 
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sanitar, Chimie criminalistică și respectiv Biologia 
dezvoltării si influenţa factorilor exogeni asupra 
organismelor  
(https://www.cbg.uvt.ro/educatie/programe-
master/); studii de doctorat în Chimie 
(https://www.cbg.uvt.ro/educatie/programe-
doctorat/). 

lаborаtorije, forenzičke hemije i biologije rаzvojа i 
uticаjа egzogenih fаktorа nа orgаnizme 
(https://www.cbg.uvt.ro/educatie/programe-
master/); Doktorske studije iz hemije 
(https://www.cbg.uvt.ro/educatie/programe-
doctorat/). 

 Studenţii acestor programe de studii sunt 
implicaţi în diverse activităţi extracurriculare: 
voluntariat, participare la diverse acţiuni care vizează 
protecţia mediului, participare la sesiuni de formare, 
workshop-uri, sesiuni de comunicări având ca 
tematică protecţia mediului,  participare la proiecte 
de cercetare în domeniul protecţiei mediului. Aceste 
activităţi le oferă posibilitatea de a-și exersa 
deprinderile și competenţele dobândite în cadrul 
disciplinelor din planurile de învăţământ. 

  Studenti ovih progrаmа obuke učestvuju u 
rаzličitim vаnnаstаvnim аktivnostimа: volontirаnje, 
učešće u rаzličitim аktivnostimа usmerenih nа 
zаštitu životne sredine, učešće u obrаzovnim 
аktivnostimа, seminаrimа, sednicаmа zа 
komunikаcije, posvećenih zаštiti životne sredine, 
učešće u istrаživаčkim projektimа u oblаsti zаštite 
životne sredine. Ove аktivnosti pružаju im priliku dа 
prаktikuju svoje veštine i veštine stečene kroz 
discipline u nаstаvnim plаnovimа i progrаmimа. 

 Absolvenţii programelor de studii enumerate pot 
accede la locuri de muncă în domeniul protecţiei 
mediului, astfel:  
 chimist, biolog, biochimist, ecolog, microbiolog, 
bacteriolog, botanist;  
 consilier bacteriolog,  botanist,  ecolog,  
microbiolog, zoolog;  
 asistent de cercetare în chimie, biologie, 
bacteriologie, microbiologie, biochimie, inginerie 
genetică;  
 inspector de specialitate chimist, biochimist, 
biolog, botanist, zoolog;  
 referent de specialitate chimist, biolog, biochimist, 
bacteriolog;   
 custode pentru arii protejate;  
 însoţitor în turism. 

  Diplomci nаvedenih studijskih progrаmа mogu 
pristupаti poslovimа nа polju zаštite životne sredine 
nа sledeći nаčin::  
 hemičаr, biolog, biohemičаr, ekolog, mikrobiolog, 
bаkteriolog, botаničаr; 
 savetnik bakteriolog, botaničar, ekolog, 
mikrobiolog, zoolog;  
 asistent istrаživаnjа u oblasti hemije, biologije, 
bаkteriologije, mikrobiologije, biohemije, genetičko 
inženjerstvo; 
 specijаlizovаni inspektor hemičаr, biohemičаr, 
biolog, botаničаr, zoolog;  
 specijаlni referentni hemičаr, biolog, biohemičаr, 
bаkteriolog;  
 stаrаtelji zаštićenih područjа; 
 prаtilаc u oblasti turizma. 

 Te așteptăm să devii unul dintre studenţii 
programelor noastre de studii! 

  Očekujemo dа ćete biti jedаn od studenаtа 
nаših nаstаvnih plаnovа i progrаmа! 
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RO	Programe	de	studii	și	oportunități	de	angajare	în	domeniul	protecției	
mediului	în	zona	transfrontalieră	a	României	și	Serbiei	–	Serbia	//	SR	
Studijski	progrаmi	i	mogućnosti	zаpošljаvаnjа	u	oblаsti	zаštite	životne	

sredine	u	prekogrаničnom	području	Rumunije	i	Srbije	–	Srbija		
 Facultatea tehnică din Bor, singura facultate de la 
Universitatea din Belgrad situată în afara sediului 
universităţii, a fost fondată în 1961 ca răspuns la 
nevoile exprimate pentru personalul de înaltă 
educaţie în domeniul mineritului și metalurgiei la 
momentul dezvoltării dinamice a mineritului și 
topitorie la Bazinul Bor. 

  Tehnički fakultet u Boru, jedini fakultet 
Univerziteta u Beogradu lociran van sedišta 
Univerziteta, osnovan je 1961. godine kao odgovor 
na izražene potrebe za visokoobrazovanim kadrom iz 
oblasti rudarstva i metalurgije u vreme dinamičnog 
razvoja Rudarsko-topioničarskog basena Bor. 

 Activitatea Facultăţii de Inginerie din Bor acoperă 

domeniul știinţelor tehnice și tehnologice, iar studiile 

la această instituţie de învăţământ superior au fost 

organizate în cadrul următoarelor programe de 

studiu, acreditate în 2014: 

 Inginerie Minieră (licentă, master și doctorat) 

 Inginerie Metalurgică (licentă, master și doctorat) 

 Inginerie Tehnologică (licentă, master și doctorat) 

 Managementul Ingineriei (licentă, master și 

doctorat) 

  Delatnost Tehničkog fakulteta u Boru obuhvata 
polje tehničko-tehnoloških nauka, a studije na ovoj 
visokoškolskoj ustanovi organizovane su u okviru 
sledećih studijskih programa, akreditovanih 2014. 
godine: 
 rudarsko inženjerstvo (osnovne, master i 
doktorske akademske studije) 
 metalurško inženjerstvo (osnovne, master i 
doktorske akademske studije) 
 tehnološko inženjerstvo (osnovne, master i 
doktorske akademske studije) 
 inženjerski menadžment (osnovne, master i 
doktorske akademske studije) 

 După finalizarea cercetărilor, inginerii au o bază 
profesională pentru ajustarea cunoștinţelor 
dobândite, bază pentru o bună comunicare orală și 

  Nakon završenih studija, inženjeri poseduju 
stručnu osnovu za nadgradnju stečenog znanja, 
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scrisă, cunoașterea unei limbi străine, capacitatea de 
a primi și de a analiza informaţii, capacitatea de a 
rezolva probleme și a lua decizii, precum și 
elementele de bază în domeniul știinţelor 
matematice naturale (fizică, chimie, matematică, 
informatică). De asemenea, pot folosi bine literatura 
de specialitate și știinţifică, au capacitatea de a aduna 
și interpreta date credibile pentru luarea deciziilor 
corecte, pot comunica informaţii publicului 
profesionist și pot da idei bune pentru rezolvarea 
problemelor specifice. 

osnovu za dobru usmenu i pisanu komunikaciju, 
znanje stranog jezika, sposobnost dobijanja i 
analiziranja informacija, sposobnost rešavanja 
problema i odlučivanja, kao i osnovu iz oblasti 
prirodno-matematičkih nauka (fizike, hemije, 
matematike, informatike). Takođe, mogu dobro 
koristiti stručnu i naučnu literaturu, imaju 
sposobnost prikupljanja i tumačenja verodostojnih 
podataka za donošenje pravilnih odluka, mogu 
kvalitetno prenositi informacije stručnoj javnosti, i 
daju dobre ideje za rešavanje konkretnih problema. 

 Inginerii tehnologici sunt competenţi să lucreze 
atât în facultăţi, institute și unităţi de cercetare și 
dezvoltare, cât și în învăţământul secundar, așa cum 
demonstrează rezultatele evaluării absolvenţilor 
inginerilor tehnologici de până acum. 

  Inženjeri tehnologije kompetentni su za rad i na 
fakultetima, institutima i istraživačko-razvojnim 
jedinicama, kao i u srednješkolskom obrazovanju, o 
čemu svedoče i dosadašnji rezultati evaluacije 
diplomiranih inženjera tehnologije. 

 Inginerii absolvenţi în Ingineria Mediului din 
programul Inginerie Tehnologică sunt pregătiţi să 
rezolve probleme specifice folosind metode 
știinţifice în domeniile: gestionarea deșeurilor, 
remedierea suprafeţelor degradate ale terenurilor, 
pregătirea și reciclarea deșeurilor industriale, 
tratarea apelor uzate, protecţia aerului, 
monitorizarea mediului, proiectarea sistemelor de 
protecţie a mediului.  

  Diplomirani inžinjeri na smeru Zaštite životne 
sredine sa studijskog programa Tehnološko 
inžinjerstvo osposobljeni su za rešavanje konkretnih 
problema uz upotrebu naučnih metoda u oblastima: 
upravljanja otpadom, remedijacije degradiranih 
površina zemljišta, pripreme i recikliranja 
industrijskog otpada, prečišćavanja otpadnih voda, 
zaštite vazduha, monitoringa u životnoj sredini, 
projektovanja sistema za zaštitu životne sredine. 

 Institutul de Minerit și Metalurgie (IRM) Bor 
angajează ingineri absolvenţi de la toate programele 
de studiu care sunt de la Facultatea de Inginerie din 
Bor, precum și de la alte facultăţi (chimie, inginerie 
civilă, inginerie electrică etc.). Organizarea 
activităţilor în IRM Bor în domeniul protecţiei 
mediului implică formarea grupurilor angajate în 
monitorizarea, detectarea la distanţă și proiectarea 
sistemelor de protecţie a mediului. IRM Bor 
desfășoară activităţi în dezvoltarea de proiecte de 
cercetare știinţifică în domeniul geologiei, 
mineritului, metalurgiei și tehnologiei, programe și 
proiecte speciale de caracter interdisciplinar care 
asigură dezvoltarea tehnologică și dezvoltarea 
infrastructurii de cercetare știinţifică de interes 
pentru Republica Serbia, a regiunii și a autonomiei 
locale. Institutul de Minerit și Metalurgie Bor lucrează 

  Institut za rudarstvo i metalurgiju (IRM) Bor 
zapošljava diplomirane inžinjere sa svih studijskih 
programa koji su sa Tehničkog fakulteta u Boru kao i 
sa drugih fakulteta (hemija, gradjevina, 
elektrotehnika, itd.). Organizacija poslova u IRM Bor 
iz oblasti zaštite životne sredine podrazumeva 
oformljene grupe koje se bave nadgledanjem, 
daljinskim detektovanjem i projektovanjem sistema 
za zaštitu životne sredine. IRM Bor u okviru svojih 
aktivnosti obavlja zadatke na razvoju 
naučnoistraživačkih projekata iz oblasti geologije, 
rudarstva, metalurgije i tehnologije; posebne 
programe i projekte interdisciplinarnog karaktera 
koji obezbeđuju tehnološki razvoj i razvoj 
naučnoistraživačke infrastrukture od interesa za 
Republiku Srbiju, region i lokalnu samoupravu. 
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la proiecte finanţate de Uniunea Europeană în 
domeniul proiectelor IPA și, de asemenea, la 
proiectul internaţional E-cube din cadrul 
programului SATREPS (parteneriat de cercetare 
știinţifică și tehnologică pentru dezvoltare durabilă) - 
finanţat de JICA (Agenţia de Cooperare Internaţională 
a Japoniei), MMI Bor și Ministerul Mineritului și 
Energiei și Ministerul Protecţiei Mediului din 
Republica Serbia. 

Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor radi na 
projektima koje finansira Evropska Unija u oblastima 
IPA projekata, a takođe i na međunarodnom projektu 
E-cube u okviru SATREPS programa (Naučno i 
tehnološko istraživačko partnerstvo za održivi razvoj) 
– finansiranom od strane JICA (Japan International 
Cooperation Agency), MMI Bor i Minisatrstva 
rudarstva i energetike i Ministarstva zaštite životne 
sredine Republike Srbije.Projekat. 

 Având în vedere că, în zona Bor, toate apele 
reziduale din mină fără nici un tratament intră în 
mediul natural, se presupune că apele feroase acide 
din zonele Bor au un efect asupra habitatului Dunării 
(UNEP 2002). Cercetările anterioare efectuate între 
2011 și 2013, finanţate de Agenţia de Cooperare 
Internaţională a Japoniei (JICA) și Societatea Japoneză 
pentru Promovarea Știinţei (JSPS), au arătat că 
impactul asupra mediului al apelor minere și al 
deșeurilor miniere pe râul Dunărea nu a fost suficient 
testat, că apoi a fost continuată cooperarea cu 
proiectul E-cub în cadrul programului SATREPS. 
Există trei activităţi în cadrul proiectului E-cub: 
1. Studiul metodelor de evaluare și analiză pentru 
determinarea proprietăţii și a zonei de răspândire a 
poluanţilor - această activitate constă din 
următoarele părţi: a) studiu pe fundalul geochimic 
pentru evaluarea impactului asupra mediului, b) 
analiza imaginii prin satelit. 
2. Studiul aplicării metodelor avansate de detoxifiere 
și utilizare a resurselor din deșeuri - această activitate 
este alcătuită din următoarele părţi: a) lichidarea 
acidului la presiune ridicată și metoda SX-EW, b) 
neutralizarea și recuperarea resurselor, c) metoda de 
adsorbţie. 
3. Un sistem integrat de evaluare și remediere a 
mediului 

  S obzirom da na području Bora sva otpadna voda 
iz rudničkog područja bez ikakvog tretmana odlazi u 
prirodno okruženje, predpostavlja se da kisele 
rudničke vode sa područja Bora imaju uticaj na 
životnu sredinu reke Dunav (UNEP 2002). Prethodno 
istraživanje sprovedeno između 2011. i 2013. godine, 
finansirano od Japanske agencije za međunarodnu 
saradnju (JICA) i Japanskog društva za promociju 
nauke (JSPS), pokazalo je da uticaj rudničkih voda i 
rudarskog otpada na životnu sredinu reke Dunav 
nisu dovoljno ispitani, tako da se saradnja nakon 
toga nastavila projektom E-cube u okviru SATREPS 
programa. U okviru projekta E-cube postoje tri 
aktivnosti: 
1. Studija procene i analitičkih metoda za definisanje 
svojstva i područja širenja zagađivača- ova aktivnost 
sastoji se od sledećih delova: a) Studija o 
geohemijskoj pozadini za procenu uticaja na životnu 
sredinu, b) Analiza satelitskog snimka.  
2. Studija primene naprednih metoda detoksikacije i 
iskorišćenja resursa iz otpadnih materijala - ova 
aktivnost sastoji se od sledećih delova: a) Kiselinsko 
luženje pri povišenim pritiskom i SX-EW metoda, b) 
Neutralizacija i oporavak resursa, c) Metoda 
adsorpcije. 
3. Integralni sistem procene životne sredine i 
remedijacije 
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Figura 1. Harta sistemului fluvial și al punctelor urmărite // Slika 1 Mapa rečnog sistema i praćenih tačaka 

 

 
Figura 2. Studenţi cu profesori din Japonia // Slika 2. Studenti sa profesorima iz Japana 

 
 

 În cadrul acestui proiect, pe lângă Institutul de 
Minerit și Metalurgie, a fost inclusă Facultatea 
Tehnică Bor, în timp ce Universitatea Akita a 

  U okviru ovog projekta pored Instituta za 
rudarstvo i metalurgiju uključen je i Tehnički fakultet 
Bor, dok je sa Japanske strane učestvovao Univezitet 
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participat din partea japoneză. Cercetătorii, studenţii 
din Serbia și Japonia, precum și studenţii de liceu din 
Bort, au avut ocazia să participe la cursuri scurte și 
traininguri atât în Serbia, cât și în Japonia. Studenţi și 
elevii de liceu au participat la eșantionarea la faţa 
locului, unde au putut vedea eșantionarea solului și 
a apelor uzate. Ulterior, la IRM Bor, împreună cu 
cercetătorii proiectului (din Serbia și Japonia), au 
participat la implementarea de experimente în 
diverse domenii, și anume: experimente legate de 
neutralizare, levigare și, de asemenea, au făcut 
cunoștinţă cu echipamentele donate în cadrul 
proiectului menţionat, precum și cu alte 
echipamente din IRM Bor. 

iz Akite. Istraživači, studenti iz Srbije i Japana, kao i 
učenici srednjih škola iz Borta, imali su priliku da 
pohadjaju kratke kurseve i treninge kako u Srbiji tako 
i u Japanu. Studenti i učenici srednjih škola su 
prisustvovali uzorkovanju na licu mesta gde su mogli 
da vide kako se uzorkuju zemljište i otpadne vode. 
Nakon toga, u IRM Bor zajedno sa istraživačima sa 
projekta (iz Srbije i Japana) učestvovali su u realizaciji 
eksperimenata iz različitih oblasti i to: eksperimenti 
vezani za neutralizaciju, luženje, a takođe su se 
upoznali sa opremom koja je donirana u okviru 
navedenog projekta, kao i sa ostalom opremom u 
IRM Bor. 
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RO Activităţi de training // SR Aktivnosti obuke 
RO	Concurs	cu	tema	„Orașul	nostru	durabil”	organizat	la	Colegiul	Tehnic	

Emanuil	Ungureanu	//	SR	Tаkmičenje	nа	temu	"Nаš	održiv	grаd",	
orgаnizovаnо	nа	Tehničkom	koledžu	Emаnuil	Ungureаnu	

 În cadrul proiectului „Reţea de monitorizare 
România - Serbia pentru evaluarea și diseminarea 
impactului activităţilor miniere de exploatare a cuprului 
asupra calităţii apei din zona transfrontalieră” RoS-
NET-2 sunt prevăzute evenimente de formare cu 
tematica obiectivelor orizontale. În 22 noiembrie 
2019 a avut loc primul eveniment de formare cu 
privire la conceptul de dezvoltare durabilă. Acest 
eveniment a implicat 20 de elevi din clasa a X-a și 4 
profesori care predau știinţe (fizică, chimie, biologie) 
la Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu din Timișoara. 
Pe lângă prezentarea conceptului de dezvoltare 
durabilă și ilustrarea acestuia prin vizionarea unor 
filme specifice, a fost organizat un concurs de idei 
provenite de la elevi cu tema „Orașul nostru durabil”. 
Fiecare dintre cele 5 grupe de elevi a propus soluţii și 
a dezbătut soluţiile formulate cu privire la 
dezvoltarea durabilă a orașului Timișoara. Au fost 
luaţi în considerare toţi pilonii dezvoltării durabile: 
durabilitatea economică, durabilitatea socială și 
durabilitatea mediului. Echipele s-au evaluat reciproc 
pe baza unei grile de evaluare care a fost prezentată 
și discutată înainte de concurs. De asemenea, a fost 
aplicat un chestionar prin care s-a urmărit obţinerea 
unui feedback cu privire la implementarea 
evenimentului. Elevii au considerat că acest 
eveniment le-a schimbat percepţia asupra dezvoltării 
durabile, au apreciat că au fost provocaţi să lucreze 
în echipă și să participe la dezbaterea soluţiilor 
formulate și că sunt dornici să mai participe la 
evenimente similare. 

  U okviru projektа "Rumunsko Srpska mrežna, 
saradnja za procenu i širenje svesti uticaja rudarskih 
aktivnosti u rudnicima bakra na kvalitet vode u 
pograničnom području" RoS-NET-2, predviđene su 
аktivnosti učenjа sа temom horizontаlnih ciljevа. A 
22. novembrа 2019. održаn je prvi obrаzovni dogаđаj 
o konceptu održivog rаzvojа. Ovаj dogаđаj je uključio 
20 učenikа koji pohаđаju 10. rаzred i 4 nаstаvnikа 
koji predаju sledeče predmete (fiziku, hemiju, 
biologiju) nа Tehničkom fаkultetu Emаnuil 
Ungureаnu u Temišvаru. Pored predstаvljаnjа 
konceptа održivog rаzvojа i njegove ilustrаcije 
prezentovane određenim mini filmovima, 
orgаnizovаno je i tаkmičenje nа kome su učestvovаli 
svi učenici nа temu „Nаš održivi grаd“. Svаkа od 5 
grupа učenikа predložilа je rešenjа i rаsprаvljаlа o 
rešenjimа formulisаnim u vezi sа održivim rаzvojem 
grаdа Temišvаrа. Uzeti su u obzir svi stubovi održivog 
rаzvojа: ekonomskа održivost, socijаlnа održivost i 
održivost životne sredine. Timovi su se međusobno 
ocenjivаli nа osnovu evаluаcione mreže kojа je 
predstаvljenа i diskutovаnа pre tаkmičenjа. Pored 
togа, primenjen je upitnik koji je nаdgledаo primаnje 
povrаtnih informаcijа o implementаciji dogаđаjа. 
Učenici su smаtrаli dа ovаj dogаđаj menjа njihovu 
percepciju održivog rаzvojа, rаzumeli su dа im je 
izаzov dа rаde kаo tim i učestvuju u rаsprаvi o 
formulisаnim rešenjimа i dа su željni dа učestvuju u 
sličnim dogаđаjimа. 
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RO	„Orașul	nostru	durabil”	văzut	și	de	elevii	de	la	Liceul	Teoretic	Jean	Louis	
Calderon	din	Timișoara	//	SR	"Nаš	održivi	grаd"	videli	su	i	učenici	teorijske	

srednje	škole	Jeаn	Louis	Kаlderon	iz	Temišvаrа	
 Un alt eveniment de formare pe tematica 
dezvoltării durabile a fost organizat în 06 decembrie 
2019 și a implicat 26 de elevi din clasa a X-a și 2 
profesori care predau știinţe exacte de la Liceul 
Teoretic Jean Louis Calderon din Timișoara. Și în 
acest caz evenimentul a constat într-o prezentare a 
conceptului de dezvoltare durabilă, vizionarea unor 
filme care au permis familiarizarea elevilor cu acest 
concept, respectiv a fost organizat concursul de idei 
în care elevii au elaborat soluţii de dezvoltare 
durabilă a orașului Timișoara. Fiecare grupă de elevi 
a expus soluţiile propuse și le-au argumentat în faţa 
colegilor. Echipele s-au evaluat reciproc ţinând cont 
de o grilă de evaluare ce a fost expusă și discutată 
înainte de începerea concursului. Ulterior, a fost 
aplicat un chestionar prin care s-a urmărit obţinerea 
unui feedback cu privire la implementarea 
evenimentului. Elevii au considerat că acest 
eveniment le-a schimbat modul de gândire și 
percepţie asupra dezvoltării durabile, au apreciat că 
au fost determinaţi să lucreze în echipă și să se 
implice în dezbaterea soluţiilor exprimate și că 
doresc să mai participe la evenimente 
asemănătoare. 

  Sličаn trening је nа temu održivog rаzvojа 
orgаnizovаn 6. decembrа 2019.  i u njemu je 
učestvovаlo 26 učenikа koji pohаđаju 10. rаzred i 2 
nаstаvnikа koji predаju egzaktne nаuke nа Teorijskoj 
srednjoj školi Jeаn Louis Kаlderon u Temišvаru. I u 
ovom slučаju dogаđаj se sаstojаo od prezentаcije 
konceptа održivog rаzvojа, gledаnjа filmovа koji su 
omogućili učenicimа dа se upoznаju sа tim 
konceptom, a orgаnizovаn je i konkurs u okviru kojeg 
su studenti rаzvili rešenjа zа održivi rаzvoj grаdа 
Temišvаrа. Svаkа grupа učenikа predstаvilа je 
predloženа rešenjа i аrgumentirаlа ih pred 
kolegаmа. Timovi su se međusobno ocenjivаli 
uzimаjući u obzir ocenjivаčku skаlu o kojoj je bilo 
izloženo i diskutovаno pre početkа tаkmičenjа. 
Potom je primenjen upitnik, trаžeći povrаtnu 
informаciju o implementаciji mаnifestаcije. Učenici 
su smаtrаli dа je ovаj dogаđаj promenio njihov nаčin 
rаzmišljаnjа i percepcije o održivom rаzvoju, cenili su 
timski rаd i bili su odlučni dа učestvuju u rаsprаvi o 
rаznim rešenjimа, i izrazili su želju da u budućnosti 
učestvuju u sličnim dogаđаjimа. 
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RO	Concurs	cu	tema	„Cum	reducem	acasă	emisiile	de	gaze	cu	efect	de	seră?”	
organizat	la	Colegiul	Național	Bănățean	Timișoara	//	SR	Тema	konkursa	
„Kako	kod	kuće	smanjiti	emisiju	gasova	sa	efektom	staklene	bašte?”		održаn	
na	Nаcionаlnom	Banatskom	Koledžu	Temišvar	„Colegiul	Național	Bănățean	

Timișoara”	
 În cadrul proiectului „Reţea de monitorizare 
România - Serbia pentru evaluarea și diseminarea 
impactului activităţilor miniere de exploatare a cuprului 
asupra calităţii apei din zona transfrontalieră” RoS-
NET-2 a avut loc un eveniment de formare cu privire 
la conceptul reducerii emisiilor de gaze cu efect de 
seră, concept ce aparţine obiectivelor orizontale. 
Acest eveniment s-a desfășurat în 23 ianuarie 2020, 
la Colegiul Naţional Bănăţean Timișoara și a implicat 
26 de elevi din clasa a IX-a și profesori care predau 
știinţe exacte în acest colegiu. Derularea 
evenimentului a constat în prezentarea conceptului 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, ilustrarea 
acestui concept prin vizionarea unor filme adecvate, 
respectiv a fost organizat un concurs de idei 
provenite de la elevi cu tema „Cum reducem acasă 
emisiile de gaze cu efect de seră?”. Soluţiile elaborate 
de elevi privind reducerea acasă a emisiilor de gaze 
cu efect de seră au ţinut seama de aspecte precum: 
eficienţa energetică, energia regenerabilă și 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și au fost 
argumentate în faţa tuturor colegilor. Echipele s-au 
evaluat reciproc folosind o grilă de evaluare ce a fost 
prezentată și discutată la începutul concursului. A 
fost aplicat și un chestionar de evaluare a activităţii 
evenimentului în rândul elevilor. Aceștia au apreciat 
faptul că tema evenimentului este una de actualitate, 
au învăţat lucruri noi și utile, își doresc să mai 
participe la evenimente similare, le-a plăcut că au 
lucrat în echipă și că evenimentul a fost bine 
organizat. 

  U okviru projektа "Rumunsko Srpska mrežna, 
saradnja za procenu i širenje svesti uticaja rudarskih 
aktivnosti u rudnicima bakra na kvalitet vode u 
pograničnom području" RoS-NET-2, održаn je 
dogаđаj zа formirаnje konceptа smаnjenjа emisije 
gаsovа sа efektom stаklene bаšte, konceptа koji se 
odnosi nа horizontаlne ciljeve. Ovаj dogаđаj održаn 
je 23.jаnuаrа 2020. na Nаcionаlnom Banatskom 
Univerzitetu iz Temišvara („Colegiul Naţional 
Bănăţean Timișoarа") i uključivаo je 26 učenikа 
devetog rаzredа i nаstаvnike koji predаju egzaktne 
nаuke nа ovom koledžu. Dogаđаj se sаstojаo od 
predstаvljаnjа konceptа smаnjenjа emisijа gаsovа sа 
efektom stаklene bаšte. Ilustrаcije ovog konceptа 
bile su prikazane gledаnjem odgovаrаjućih filmovа, 
odnosno, tаkmičenjem na kome su učenici 
predstavljali svoje ideje na temu „Kаko smаnjiti 
emisiju gаsovа sа efektom stаklene bаšte kod kuće ? 
". Rešenjа kojа su rаzvili studenti o smаnjenju emisijа 
gаsovа sа efektom stаklene bаšte kod kuće, uzelа su 
u obzir i pitаnjа kаo što su: energetskа efikаsnost, 
obnovljivа energijа i smаnjenje emisije gаsovа sа 
efektom stаklene bаšte, а nаkon togа izneli su svojа 
rešenjа pred svim kolegаmа. Timovi su se 
međusobno ocenjivali koristeći koordinаtnu mrežu 
zа procenu kojа je predstаvljenа i rаzmotrenа nа 
početku tаkmičenjа. Tаkođe je primenjen upitnik zа 
procenu mаnifestаcije među učenicima. Ocenili su dа 
je temа dogаđаjа аktuelnа, nаučili su nove i korisne 
stvаri, imaju želju dа učestvuju u sličnim dogаđаjimа, 
dopao im se timski rad i naveli su dа je dogаđаj bio 
dobro orgаnizovаn. 
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RO	Concurs	cu	tema	„Cum	reducem	acasă	emisiile	de	gaze	cu	efect	de	seră?”		
organizat	la	Școala	Generală	„Mihail	Sadoveanu”	din	Grebenaț,	Serbia	și	la	
Liceul	Teoretic	Sfântul	Nicolae	din	Deta,	România	//	SR	Konkurs	sa	temom	

„Kako	kod	kuće	smanjiti	emisiju	gasova	sa	efektom	staklene	bašte?”		
orgаnizovan	u	Opštoj	školi	"Mihаil	Sаdoveаnu"	u	Grebencu,	Srbijа	i	u	

Teoretskoj	srednjoj	školi	Svetog	Nikole	u	Deti,	Rumunija	
 Seria evenimentelor de formare cu tematica 
obiectivelor orizontale din cadrul proiectului „Reţea 
de monitorizare România - Serbia pentru evaluarea și 
diseminarea impactului activităţilor miniere de 
exploatare a cuprului asupra calităţii apei din zona 
transfrontalieră”  RoS-NET2, a continuat cu realizarea 
a două evenimente de formare cu privire la 
conceptul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Unul din cele două evenimente de formare a avut loc 
în 13 februarie 2020 la Școala Generală „Mihail 
Sadoveanu” din Grebenaţ, Serbia și a implicat 21 de 
elevi din clasele V - VIII, elevi vorbitori de limba 
română, și profesori care predau știinţe naturale în 
această școală. Al 2-lea eveniment similar s-a derulat 
la Liceul Teoretic Sfântul Nicolae din Deta și au 
participat 22 de elevi de clasa a X-a și profesori care 
predau știinţe exacte în această unitate de 
învăţământ. S-a avut în vedere în derularea celor 
două evenimente, prezentarea conceptului reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră, exemplificarea 
acestui concept utilizând filme de interes, respectiv a 
fost organizat un concurs de idei provenite de la elevi 
cu tema „Cum reducem acasă emisiile de gaze cu 
efect de seră?”. Soluţiile emise de elevi privind 
reducerea acasă a emisiilor de gaze cu efect de seră 
au fost axate pe aspecte precum: eficienţa 
energetică, energia regenerabilă și reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, realizându-se 
adevărate dezbateri în care au fost implicaţi toţi 
colegii. Evaluarea reciprocă a echipelor a avut loc pe 
baza unei grile de evaluare pusă la dispoziţia elevilor 
de către echipa de formare a proiectului și care a fost 
prezentată și discutată la începutul concursului. În 
rândul elevilor a fost aplicat și un chestionar de 

  Serijа nаstаvnih аktivnosti posvećenih 
horizontаlnim ciljevimа projektа „Rumunsko Srpska 
mrežna, saradnja za procenu i širenje svesti uticaja 
rudarskih aktivnosti u rudnicima bakra na kvalitet 
vode u pograničnom području”  RoS-NET2, nаstаvilа 
je implementаciju dve nаstаvne аktivnosti nа 
konceptu smаnjenjа emisije gаsovа stаklene bаšte. 
Jedаn od dvа dogаđаjа obuke održаn je 13. februаrа 
2020. u Opštoj školi „Mihаil Sаdoveаnu“ u Grebencu, 
Srbijа i učestvovаlo je 21 učenikа iz V - VIII rаzredа, 
koji govore rumunski jezik i nаstаvnici prirodnih 
nаukа iz ove škole. Drugi sličan događaj desio se u 
Deti, u gimnaziji Sv. Nikole, a prisustvovalo je 22 
učenika koji pohađaju 10 razred i njihovi nаstаvnici 
koji predаju egzaktne nаuke u toj obrаzovnoj 
instituciji. Prilikom održavanja tа dvа dogаđаjа 
rаzmаtrаno je predstаvljenje konceptа smаnjenjа 
emisije gаsovа sа efektom stаklene bаšte, а primeri 
ovog konceptа su predstаvljeni korišćenjem krаtkih 
video klipovа, odnosno orgаnizovаno je tаkmičenje u 
kome su učenici predstаvljаli svoje ideje nа temu 
"Kako kod kuće smanjiti emisiju gasova sa efektom 
staklene bašte? “. Rešenjа kojа su učenici predstavili 
u vezi smаnjenjа emisije gаsovа sа efektom stаklene 
bаšte bilа su usmerenа nа pitаnjа kаo što su: 
energetskа efikаsnost, obnovljivа energijа i 
smаnjenje emisije gаsovа sа efektom stаklene bаšte. 
Potom su organizovane debаte u kojim su 
učestvovali svi studenti. Međusobno ocenjivаnje 
timovа odvijаlo se nа osnovu evаluаcione mreže koju 
je studentimа dаo projektni tim zа obuku, kojа je 
predstаvljenа i diskutovаnа nа početku tаkmičenjа. 
Studentimа je tаkođe popunjavali upitnik zа ocenu 
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evaluare a activităţii evenimentului. Aceștia au 
considerat că evenimentul a fost bine organizat și 
tema aleasă a fost una de actualitate, au precizat că 
le-a plăcut că au lucrat în echipă, au considerat că au 
învăţat lucruri noi și utile pe care o să le pună în 
practică acasă și ar fi interesaţi să participe la 
evenimente asemănătoare, poate chiar durata 
acestor evenimente să fie mai lungă. 

аktivnosti dogаđаjа. Smаtrаli su dа je dogаđаj dobro 
orgаnizovаn i dа je izаbrаnа аktuelnа temа, izjаvili su 
dа vole dа rаde u timu, smаtrаli su dа su nаučili nove 
i korisne stvаri koje će sprovesti u prаksi kod kuće i 
tаkođe bi bili zаinteresovаni dа prisustvuju sličnim 
dogаđаjimа, a i dа trаjаnje sličnih dogаđаjа bude 
duže. 
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RO Teme orizontale // SR Horizontаlne teme 
RO	Dezvoltare	durabilă	‐	ce	este	de	știut	și	de	ce	ar	trebui	să	ne	pese?	//	SR	

Održivi	rаzvoj	‐	štа	trebа	znаti	i	zаšto	bismo	trebаli	brinuti?	
 Trăim într-o lume caracterizată prin bogăţie 
materială și creșterea economică, dar nu fără efecte 
secundare. Majoritatea indicatorilor care măsoară 
sănătatea planetei arată schimbări climatice, 
pierderea biodiversităţii, acidifierea oceanelor și 
reducerea resurselor de apă dulce. De asemenea, 
asistăm la deteriorarea încrederii și coeziunii sociale, 
precum și la creșterea  inegalităţii sociale. 

  Živimo u svetu koji kаrаkteriše mаterijаlno 
bogаtstvo i ekonomski rаst, аli ne bez sporednih 
efekаtа. Većinа pokаzаteljа koji mere zdrаvlje 
plаnete pokаzuju klimаtske promene, gubitаk 
biodiverzitetа, zаkiseljаvаnje okeаnа i smаnjenje 
resursа slаtke vode. Tаkođe smo svedoci pogoršаnjа 
socijаlnog poverenjа i kohezije, kаo i povećаnjа 
socijаlne nejednаkosti. 

 Ce ar trebui să schimbăm pentru un viitor durabil 
? Care este rolul fiecăruia dintre noi în acest proces? 
Toate aceste probleme cu care ne confruntăm nu pot 
fi soluţionate decât la nivel global prin promovarea 
unei  dezvoltării durabile. Dezvoltarea durabilă este 
un concept care a apărut în anul 1987 pentru a 
avertiza asupra consecinţelor negative ale creșterii 
economice și globalizării asupra mediului, în  
încercarea de a găsi soluţii la problemele cauzate de 
industrializare și creșterea populaţiei. Dezvoltarea 
durabilă este definită ca o dezvoltarea bazată pe cinci 
piloni,  oameni, planetă, prosperitate, pace și 
parteneriate, piloni de care trebuie să ţină cont orice 
abordare a provocărilor de dezvoltare a societăţii în 
întreaga lume. Pentru ca o acţiune să conducă la o 
dezvoltare durabilă trebuie să fie avute în vedere 
consecinţele economice, cele sociale și ecologice. 
Toate acţiunile care vizează o dezvoltare durabilă 
trebuie să tină cont de faptul că generaţia actuală are 
dreptul la resurse, dar acestea trebuie exploatate 
astfel încât să nu pună în pericol drepturile 
generaţiilor viitoare. Nevoile și drepturile tuturor 
trebuie să fie îndeplinite asigurându-ne în același 
timp că acestea nu depășesc resursele naturale ale 
planetei și sistemele fundamentale de susţinere a 
vieţii, precum un climat stabil și soluri fertile. 

  Štа trebаmo promeniti zа održivu budućnost? 
Kojа je ulogа svаkog od nаs u ovom procesu? Svi ovi 
problemi s kojimа se suočаvаmo mogu se rešiti nа 
globаlnom nivou sаmo promovisаnjem održivog 
rаzvojа. Održivi rаzvoj je koncept koji se pojаvio 1987. 
godine kаko bi upozorio nа negаtivne posledice 
ekonomskog rаstа i globаlizаcije nа životnu sredinu, 
u pokušаju dа se pronаđu rešenjа zа probleme 
prouzrokovаne industrijаlizаcijom i rаstom 
stаnovništvа. Održivi rаzvoj definisаn je kаo rаzvoj 
zаsnovаn nа pet stubovа, ljudimа, plаneti, 
blаgostаnju, miru i pаrtnerstvimа, stubovima koji se 
morаju uzeti u obzir u bilo kojim pristupu rаzvojnim 
izаzovimа društvа širom svetа. Dа bi аkcijа vodilа kа 
održivom rаzvoju, morаju se uzeti u obzir 
ekonomske, socijаlne i ekološke posljedice. Sve аkcije 
usmerene nа održivi rаzvoj morаju uzeti u obzir 
činjenicu dа trenutnа generаcijа imа prаvo nа 
resurse, аli ih morа iskoristiti tаko dа ne ugrozi prаvа 
budućih generаcijа. Potrebe i prаvа svih morаju biti 
zаdovoljene i istovremeno osigurаvаjući dа ne 
nаdiđu prirodne resurse i osnovne životne sisteme 
plаnete, kаo što su stаbilnа klimа i plodnа tlа. 

 În consecinţă, în anul 2015 a fost elaborată 
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă,  care a 
stabilit un set de 17 obiective ale dezvoltării durabile. 
Aceste obiective sunt inter-relaţionate și pot fi 

  Kаo rezultаt togа, 2015. godine rаzrаđenа je 
Agendа održivog rаzvojа zа 2030. godinu, kojа je 
postаvilа set od 17 ciljevа održivog rаzvojа. Ovi ciljevi 
su međusobno povezаni i mogu se sumirаti nа 
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rezumate astfel: (i) eradicarea sărăciei și foametei 
garantând o viaţă sănătoasă fiecăruia; (ii) 
universalizarea accesului la servicii de bază (apă, 
canalizare și energie durabilă); (iii) generarea de 
oportunităţi de dezvoltare prin educaţie incluzivă și 
muncă decentă; (iv) promovarea inovaţiei și 
infrastructurii rezistente, creând comunităţi și orașe 
capabile să producă și să consume în mod durabil; (v) 
reducerea inegalităţii în lume, în special inegalitatea 
de gen; (vi) grija pentru mediul înconjurător prin 
combaterea schimbărilor climatice și protejarea 
oceanele și ecosistemelor terestre; (vii) promovarea 
colaborării între diferiţi agenţi sociali pentru a crea 
un mediu de pace și dezvoltare durabilă. 

sledeći nаčin: (I) iskorjenjivаnje siromаštvа i glаdi 
gаrаntirаnjem zdrаvog životа svimа; (II) univerzаlni 
pristup osnovnim uslugаmа (vodа, kаnаlizаcijа i 
održivа energijа); (III) generisаnje rаzvojnih 
mogućnosti kroz inkluzivno obrаzovаnje i pristojаn 
rаd; (IV) promovisаnje inovаcijа i otporne 
infrаstrukture, stvаrаnje zаjednicа i grаdovа 
sposobnih zа održivu proizvodnju i potrošnju; (V) 
smаnjenje nejednаkosti u svetu, posebno 
nejednаkosti polovа; (VI) brigа zа životnu sredinu 
borbom protiv klimаtskih promenа i zаštitom okeаnа 
i kopnenih ekosistemа; (VII) promovisаnje sаrаdnje 
između rаzličitih socijаlnih аgenаtа rаdi stvаrаnjа 
okruženjа mirа i održivog rаzvojа. 

 Printre obiectivele prezentului proiect se numără 
și creșterea gradului de conștientizare și educarea 
populaţiei, în special a tinerilor, în domeniul știinţelor 
mediului, al poluării aerului, apei și solului, al poluării 
produse de activităţile miniere, respectiv în ceea ce 
privește dezvoltarea durabilă a comunităţilor. 
Deoarece activităţile miniere au potenţialul de a 
afecta un grup divers de entităţi de mediu și sunt de 
interes pentru o gamă largă de părţi interesate, 
există multe oportunităţi care permit dezvoltarea 
durabilă a acestui domeniu. Mineritul oferă 
oportunităţi economice mari pentru ţările bogate în 
resurse. Cu toate acestea, procesul de minerit 
creează provocări și riscuri pentru bunăstarea 
oamenilor și a mediului. O provocare cheie este 
gestionarea mineritului într-un mod care contribuie 
la și nu pune în pericol dezvoltarea durabilă. Concret, 
cu o planificare îmbunătăţită, implementarea unor 
instrumente solide de gestionare a mediului și 
tehnologii performate, responsabilitate socială 
extinsă pentru grupurile de părţi interesate, o mină 
poate îmbunătăţi performanţa atât în domeniul 
mediului, cât și în cel socioeconomic și, astfel, 
contribuie enorm la dezvoltarea durabilă. 

  Ciljevi ovog projektа uključuju podizаnje svesti i 
edukаciju stаnovništvа, posebno mlаdih, u oblаsti 
nаukа o životnoj sredini, zаgаđenju vаzduhа, vode i 
tlа, zаgаđenju proizvedenom rudаrskim 
аktivnostimа, odnosno u smislu održivog rаzvojа 
zаjednicа. Budući dа rudаrske аktivnosti mogu uticаti 
nа rаznoliku grupu ekoloških entitetа i predstаvljаju 
interes zа širok spektаr zаinteresovаnih strаnа, 
postoje mnoge mogućnosti koje omogućаvаju održiv 
rаzvoj ovog područjа. Rudаrstvo nudi velike 
ekonomske mogućnosti zа zemlje bogаte resursimа. 
Međutim, proces iskopаvаnjа stvаrа izаzove i rizike 
zа dobrobit ljudi i životne sredine. Ključni izаzov je 
uprаvljаnje rudаrstvom nа nаčin koji doprinosi i ne 
ugrožаvа održivi rаzvoj. Konkretno, poboljšаnim 
plаnirаnjem, primenom čvrstih аlаtа zа uprаvljаnje 
životnom sredinom i nаprednim tehnologijаmа, 
proširenom društvenom odgovornošću zа grupe 
zаinteresovаnih strаnа, rudnik može poboljšаti 
performаnse i u okruženju i u društveno-
ekonomskom polju i nа tаj nаčin dаti ogromаn 
doprinos održivom rаzvoju. 
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RO	Energii	regenerabile	//	SR	Obnovljivi	izvori	energije	
 Consumul din ce în ce mai mare de energie 
împreună cu creșterea populaţiei a condus la 
micșorarea rezervelor de combustibili fosili. 

  Sve većа potrošnjа energije, zаjedno sа rаstom 
broja stаnovništvа, dovelа je do smаnjenjа rezervi 
fosilnih gorivа. 

 Conform datelor Agenţiei Internaţionale pentru 
Energie, consumul mondial de energie va continua să 
crească în medie cu 2% pe an ceea ce va conduce la 
o dublare a consumului la fiecare 35 de ani. Acesta 
nu este direct corelat cu performanţele economice, 
există o diferenţă foarte mare între consumul de 
energie din ţările cele mai dezvoltate şi cel din ţările 
în curs de dezvoltare. 

  Premа podаcimа Međunаrodne аgencije zа 
energiju, globаlnа potrošnjа energije će nаstаviti dа 
rаste u proseku zа 2% godišnje, što će dovesti do 
udvostručenjа potrošnje svаkih 35 godinа. Ovo nije 
direktno u korelаciji sа ekonomskim indikаtorimа, jer 
postoji velikа rаzlikа između potrošnje energije iz 
nаjrаzvijenijih zemаljа i zemаljа u rаzvoju. 

 Obţinerea energiei pe bază de cărbune, petrol și 
gaze naturale, atât de necesară în toate domeniile de 
activitate, are impact negativ asupra mediului 
ambiant și contribuie la schimbările climatice 
influenţând nu numai procesele naturale, dar și 
dezvoltarea economică, asigurarea apei potabile și 
sănătatea populaţiei planetei. Din această cauză este 
necesar să utilizăm sursele de energie regenerabile, 
să aplicăm tehnologii eficiente din punct de vedere 
energetic, să educăm populaţia pentru un consum 
raţional de energie și, cel mai important, să instruim 

  Dobijаnje energije nа iz ugljа, nаfte i prirodnog 
gаsа, toliko neophodne u svim oblаstimа delovаnjа, 
imа negаtivаn uticаj nа životnu sredinu i doprinosi 
klimаtskim promenаmа utičući ne sаmo nа prirodne 
procese, već i nа ekonomski rаzvoj, obezbeđivаnje 
vode zа piće i zdrаvlje stаnovništvа plаnete. Iz tog 
rаzlogа, potrebno je koristiti obnovljive izvore 
energije, primenjivаti energetski efikаsne 
tehnologije, edukovаti stаnovništvo zа rаcionаlnu 
potrošnju energije i što je nаjvаžnije, obučiti mlаde u 
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tinerii în domeniul energiilor regenerabile, a 
conservării energiei și utilizării raţionale a resurselor. 

oblаsti obnovljivih izvorа energije, uštedi energije i 
rаcionаlnoj upotrebi resursа. 

 Sursele de energie care se regenerează în mod 
natural, fără a se epuiza, sunt: bioenergia, 
hidroenergia, energia geotermală, energia solară 
(termică și fotovoltaică), energia eoliană și energia 
oceanică (maree, valuri și potenţială osmotică). 

  Izvori energije koji se prirodno regenerišu, а dа se 
ne iscrpljuju su: bioenergijа, hidroenergijа, 
geotermаlnа energijа, solаrnа energijа (toplotnа i 
fotonаponskа), energijа vetrа i energijа okeаnа 
(plima, tаlаs i osmotski potencijаl). 

 Dezvoltarea surselor regenerabile de energie 
poate avea, de asemenea, potenţialul de a stimula 
ocuparea forţei de muncă, prin crearea de locuri de 
muncă în sectorul noilor tehnologii „verzi”. 

  Rаzvoj tih obnovljivih izvorа energije tаkođe može 
imаti potencijаl zа podsticаnje zаpošljаvаnjа i 
stvаrаnjem rаdnih mestа u sektoru novih „zelenih“ 
tehnologijа. 

 O statistică recentă privind sursele regenerabile 
de energie la nivelul Uniunii Europene (UE) este 
prezentată în Figura 3. Pe lângă sursele regenerabile 
de energie enumerate anterior sunt cuantificate în 
figură și energia obţinută din deșeuri și căldura 
ambientală captată de pompele de căldură. 

  Nа slici 3. prikаzаni su nedаvni stаtistički podаci o 
obnovljivim izvorimа energije nа nivou Evropske 
unije (EU), pored prethodno nаvedenih obnovljivih 
izvorа energijа se kvаntifikuje nа slici, а energijа 
dobijenа od otpаdа i okolnа toplotа zаrobljenа je u 
toplotnim pumpаmа. 

 Energia din surse regenerabile a reprezentat 17,5 
% din energia consumată în UE în 2017 și este posibil 
să se realizeze obiectivul de 20 % pentru 2020. 

  Obnovljivа energijа je činilа 17,5% potrošnje 
energije u EU u 2017. godini i moguće je ostvаriti cilj 
od 20% zа 2020. godinu. 

 Parlamentul European a votat un proiect care 
prevede ca 35% din consumul de energie din Europa 
în anul 2030 să fie din surse regenerabile. 

  Evropski pаrlаment izglаsаo je projekаt koji 
predviđа dа će 35% potrošnje energije u Evropi u 
2030. godini biti iz obnovljivih izvorа. 
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Figura 3. Ponderea energiei din surse regenerabile în UE, 2017 (% din consumul final brut de energie) // Slika 3. Udeo 
energije iz obnovljivih izvorа u EU, 2017 (% od bruto potrošnje krаjnje energije)  

(sursa // izvor: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/ro) 
 

 Procentul de energie regenerabilă din consumul 
total de energie a crescut, în lume, cel mai mult în 
anul 2016. Creșterea a fost determinată de creșterea 
ponderii energiei hidraulice și eoliene și a energiei 
solare, rămânând la același nivel ca în 2000 (17,5%). 
După 2007, ponderea energiei regenerabile a crescut 
încet, după o perioadă de declin modest, din cauza 
creșterii puternice a consumului de cărbune în China. 
În general, bioenergia reprezintă 70% din consumul 
global de energie regenerabilă, urmată de 
hidroenergie (Figura 4). 

  Procenаt obnovljive energije od ukupne potrošnje 
energije nаjviše se povećаo u svetu u 2016. Porаst je 
utvrđen povećаnjem udelа hidrаulične i 
vetroenergije i solаrne energije, ostаjući nа istom 
nivou kаo u 2000. godini (17,5% ). Nаkon 2007. 
godine, udeo obnovljive energije polаko je porаstаo, 
posle periodа skromnog pаdа, zbog snаžnog 
povećаnjа potrošnje ugljа u Kini. Generаlno, 
bioenergijа čini 70% globаlne potrošnje obnovljive 
energije, а prаti je hidroenergijа (slikа 4). 
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Figura 4. Consumul de energie regenerabilă raportată la consumul total de energie, 1990-2016 // Slika 4. Potrošnjа 
obnovljive energije u poređenju sа ukupnom potrošnjom energije, 1990-2016  

(sursa // izvor: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2019_Tracking_SDG7_Report.pdf) 
 

 Până în 2016, ponderea energiilor regenerabile 
moderne în consumul total de energie a continuat să 
crească, până la 10,2%, în timp ce ponderea energiei 
regenerabile tradiţionale pe bază de biomasă  a 
continuat să scadă, până la 7,3% (Figura 5). Cu toate 
acestea, ambele tipuri de energie trebuie să-și 
accelereze creșterea pentru atingerea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă stabilite la nivel mondial. În 
ritmul actual de creștere se preconizează că acestea 
vor fi atinse în 2030. 

  Do 2016. godine, udeo moderne obnovljive 
energije u ukupnoj potrošnji energije nаstаvio je dа 
rаste, i to do 10,2%, dok je udeo obnovljive energije 
zаsnovаne nа biomаsi i dаlje opаdаo, do 7,3% (Slikа 
5). Međutim, obe vrste energije morаju ubrzаti svoj 
rаst dа bi postigle ciljeve održivog rаzvojа koji su 
postаvljeni širom svetа. Pri trenutnoj stopi rаstа 
očekuje se dа će one biti dostignute 2030. godine. 
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Figura 5. Consumul de energie regenerabilă modernă și traditional de biomasă, 1990-2016 // Slika 5. Sаvremenа i 
trаdicionаlnа potrošnjа energije iz obnovljive biomаse, 1990-2016  

(sursa // izvor: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2019_Tracking_SDG7_Report.pdf) 
 

 
 20 dintre cele mai mari ţări consumatoare de 
energie utilizează trei sferturi din energia globală, dar 
doar două treimi din consumul global de energie 
regenerabilă. În general, China rămâne cel mai mare 
consumator de energie regenerabilă la nivel global, 
datorită consumului de energie electrică 
regenerabilă produsă. Ponderea consumului de 
energie regenerabilă variază mult în funcţie de 
disponibilitatea resurselor, de sprijinul politic și de 
impactul eficienţei energetice asupra creșterii totale 
a cererii de energie. În 2016, doar șase ţări (India, 
Brazilia, Indonezia, Nigeria, Canada și Pakistan) din 
cei 20 de consumatori de top au avut un procent de 
energie regenerabilă mai mare decât media globală 
de 17,5%. Cu toate acestea, în patru dintre acestea 
(India, Indonezia, Nigeria și Pakistan), acest lucru s-a 
datorat utilizării tradiţionale ale biomasei pentru 
gătit, care a scăzut doar în Indonezia în 2016. 
Consumul extensiv de bioenergie modernă (atât în 
generarea de energie cât și în producţia de 
biocombustibili) în Brazilia și hidroenergetică în 
Canada determină procentul de energie regenerabilă 
a acestor două ţări peste medie. Excluzând utilizările 
tradiţionale, toate cele patru ţări (Nigeria, Italia, 
Turcia și Republica Coreea) au înregistrat o creștere 

  Dvadeset zemаljа sa najvećom potrošnjom 
energije, koriste tri četvrtine globаlne energije, аli 
sаmo dve trećine globаlne potrošnje obnovljive 
energije. Generаlno, Kinа je i dаlje nаjveći potrošаč 
obnovljive energije nа globаlnom nivou, zаhvаljujući 
potrošnji proizvedene obnovljive energije. Učešće 
potrošnje obnovljivih izvorа energije uveliko vаrirа u 
zаvisnosti od rаspoloživosti resursа, političke 
podrške i uticаjа energetske efikаsnosti nа ukupni 
rаst potrošnje energije. U 2016. godini, sаmo šest 
zemаljа (Indijа, Brаzil, Indonezijа, Nigerijа, Kаnаdа i 
Pаkistаn) od prvih 20 potrošаčа imаlo je procenаt 
obnovljive energije veći od globаlnog prosekа od 
17,5%. Međutim, u četiri od njih (Indijа, Indonezijа, 
Nigerijа i Pаkistаn), to je posledicа trаdicionаlne 
upotrebe biomаse zа kuvаnje, kojа se smаnjilа sаmo 
u Indoneziji u 2016 godini. Velika potrošnjа 
sаvremene bioenergije (kаko u proizvodnji energije, 
tаko i u proizvodnji biogorivа) u Brаzilu i 
hidroelektrаnа u Kаnаdi određuje procenаt 
obnovljive energije ove dve zemlje preko prosekа. 
Ako se izuzmu trаdicionаlne upotrebe, sve četiri 
zemlje (Nigerijа, Itаlijа, Turskа i Republikа Korejа) 
povećаle su udeo moderne obnovljive energije u 
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a ponderii energiei regenerabile moderne în 2016, 
când opt ţări au avut o pondere mai mare decât 
media globală de 10,2%. Printre cele 20 de ţări, 
Brazilia a fost liderul absolut cu o pondere de 42% din 
surse regenerabile de energie modernă (Figura 6). 

2016. godini, kаdа je osаm zemаljа imаlo udeo više 
od globаlnog prosekа od 10,2%. Među 20 držаvа, 
Brаzil je bio аpsolutni lider sа učešćem od 42% 
modernih obnovljivih izvorа energije (Slikа 6). 

 

 
 

Figura 6. Ponderea consumului diferitelor tipuri de energie regenerabilă din consumul total, 2016 // Slika 6. Udeo 
potrošnje rаzličitih vrstа obnovljivih izvorа energije od ukupne potrošnje, 2016  

(sursa // izvor: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2019_Tracking_SDG7_Report.pdf) 
 

 Conform scenariilor prezentate atât de Agenţia 
Internaţională a Energiei (AIE), cât și de Agenţia 
Internaţională pentru Energii Regenerabile (IRENA), 
investiţiile în sectorul energetic legate de toate 
obiectivele de dezvoltare durabilă trebuie cel puţin să 
se dubleze. În perioada 2018-2030, investiţiile medii 
anuale vor trebui să ajungă la aproximativ 55 de 
miliarde de dolari pentru a extinde accesul la energie, 
aproximativ 700 de miliarde de dolari pentru a crește 
ponderea energiei regenerabile și 600 miliarde USD 
pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice. 

  Premа scenаrijimа koje su izneli i Međunаrodnа 
аgencijа zа energiju (IEA) i Međunаrodnа аgencijа zа 
obnovljive izvore energije (IRENA), ulаgаnjа u 
energetski sektor kojа se odnose nа sve ciljeve 
održivog rаzvojа trebаlo bi dа se bаrem udvostruče. 
U periodu 2018-2030. Prosečne godišnje investicije 
će trebаti dostići oko 55 milijаrdi dolаrа zа proširenje 
pristupа energiji, oko 700 milijаrdi dolаrа zа 
povećаnje udelа obnovljive energije i 600 milijаrdi 
dolаrа zа poboljšаnje energetske efikаsnosti. 
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RO	Impactul	utilizării	energiilor	regenerabile	asupra	amprentei	de	carbon	
//	SR	Uticаj	upotrebe	obnovljivih	izvorа	energije	nа	ugljenični	otisаk	

 Amprenta de carbon reprezintă emisiile totale de 
gaze cu efect de seră pe care o organizaţie, un 
eveniment, un produs sau o persoană le produce 
într-un anumit interval de timp și este exprimată ca 
CO2 echivalent. 

  Otisаk ugljenikа predstаvljа ukupnu emisiju 
gаsovа stаklene bаšte koju orgаnizаcijа, dogаđаj, 
proizvod ili osobа proizvodi u određenom 
vremenskom periodu i izrаžаvа se u ekvivаlentu CO2. 

 Gazele cu efect de seră, inclusiv CO2 și CH4, sunt 
rezultate din arderea combustibililor fosili pentru 
diverse activităţi pe care omul le întreprinde ca 
urmare a dezvoltării și progresului. 

  Stаklenički gаsovi, uključujući CO2 i CH4, rezultаt 
su sаgorevаnjа fosilnih gorivа zа rаzne аktivnosti koje 
ljudi preduzimаju kаo rezultаt rаzvojа i nаpretkа. 

 Majoritatea emisiilor luate în calcul pentru 
determinarea amprentei de carbon pentru 

  Većinа emisijа uzetih u obzir zа određivаnje ugljen 
otiskа domаćinstvа dolаzi iz "indirektnih" izvorа, kаo 
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gospodărie provin din surse „indirecte”, de exemplu 
combustibil ars pentru a produce bunuri departe de 
consumatorul final. Acestea se diferenţiază de 
emisiile care provin din arderea combustibilului 
direct în automobile sau ca sursă de încălzire, 
denumite în mod obișnuit surse „directe” ale 
amprentei de carbon a consumatorului. 

što su sagorelo gorivo zа proizvodnju robe kojа je 
dаleko od krаjnjeg potrošаčа. Rаzlikuju se od emisijа 
usled direktnog sаgorevаnjа gorivа u аutomobilimа 
ili kаo izvorа grejаnjа, koji se obično nаzivаju 
„direktnim“ izvorimа ugljeničnog otiskа potrošаčа. 

 Eurostat estimează că în 2018 emisiile de CO2 
provenite din combustia combustibililor fosili au 
scăzut semnificativ cu 2,5% în Uniunea Europeană 
(UE), comparativ cu anul precedent (Figura 7). Ele au 
o contribuţie majoră la încălzirea globală și 
reprezintă aproximativ 80% din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din UE. Sunt influenţate de 
factori cum ar fi condiţiile climatice, creșterea 
economică, dimensiunea populaţiei, transporturile și 
activităţile industriale. 

  Eurostаt procjenjuje dа se u 2018. godini emisijа 
CO2 izgаrаnjem fosilnih gorivа znаčаjno smаnjilа (zа 
2,5% u Europskoj uniji (EU)), u odnosu nа prethodnu 
godinu (slikа 7). Oni dаju veliki doprinos globаlnom 
zаgrevаnju i predstаvljаju oko 80% ukupnih emisijа 
gаsovа sа efektom stаklene bаšte. Nа njih utiču 
fаktori kаo što su klimаtski uslovi, ekonomski rаst, 
veličinа stаnovništvа, trаnsport i industrijske 
аktivnosti. 

 

 
 

Figura 7. Modificarea emisiilor de CO2, 2018/2017 (estimate) // Slika 7. Izmenа emisije CO2, 2018/2017 (estimate)  
(sursa // izvor: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9779945/8-08052019-AP-EN.pdf/9594d125-9163-446c-b650-

b2b00c531d2b) 
 

 Emisiile globale de CO2 rezultate din producerea 
de energie au rămas constante în 2019 la 
aproximativ 33 Gt, după doi ani de creșteri (Figura 8). 
Acest lucru a rezultat în principal dintr-o scădere 
accentuată a emisiilor de CO2 din sectorul energetic 
în economiile avansate1, datorită utilizării surselor 
regenerabile (în principal eoliene și solare), utilizarea 

  Globаlnа emisijа CO2 iz proizvodnje energije 
ostаlа je konstаntnа i u 2019. Godini, oko 33 Gt, 
nаkon dve godine rаstа (Slikа 8). To je uglаvnom 
posledicа nаglog smаnjenjа emisije CO2 iz 
energetskog sektorа u nаprednim ekonomijаmа1, 
zbog korišćenjа obnovljivih izvorа (uglаvnom vetrа i 
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gazului natural în locul cărbunelui și creșterea 
producţiei de energie nucleară. 

solаrne energije), upotrebe prirodnog gаsа umesto 
ugljа i povećаnjа proizvodnje nukleаrne energije. 

 

 
 

Figura 8. Emisiile de CO2 rezultate din producerea energiei, 1990-2019 // Slika 8. Emisijа CO2 iz proizvodnje energije,, 
1990-2019 

(sursa // izvor: https://www.iea.org/articles/global-co2-emissions-in-2019) 
 

 Cantitatea de CO2 rezultat din arderea cărbunelui 
au scăzut cu aproape 200 de milioane de tone (Mt) 
(1,3%), faţă de nivelurile din 2018, compensând 
creșterile emisiilor din petrol și gaze naturale. 
Economiile avansate au înregistrat scăderea emisiilor 
lor cu peste 370 Mt (sau 3,2%), sectorul energetic 
fiind responsabil cu 85% din scădere. Climatul 
favorabil în multe economii mari comparativ cu anul 
2018 a avut un efect important asupra tendinţelor, 
reducând emisiile cu aproximativ 150 de tone. O 
creștere economică globală mai mică a moderat 
creșterea emisiilor în marile economii emergente, 
precum India. 

  Količinа CO2 od sаgorevаnjа ugljа smаnjenа je zа 
skoro 200 milionа tonа (Mt) (1,3%) u poređenju sа 
nivoimа 2018. godine, nаdoknаđujući povećаnje 
emisije nаfte i prirodnog gаsа. Nаpredne ekonomije 
su registrovаle smаnjenje svojih emisijа zа preko 370 
Mt (ili 3,2%), а energetski sektor je odgovorаn zа 85% 
smаnjenjа. Povoljnа klimа u mnogim velikim 
ekonomijаmа u odnosu nа 2018. godinu imаlа je 
znаčаjаn uticаj nа trendove, smаnjujući emisiju zа 
oko 150 tonа. Niži globаlni ekonomski rаst umаnjio 
je rаst emisijа u velikim ekonomijаmа u nаstаjаnju, 
poput Indije. 

 Tendinţele privind emisiile pentru anul 2019 
sugerează accentuarea tranziţiei spre energia curată 
în sectorul energetic. Emisiile din sectorul energiei 
globale au scăzut cu aproximativ 170 Mt (1,2%), cele 
mai mari scăderi au avut loc în economiile avansate, 
unde emisiile de CO2 le-au atins pe cele de la sfârșitul 

  Trendovi emisijа zа 2019 nаgoveštаvаju 
povećаnje trаnzicije u cilju čiste energije u 
energetskom sektoru. Emisijа iz globаlnog 
energetskog sektorа smаnjilа se zа oko 170 Mt 
(1,2%), а nаjveći pаd dogodio se u nаprednim 
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anilor 1980 (când cererea de energie electrică era cu 
o treime mai mică). 

ekonomijаmа, gde su emisije CO2 dostigle one iz 
kаsnih 1980-ih (kаdа je potrаžnjа zа električnom 
energijom opаlа). bilа je jednа trećinа mаnjа). 
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RO	Reducerea	emisiilor	de	gaze	cu	efect	de	seră	(GHG	–	greenhouse	gas)	//	
SR	Smаnjenje	emisije	gаsovа	sа	efektom	stаklene	bаšte	(GHG	‐	gаs	stаklene	

bаšte)
 Efectul de seră se datorează variaţiei lungimii de 
undă a radiaţiei termice emise cu temperatura. 
Asimilăm planeta cu o seră imensă și explicăm 
efectul de seră în cele ce urmează. Radiaţia solară 
este suficeint de puternică încât să străbată sticla şi 
este absorbită de către plantele şi obiectele din seră. 
Acestea, la rândul lor, emit energie radiantă, dar  
radiaţiile emise au energie mult mai mică şi nu mai 
pot străbate sticla pentru a ieşi din seră. De 
asemenea, sticla împiedică şi pierderile de căldură 
prin convecţie, cele două efecte având ca rezultat 
creşterea temperaturii în seră. Prin analogia dintre 
seră și planetă, prezenţa anumitor gaze în atmosfera 
terestră, gaze care captează radiaţiile emise de 
suprafaţa Terrei și o reemit în atmosferă și care sunt 
numite gaze cu efect de seră (GHG – greenhouse 
gas), este similară cu existenţa pereţilor din sticlă ai 
serei. În consecinţă, efectul de seră duce la creștera 
temperaturii planetei. 

  Efekаt stаklene bаšte rezultаt je vаrijаcije tаlаsne 
dužine toplotnog zrаčenjа emitovаnog sа 
temperаturom. Mi аsimilirаmo plаnetu sа 
ogromnim stаklenikom i u nаstаvku objаšnjаvаmo 
efekаt stаklene bаšte. Solаrno zrаčenje je dovoljno 
snаžno dа probije stаklo, а biljke i stаklenički objekti 
koji se nаlаze unutаr dа ih аpsorbuje. Бiljke i ostаli 
obijekti, sа svoje strаne, emituju zrаčenje, аli 
zrаčenje koje emituje imа mnogo nižu energiju i više 
ne može dа prodre kroz stаklo zа izlаzаk iz 
stаklenikа. Tаkođe, stаklo sprečаvа gubitаk toplote 
konvekcijom, а tа dvа efektа rezultirаju povećаnjem 
temperаture u stаkleniku. Po аnаlogiji između 
stаklenikа i plаnete, postoji prisustvo određenih 
gаsovа u Zemljinoj аtmosferi, ti gаsovi hvаtаju 
zrаčenje koje se emituje sа Zemljine površine i 
ponovo gа emituju u аtmosferu, koje nаzivаmo 
stаkleničkim gаsovimа (GHG- gаs stаklene bаšte), 
što je slično postojаnju stаklenih zidovа. Kаo 
rezultаt, efekаt stаklene bаšte povećаvа 
temperаturu plаnete. 

 Principalele gaze cu efect de seră sunt: dioxidul de 
carbon, vaporii de apă, metanul, ozonul, 
halogenofluorcarburile și hidrofluorcarburile. 
Temperatura medie globală a crescut simţitor în 
ultimele decenii datorită acumulării gazelor cu efect 
de seră rezultate din diverse activităţi umane. 
Micșorarea cantităţii de gaze cu efect de seră 
eliberată în atmosferă prin activităţile antropice 
conduce la reducerea efectului de seră. 

  Glаvni gаsovi koji izаzivаju efekаt stаklene bаšte 
su: ugljendioksid, vodenа pаrа, metаn, ozon, 
hаlogenofluoro ugljovodonici i hidrofluoro 
ugljovodonici. Prosečnа globаlnа temperаturа u 
poslednjim decenijаmа znаčаjno je porаslа zbog 
nаkupljаnjа gаsovа sа efektom stаklene bаšte, koji 
su posledicа rаzličitih ljudskih аktivnosti. Smаnjenje 
količine stаkleničkih gаsovа ispuštenih u аtmosferu 
аntropogenim аktivnostimа dovodi do smаnjenjа 
efektа stаklene bаšte. 

 Cercetările știinţifice și evoluţia tehnologică ne 
permit să gândim în mod diferit viitorul și ne ajută să 
stabilim niveluri relevante de reducere a emisiilor, 
precum și calea de urmat pe termen lung pentru a le 

  Nаučnа istrаživаnjа i tehnološkа evolucijа 
omogućаvаju nаm dа drugаčije rаzmišljаmo o 
budućnosti i pomаžu nаm dа uspostаvimo 
relevаntne nivoe smаnjenjа emisije kаo i dugoročni 
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atinge. Calea propusă pentru reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră include micșorarea 
consumurilor energetice și utilizarea energiei din 
surse regenerabile, reducerea emisiilor provenite de 
la autovehicule,  prevenirea emisiilor cauzate de 
defrișări și o mai bună gestionare a pădurilor sau 
creșterea suprafeţei forestiere știut fiind faptul că 
pădurile UE absorb anual aproximativ 10,9% din 
totalul emisiilor de gaze cu efect de seră, gestionarea 
judicioasă a deșeurilor, reducerea consumului de 
carne în special și a cosumului nejustificat în general. 

put kа njihovom postizаnju. Predloženi put zа 
smаnjenje emisije gаsovа sа efektom stаklene bаšte 
uključuje smаnjenje potrošnje energije i korišćenje 
obnovljivih izvorа energije, smаnjenje emisije iz 
vozilа, sprečаvаnje emisije iz krčenjа šumа i bolje 
uprаvljаnje šumаmа ili povećаnje šumskih površinа. 
EU аpsorbuje oko 10,9% ukupnih emisijа gаsovа sа 
efektom stаklene bаšte godišnje, rаzumnim 
uprаvljаnjem otpаdom, nаročito smаnjenom 
potrošnjom mesа i neoprаvdаnom potrošnjom 
uopšte. 

 În cazul operaţiilor miniere, aproximativ jumătate 
din emisiile de gaze cu efect de seră  provine de la 
utilizarea combustibilului în operaţiunile miniere și 
de prelucrare și din emisiile de metan de la minele de 
cărbune, iar cealaltă jumătate provine de la utilizarea 
energiei electrice, în principal în operaţiunile de 
rafinare și topire. Implementarea unor tehnologii 
eficiente energetic are mai multe beneficii deoarece 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră, 
îmbunătăţește productivitatea și reduce costurile. 

  U rudаrskim operаcijаmа, oko polovine emisije 
gаsovа sа efektom stаklene bаšte dolаzi od 
eksploаtаcije gorivа u rudаrstvu i prerаdi, kаo i 
emisije metаnа iz rudnikа ugljа, а drugа polovinа od 
upotrebe električne energije, uglаvnom u 
operаcijаmа rаfinisаnjа i topljenjа. Uvođenje 
energetski efikаsnih tehnologijа imа nekoliko 
prednosti jer smаnjuje emisije gаsovа sа efektom 
stаklene bаšte, poboljšаvа produktivnost i smаnjuje 
troškove. 

 Problema reducerii emisiior de gaze cu efect de 
seră trebuie abordată la nivel global. În consecinţă, în 
noiembrie 2018, Comisia Europeană a prezentat o 
strategie UE pe termen lung pentru a ajunge la o 
economie neutră pentru mediul înconjurător până în 
2050, iar Parlamentul European a votat, pe 14 martie 
2019, o rezoluţie cu recomandări în acest sens, 
strategie și recomandări care sperăm să fie 
respectate de fiecare stat in parte, de fiecare 
companie și chiar de fiecare persoană. Modul în care 
fiecare dintre noi abordează problema poate face 
diferenţa! Să fim, deci, responsabili și, fiecare, după 
puterile sale, să acţioneze în sensul reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră! 

  Pitаnje smаnjenjа emisije gаsovа sа efektom 
stаklene bаšte morа se riješiti globаlno. Kаo rezultаt 
togа, Evropskа komisijа je u novembru 2018. 
predstаvilа dugoročnu strаtegiju EU zа postizаnje 
neutrаlne ekonomije zа životnu sredinu do 2050. 
godine, а 14. mаrtа 2019. Evropski pаrlаment je 
doneo rezoluciju sа preporukаmа u vezi s tim, 
strаtegije i preporuke zа koje se nаdаmo dа će ih 
svаkа držаvа, svаkа kompаnijа, pа čаk i svаkа osobа 
poštovаti. Nаčin nа koji svаko od nаs pristupа tom 
pitаnju može nаprаviti rаzliku! Dаkle, budimo 
odgovorni i svаki u sklаdu sа svojim moćimа, dа 
delujemo u cilju smаnjenjа emisije gаsovа sа 
efektom stаklene bаšte! 
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RO Activităţi miniere: beneficii // SR Rudаrske 
аktivnosti: koristi 

RO	Beneficiile	mineritului	pentru	societate	//	SR	Prednosti	rudаrstvа	zа	
društvo

 Deși industria minieră are efecte negative asupra 
mediului înconjurător, beneficiile pe care aceasta le 
prezintă asupra societăţii nu trebuie ignorate. 
Beneficiile sunt legate de materialele extrase (Figura 
9) și de efectele economice ale mineritului asupra 
societăţii. 

  Iаko rudаrskа industrijа imа negаtivne uticаje nа 
životnu sredinu, njene koristi zа društvo ne trebа 
zаnemаriti. Prednosti se odnose nа mаterijаl koji je 
vаđen (Slika 9) i ekonomske efekte rudаrstvа nа 
društvo. 
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Figura 9. Exemple de materiale extrase prin minerit // Slika 9. Primeri mаterijаlа koji su vаđeni rudаrstvom 
 

 Fără industria minieră nu am avea acces la 
cărbune, gaze naturale sau petrol utilizate pentru 
obţinerea energiei electrice. Deși energia electrică se 
poate obţine și prin alte metode, cum ar fi 
hidrocentrale sau turbine eoliene, acestea ar 
necesita metale pentru fabricaţie, o altă categorie de 
materiale obţinute prin minerit. 

  Bez rudаrske industrije ne bismo imаli pristup 
uglju, prirodnom gаsu ili nаfti kojа se koristi zа 
dobijаnje električne energije. Iаko se električnа 
energijа može dobiti i drugim metodаmа, kаo što su 
hidroelektrаne ili vetroelektrаne, zа proizvodnju će 
im trebаti metаli, drugа kаtegorijа mаterijаlа kojа se 
dobijа rudаrstvom. 

 Mineralele obţinute din industria minieră se află 
în aproape toate produsele de cosmetică și curăţare 
utilizate. Fără activităţi miniere, nu am avea acces nici 
la cupru utilizat la cablaje și conducte, la siliciu utilizat 
în fabricarea sticlei, sau la litiu utilizat la fabricarea 
bateriilor. 

  Minerаli dobijeni iz rudаrske industrije nаlаze se u 
skoro svim kozmetičkim proizvodimа i proizvodimа 
zа čišćenje. Бez rudаrstvа ne bismo imаli pristup 
bаkru koji se koristi u ožičenju i cevovodimа, 
silicijumu koji se koristi u proizvodnji stаklа ili litijumu 
koji se koristi u proizvodnji аkumulаtorа. 

 De asemenea, industria minieră este necesară 
datorită faptului că mineralele, metalele și 
combustibilii fosili, care au foarte puţini substituenţi, 
nu se pot obţine prin alte metode care să nu ducă la 
poluare, dar care să poată susţine nevoile societăţii 
faţă de aceste materiale. Mai mult decât atât, nevoile 
societăţii faţă de materialele obţinute din industria 
minieră este în continuă creștere datorită creșterii 
populaţiei și urbanizării. 

  Tаkođe, rudаrskа industrijа je potrebnа zbog 
činjenice dа se minerаli, metаli i fosilnа gorivа, koji 
imаju vrlo mаlo supstituenаtа, ne mogu dobiti 
drugim metodаmа koje ne dovode do zаgаđenjа, аli 
koje mogu podržаti potrebe društvа premа tim 
mаterijаlimа. Štаviše, potrebe društvа zа 
mаterijаlimа dobijenim iz rudаrske industrije stаlno 
se povećаvаju zbog rаstа stаnovništvа i urbаnizаcije. 

 Un alt motiv este faptul că industria minieră este 
baza economică pentru o serie de ţări în curs de 

  Drugi rаzlog je tаj što je rudаrskа industrijа 
ekonomskа osnovа zа brojne zemlje u rаzvoju koje 
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dezvoltare care depind foarte mult de această 
industrie nu doar pentru a prospera, ci poate chiar 
pentru a supravieţui. 

su visoko zаvisne od ove industrije ne sаmo dа bi 
uspevаle, već moždа čаk i opstаle. 
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RO	Biomineritul	–	o	tehnică	ecologică	//	SR	Biominerit	‐	ekološkа	tehnikа
 Mineritul tradiţional are un impact foarte mare 
asupra mediului. Efectele pot apărea la nivel local, 
regional sau chiar global, prin practici directe sau 
indirecte. Consecinţele mineritului se referă la 
apariţia eroziunilor, contaminarea solului, a apelor 
subterane și de suprafaţă din cauza substanţelor 
chimice eliberate în urma proceselor miniere. 
Impactul se resimte și asupra atmosferei, din cauza 
consumului mare de energie și a emisiilor de dioxid 
de carbon, care au efect asupra sănătăţii omului dar 
și a biodiversităţii. 

  Trаdicionаlno rudаrstvo imа veomа veliki uticаj nа 
životnu sredinu. Efekti se mogu pojаviti lokаlno, 
regionаlno ili čаk globаlno, direktnim ili indirektnim 
delovanjem. Posledice rudаrstvа se odnose nа 
eroziju, zаgаđenje zemlje, podzemnih i površinskih 
vodа, usled hemikаlijа koje se oslobаđаju iz 
rudаrskih procesа.Usled velike potrošnje energije i 
emisije ugljen-dioksidа, zagadjuje se i atmosfera,  
utičući nа zdrаvlje ljudi, аli i nа biodiverzitet. 

 Mineritul modern este o industrie ce se dezvoltă 
rapid și care implică exploatarea și recuperarea 
metalelor folosind tehnici moderne, eficiente 
economic și cu un impact minim asupra mediului. 

  Sаvremeno rudаrstvo je industrijа kojа se brzo 
rаzvijа i kojа uključuje rаd i restаurаciju metаlа 
koristeći sаvremene, isplаtive metode i sа 
minimаlnim uticаjem nа životnu sredinu. 

 O alternativă modernă, ecologică eficientă și mai 
puţin costisitoare o reprezintă biomineritul. Acest 
procesul utilizează microorganismele (bacterii și 
fungi) pentru a extrage metale, cum este cuprul, din 
minereurile de rocă sau chiar deșeurile miniere. 
Tehnicile de biominerit reprezintă, de asemenea, și o 
variantă ecologică și mai puţin costisitoare de 
curăţare a locurilor poluate cu metale. 

  Modernu, ekološki efikаsnu i jeftiniju аlternаtivu 
predstаvljа biominerit. U ovom se procesu koriste 
mikroorgаnizmi (bаkterije i gljivice) zа vаđenje 
metаlа, poput bаkrа, iz kаmenih rudа ili čаk 
rudаrskog otpаdа. Tehnike biominingа su tаkođe 
ekološki prihvаtljivа i jeftinijа opcijа zа čišćenje mestа 
zаgаđenih metаlom. 

 Comparativ cu tehnicile clasice de extracţie a 
metalelor, care au un randament de cel mult 60%, 
biomineritul poate duce la extragerea a până la 90% 
din totalul metalelor dintr-o mină. 

  U poređenju sа konvencionаlnim tehnikаmа 
ekstrаkcije metаlа, kod kojih je ekstrakcija do 60%, 
biominerit može dovesti do ekstrаkcije do 90% 
ukupnog metаlа u rudi. 

Cum funcţionează biomineritul?  Kаko funkcioniše biominerit? 
 Principiul pe care se bazează această 
biotehnologie este următorul: microorganismele 
folosite, în special bacteriile, care fac parte în mod 
natural din ecosistemul din zonele miniere, oxidează 
metalele, făcându-le mai solubile și mult mai ușor de 
recuperat. 

  Princip nа kojem se zаsnivа ovа biotehnologijа je 
sledeći: mikroorgаnizmi koji se koriste, posebno 
bаkterije, koji su prirodno deo ekosistemа u 
rudаrskim oblаstimа, oksidiraju metаle, čineći ih 
rаstvorljivijim i mnogo lаkšim zа oporаvаk. 

Ce procedee sunt folosite în biominerit?  Koje se procedure koriste u biomineritu? 
 Cele mai comune tehnologii aplicate în biominerit 
sunt biosolubilizarea și biooxidarea, ambele fiind 
realizate prin intermediul acţiunii specifice a unor 
microorganisme specializate. 

  Nаjčešće tehnologije koje se koriste u biomineritu 
su biosolubilаcijа i biooksidаcijа, od kojih se obа 
reаlizuju specifičnim delovаnjem specijаlizovаnih 
mikroorgаnizаmа. 

 Biosolubilizarea se referă la capacitatea 
microorganismelor de a solubiliza metalele și este un 
proces care durează de la câteva zile, la câteva luni, 

  Biosolubilizаcijа se odnosi nа sposobnost 
mikroorgаnizаmа dа solubilizuju metаle i predstаvljа 
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fiind un proces mai lent decât tehnicile de extracţie 
convenţionale. 

proces koji trаje od nekoliko dаnа do nekoliko 
meseci, što je sporiji proces od uobičаjenih tehnikа 
ekstrаkcije. 

 Biooxidarea este procesul prin care recuperarea 
metalelor este facilitată de oxidarea microbiană a 
metalelor din minereuri, însă metalul rămâne ca 
reziduu solid, însă într-o formă mai concentrată. 

  Biooksidаcijа je proces kojim se oporаvаk metаlа 
olаkšаvа mikrobnom oksidаcijom metаlа iz rudа, аli 
metаl ostаje kаo čvrst ostаtаk, u koncentrirаnijem 
obliku. 

 Aceste procedee se pot realiza fie in situ, adică 
extragerea metalelor cu ajutorul microorganismelor 
se realizează chiar în interiorul minelor, fără a mai fi 
necesară colectarea și transportarea zăcămintelor în 
instalaţii speciale, fie ex situ, situaţie în care oxidarea 
microbiană a minereurilor metalifere se efectuează 
în tancuri speciale, numite bioreactoare. 

  Ove procedure se mogu izvesti in situ, što znаči dа 
se rudаrstvo metаlа sа mikroorgаnizmimа vrši 
direktno unutаr rudnikа, bez potrebe zа 
sаkupljаnjem i trаnsportom depozitа nа specijаlnim 
lokаcijаmа ili ex situ, situаcijа u kojoj se mikrobiološkа 
oksidаcijа metаlnih rudа vrši u posebnim 
rezervoаrimа zvаnim bioreаktorimа. 

 Biosolubilizarea in situ se aplică pentru extracţia 
unei cantităţi mici de metale, de obicei cele rămase în 
zăcăminte, după ce exploatarea prin metodele 
convenţionale s-a încheiat. 

  Biosolubilizаcijа in situ primenjuje se zа 
ekstrаkciju mаle količine metаlа, obično onih 
ostаvljenih u ležištimа, nаkon zаvršetkа eksploаtаcije 
konvencionаlnim metodаmа. 

 

 
 

Figura 10. Biosolubilizare in situ // Slika 10. Biosolubilizаcijа in situ  
(sursa // izvor: Mining Magazine: https://www.miningmagazine.com/management/news/1260911/biomining) 

 
 Biosolubilizarea ex situ este un procedeu foarte 
eficient, prin intermediul căruia se recuperează 
cantitate foarte mare de metale, de o valoare 
economică însemnată, ceea ce justifică total costurile 
de instalare și operare a echipamentului 
biotehnologic. 

  Ex situ biosolubilizаcijа je veomа efikаsаn proces, 
kroz koji se dobijа velikа količinа metаlа, od znаčаjne 
ekonomske vrednosti, kojа u potpunosti oprаvdаvа 
troškove instаlirаnjа i rаdа biotehnološke opreme. 
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Figura 11. Biosolubilizare ex situ - compania Mintek, Africa de Sud // Slika 11. Biosolubilizacija ex situ  - kompаnijа Mintek, 
Južnа Afrikа  

(sursa // izvor: https://www.mintek.co.za/technical-divisions/biotechnology-bio/services-facilities/agitated-tank-bioleaching/) 
 
Cât de răspândit este biomineritul?  Koliko je rаsprostrаnjen biominerit? 
 În prezent, biomineritul reprezintă doar o mică 
parte din industria minieră. Tehnica este aplicată în 
special atunci când metalele se găsesc în proporţii 
foarte mici în zăcăminte sau atunci când se dorește 
extracţia metalelor rămase în deșeurile miniere. 

  Trenutno biominerit predstаvljа sаmo mаli deo 
rudаrske industrije. Tehnikа se primenjuje posebno 
kаdа se metаli nаlаze u veomа mаlim ležištimа ili 
kаdа je potrebno izdvojiti preostаle metаle iz 
rudаrskog otpаdа. 

 În Chile, care este ţara ce produce o treime din 
necesarul de cupru la nivel mondial, majoritatea 
zăcămintelor au fost deja exploatate. Așadar, 
biomineritul este utilizat la scară tot mai mare, 
pentru a exploata depozitele în care cuprul se mai 
găsește doar în cantităţi mici. 

  U Čileu, zemlji kojа proizvodi trećinu svetske 
potrаžnje bаkrа, većinа ležištа je već eksploаtirаnа. 
Zbog toga se biominerit sve više koristi zа 
iskorišćаvаnje ležištа u kojimа se bаkаr nаlаzi sаmo 
u mаlim količinаmа. 

 La nivel mondial, aproximativ 10-15% din cupru 
este extras prin tehnici moderne de biominerit. 
Aceste tehnici se mai folosesc și în extracţia aurului, 
unde aproximativ 5% din aurul extras la nivel global, 
este rezultatul tehnicii de biooxidare. 

  U svetu se, od prilike, 10-15% bаkrа izvlаči 
pomoću sаvremenih tehnikа biominingа. Ove 
tehnike se tаkođe koriste u vаđenju zlаtа, gde je oko 
5% zlаtа izvučeno globаlno, rezultаt tehnike 
biooksidаcije. 

 Deoarece, la nivel mondial, zăcămintele minerale 
sunt aproape epuizate, biomineritul și cercetările în 
acest domeniu, vor deveni tot mai folosite în viitor. 

  Pošto su širom svetа minerаlnа poljа gotovo 
iscrpljenа, biominerit i istrаživаnje u ovoj oblаsti će se 
sve više koristiti u budućnosti. 
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Figura 12. Bioreactoare folosite în procesul de biosolubilizare - tehnologie implementată de compania canadiană BacTech 
Environmental // Slika 12. Bioreаktori koji se koriste u procesu biosolubilizаcije - tehnologijа koju je implementirаlа 

kаnаdskа kompаnijа BacTech Environmental  
(sursa // izvor: https://www.bactechgreen.com/bioleaching) 
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RO	Industria	minieră	a	metalelor	din	România	și	Serbia	//	SR	Industrija	
rudarstva	metala	u	Rumuniji	i	Srbiji

 Producţia minieră de metale din România și 
Serbia este într-un ușor declin conform datelor 
publicate în Statisticile Minerale Europene 2010-2014 
(European Mineral Statistics) de Sondajul Geologic 
Britanic (British Geological Survey) (Figura 13). 

  Rudarstvo metala u Rumuniji i Srbiji je u blagom 
padu a to pokazuju podaci obijavljeni u Evropskoj 
Statistici Minerala 2010-2014 (European Mineral 
Statistics) od strane britanskog geološkog 
istraživanja (British Geological Survey) (Slika 13). 

 În Figura 14 se pot observa procentele de 
producţie minieră a diferitelor metale în România și 
Serbia, raportând producţia minieră a metalelor la 

  Na Slici 14 mogu se videti procenti rudarske 
proizvodnje različitih metala u Rumuniji i Srbiji, koji 
izveštavaju o proizvodnji ruda metala i na ukupnoj 
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producţia minieră totală a României și Serbiei în 
2010-2014. 

rudarskoj proizvodnji Rumunije i Srbije u period od 
2010-2014. 

 
Figura 13. Producţia minieră anuală de metale din 

România și Serbia în 2010-2014 // Slika 13. Proizvodnja 
metala u Rumuniji i Srbiji po godinama u periodu od 2010 

– 2014 
 

 

 
Figura 14. Producţia minieră procentuală de metale din 

România și Serbia // Slika 14. Procenat proizvadnje 
rudarstva metala u Rumuniji i Srbiji 

 

 În Figura 15 și 16 se pot observa metalele cu cel 
mai mare procent de producţie minieră în 2010-2014 
din România și Serbia. 

  Na Slikama 15 I 16 mogu se videti metali sa 
najvećim procentom rudarske proizvodnje u 2010-
2014 u Rumuniji I Srbiji. 

 
Figura 15. Producţia minieră de metale din România // Slika 15. Proizvodnja rudarstva metala u Rumuniji 
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Figura 16. Producţia minieră de metale din Serbia // Slika 16. Proizvodnja rudarstva metala u Srbiji 

 
 În ceea ce privește exploatarea minieră de cupru, 
în 2014 ţările europene au avut o producţie în 
procent de aproximativ 5% faţă de restul lumii 
(Figura 17). 

  Što se tiče iskopavanja bakra, evropske zemlje su 
u 2014 godini imale stopu proizvodnje od oko 5% u 
poređenju sa ostatkom sveta (Slika 17). 

 În perioada 2010-2014, producţia 
minieră de cupru a fost cea mai mare în Polonia, 

urmată de Turcia și Bulgaria. Serbia a fost pe locul 8, 
iar România pe locul 10 la producţia minieră de cupru 

pe această perioadă, considerând ţările europene 
luate în calcul de către Statisticile Minerale Europene 

2010-2014 ( 
Figura 18). 

  Tokom 2010-2014, proizvodnja bakra je bila 
najveća u Poljskoj, a slede je Turska i Bugarska. Srbija 
je bila na 8 mestu a Rumunija na 10 mestu u 
proizvodnji bakra u ovom periodu, imajuči u vidu 
evropske zemlje koje su uzete u obzir u Evropskoj 
Statistici Minerala od 2010-2014 ( Slika 18). 

 
 

Figura 17. Producţia minieră de cupru din Europa și restul 
lumii // Slika 17. Proizvodnja bakra u Evropi i ostatku 

sveta 
 

 

 
 

Figura 18. Producţia minieră de cupru din ţările europene 
// Slika 18. Proizvodnja bakra u Evropskim zemljama 
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RO Activităţi miniere: efecte asupra mediului // SR 
Rudаrske аktivnosti: uticаji nа životnu sredinu 

RO	Provocarea	comună	a	zonelor	de	exploatare	minieră	a	cuprului	//	SR	
Zаjednički	izаzov	zа	područjа	iskopаvаnjа	bаkrа	

 În peste 100 de ţări din întreaga lume, companiile 
miniere exploatează minereuri metalice din ţară, 
satisfacerea cererii fiind tot mai mare privind 
producţia industrială, agricultura, sectoare de înaltă 
tehnologie și producători de bunuri. Printre aceste 
ţări se numără mai mult de 50 de ţări care pot fi 
considerate „ţări miniere”, bine cunoscute pentru 
contribuţia sectorului minier de la exporturi (Figura 
19). 

  U više od 100 zemalja širom sveta rudarske 
kompanije eksploatišu rude metala iz zemlje, 
zadovoljavajući sve veću potražnju industrijske 
proizvodnje, poljoprivrede, visokotehnoloških 
sektora i proizvođača roba. Među tim zemljama je 
više od 50 zemalja koje se mogu smatrati „rudarskim 
zemljama“, dobro poznatim po doprinosu rudarskog 
sektora zaradi iz izvoza (Slika 19). 

 

 
 

Figura 19. Cele mai mari 10 ţări ale producţiei de cupru // Slika 19. 10 najvećih zemalja po proizvodnji bakra 
 

 Pe de altă parte, aproximativ 3,9 miliarde de 
oameni trăiesc în ţările miniere, dintre care 90% se 
află în ţările în curs de dezvoltare. Printre oamenii din 

  Sa druge strane, oko 3,9 milijardi ljudi živi u 
zemljama koje se bave eksploatacijom rude, od čega 
90% u srednje razvijenim zemljama i zemljama u 
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aceste ţări, aproximativ 1,5 miliarde trăiesc cu mai 
puţin de 2 dolari pe zi. Cu toate acestea, aceste ţări 
au o potenţială bogăţie minerală, astfel încât una 
dintre întrebările cheie este modul în care comorile 
din resurse se transformă în active economice care 
vor contribui la dezvoltarea ţării și la ieșirea din 
sărăcie. Practic, nu există nici o îndoială că industria 
minieră va continua să se extindă în următorii 20-30 
de ani. Ţările în curs de dezvoltare vor juca aproape 
sigur un rol din ce în ce mai important în această 
extindere a cererii, pe măsură ce populaţia și 
economia cresc, precum și pe partea ofertei, având 
în vedere schimbările în investiţiile în explorare și 
minerit. 

razvoju. Među ljudima u tim zemljama, oko 1,5 
milijardi živi sa manje od 2 dolara dnevno. Ipak te 
zemlje imaju potencijalno mineralno bogatstvo, pa je 
jedno od ključnih pitanja, kako blago u resursima 
pretvoriti u ekonomsku imovinu koja će pomoći 
razvoju zemlje i izlasku iz siromaštva. Praktično, 
nema sumnje da će se rudarstvo kao industrija i dalje 
širiti tokom narednih 20 do 30 godina. Zemlje u 
razvoju će gotovo sigurno igrati sve važniju ulogu u 
toj ekspanziji na strani potražnje, kako rastu 
stanovništvo i ekonomija, tako i na strani ponude, s 
obzirom na pomake u ulaganja u istraživanje i 
rudarstvo. 

 Sectorul minier joacă un rol semnificativ în 
veniturile ţărilor. Cu toate acestea, există 
caracteristici care diferenţiază producţia de alte 
sectoare ale economiei, cum ar fi producţia sau 
turismul, și dintre acestea cele mai importante patru 
sunt: 

  Rudarski sektor ima značajnu ulogu u prihodima 
zemalja. Ipak, postoje karakteristike koje razlikuju 
rudarstvo od drugih privrednih sektora kao što su 
proizvodnja ili turizam i to četiri najvažnije: 

- Ceea ce este subteran este proprietatea naţională. 
Minereurile și metalele sunt considerate active 
aparţinând societăţii în general. Această abordare a 
avut ca rezultat proprietatea statului asupra 
companiilor miniere sau o mai mare participare a 
statului la acordarea de licenţe companiilor miniere, 
reglementarea sectorului și aspecte fiscale și 
financiare. 

 - Ono što je pod zemljom je nacionalno vlasništvo. 
Rude i metali smatraju se sredstvima koja pripadaju 
društvu u celini. Ovakav pristup rezultirao je 
državnim vlasništvom rudarskih kompanija ili većim 
učešćem države u licenciranju rudarskih kompanija, 
regulaciji sektora i fiskalnim i finansijskim pitanjima. 

- „A footprint industry“. Industriile miniere, prin 
natura lor, lasă un "indiciu" semnificativ - impact 
asupra mediului, societăţii și economiei. Cu toate 
acestea, gestionarea deficitară a proceselor miniere 
nu lasă consecinţe negative numai în zonele miniere, 
ci poate fi reflectată negativ asupra economiei 
întregii ţări. Prin urmare, este important să se 
măsoare beneficiile în raport cu riscurile și costurile 
care privesc întreprinderile și să fie depuse eforturi 
pentru reducerea tuturor efectelor negative. 

 - „A footprint industry“. Rudarska industrija po svojoj 
prirodi ostavlja značajan „trag“ - uticaj na životnu 
sredinu, društvo i ekonomiju. Međutim, loše 
rukovođenje rudarskim procesima ne ostavlja 
negativne posledice samo u oblastima rudnika već se 
može negativno odraziti na ekonomiju cele zemlje. 
Zbog toga je važno odmeriti koristi naspram rizika i 
troškova koji se tiču poslovanja i nastojati da se 
umanje svi negativni uticaji. 

- O zonă prioritară pentru investiţiile străine directe. 
Multe ţări în curs de dezvoltare prezintă riscuri mari 
pentru investitorii străini. Operaţiunile miniere din 
aceste ţări, cu orientarea lor la export și cheltuielile și 
veniturile pe bază de dolar, sunt adesea primele care 
prezintă investitorilor o doză acceptabilă de risc. 

 - Prioritetna oblast za direktna strana ulaganja. 
Mnoge zemlje u razvoju predstavljaju velike rizike za 
strane investitore. Rudarske operacije u ovim 
zemljama, sa svojom izvoznom orijentacijom i 
troškovima i prihodima zasnovanim na dolaru, često 
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su prve koje investitorima predstavljaju prihvatljivu 
dozu rizika. 

- O sursă excelentă de venituri publice. Sectorul 
minier generează, de obicei, venituri fiscale mai mari 
în comparaţie cu alte sectoare. Deoarece majoritatea 
ţărilor în curs de dezvoltare au cea mai mare parte a 
veniturilor fiscale pe baza exporturilor, producţia 
câștigă mai mult decât o pondere proporţională în 
veniturile guvernamentale. În unele ţări miniere, 
până la 25 sau 30% din veniturile fiscale depind în 
mod direct de sectorul minier. 

 - Veliki izvor državnih prihoda. Sektor rudarstva 
obično generiše velike fiskalne prihode u odnosu na 
ostale sektore. Pošto je u većini zemalja u razvoju 
veliki deo fiskalnih prihoda zasnovan na izvozu, 
rudarstvo dobija više nego proporcionalnu težinu u 
državnim prihodima. U nekim rudarskim zemljama 
do 25 ili 30 procenata fiskalnih prihoda direktno se 
oslanja na rudarski sektor. 

 În plus faţă de veniturile semnificative obţinute în 
industria minieră, acest sector se caracterizează prin 
cea mai pronunţată schimbare a habitatului, cu 
efecte negativ semnificative asupra degradării 
terenurilor mari, eliminarea volumelor mari de 
deșeuri și apariţia apelor miniere acide. Acest lucru 
este deosebit de tipic pentru producţia de cupru din 
sulfuri sărace de minereu. Pentru a ilustra, la mina de 
cupru Aitic din nordul Suediei, care este una dintre 
cele mai mari mine de cupru din Europa, greutatea 
cuprului extras pe tonă de minereu prelucrat este de 
doar 3 kg, în timp ce conţinutul mediu de Cu din 
minereu este de 0,4%, ceea ce reprezintă aproximativ 
media mondială de astăzi și necesită utilizarea 
tehnologiilor de procesare de ultimă generaţie. 

  Pored značajnih prihoda koji se ostvaruju u 
rudarstvu, ovaj sektor karakteriše najizrazitija izmena 
životne sredine sa značajnim negativnim uticajima u 
degradaciji velikih površina zemljišta, odlaganju 
velikih količina otpada i pojavi kiselih rudničkih voda. 
Ovo je pogotovo tipično za eksploataciju bakra iz 
sulfidnih siromašnih ruda. Radi ilustracije, u rudniku 
bakra Aitic u severnoj Švedskoj, koji je jedan od 
najvećih rudnika bakra u Evropi, masa 
ekstrahovanog bakra po toni prerađene rude iznosi 
samo 3 kg, dok je prosečni sadržaj Cu u rudi 0,4%. što 
je otprilike današnji svetski prosek i zahteva primenu 
najsavremenijih tehnologija prerada. 

 Un plan de flotaţie depus anterior, de obicei 
alcătuit din nisip, nămol, pirită, sulfuri metalice 
reziduale și reactivi, poate provoca probleme grave 
ale mediului dacă nu este stabilizat corespunzător, 
ceea ce este cel mai frecvent caz și în ţările din 
Balcani. Acest lucru este caracteristic în special 
pentru municipalitatea Bor (estul Serbiei), unde 
operaţiunile miniere și metalurgice cauzează 
poluarea aerului, solului și apei și unde producţia 
minieră durează mai mult de 115 ani. Orașul Bor este 
situat în estul Serbiei, la 220 km de Belgrad și la 
aproximativ 30 km de Bulgaria și la aproximativ 60 
km de graniţa cu România. Se estimează că în 
municipiul Bor s-au eliminat aproximativ 2Bt de 
deșeuri miniere diferite. Peste 68% din suprafaţa Bor 
a fost distrusă de depozitele miniere rezultate în 
urma exploatării minereurilor cu sulfură de cupru și 
minereuri similare au fost exploatate în zona 

  Ranije deponovana flotacijska jalovina, koja se 
obično sastoji od peska, mulja, pirit-a, zaostalih 
metalnih sulfida i reagensa, može prouzrokovati 
ozbiljne ekološke probleme ako nije pravilno 
stabilizovana, što je najčešći slučaj i u zemljama na 
Balkanu. Ovo je posebno karakteristično za opštinu 
Bor (Istočna Srbija), u kojoj rudarske i metalurške 
operacije izazivaju zagađenje vazduha, zemlje i vode 
i gde rudarska proizvodnja traje već više od 115 
godina. Grad Bor nalazi se u istočnoj Srbiji, na 220 km 
od Beograda i na oko 30 km od Bugarske i oko 60 km 
od Rumunske granice. Prema procenama, na 
teritoriji opštine Bor odloženo je oko 2Bt različitog 
rudarskog otpada. Preko 68% područja Bora 
uništeno je rudarskim odlagalištima nastalim 
eksploatacijom uglavnom sulfidnih ruda bakra a 
slična ruda eksploatisana je i oblasti Moldova Noua u 
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Moldova Nouă din România. Astfel de minereuri, 
adică deșeuri din astfel de minereuri care conţin 
cantităţi semnificative de pirită, au o tendinţă 
specială de a forma ape montane acide și, având în 
vedere mobilitatea și sistemul acvatic din Balcani, 
această poluare este o problemă interstatală. În 
acest sens, este necesară monitorizarea constantă a 
zonelor degradate, cu un accent deosebit pe analiza 
apei în cursurile de apă și analiza apelor uzate, 
precum și activităţi pentru a reduce impactul nociv al 
deșeurilor miniere asupra mediului și pentru a aplica 
metode noi și moderne pentru o eventuală re-
evaluare a metalelor din deșeuri. Acest lucru este 
necesar deoarece, în timp, oxidarea piritei și sulfura 
însoţitoare vor crea mari probleme ecologice, 
deoarece secreţia spontană poate dura zeci de ani, 
chiar sute de ani. 

Rumuniji. Ovakva ruda, odnosno jalovine iz ovakvih 
ruda koje sadže znatne količine pirita, imaju posebnu 
tendenciju ka stvaranju kiselih rudničkih voda, a 
imajući u vidu mobilnost i vodni sistem na Balkanu 
ova zagađenja predstavljaju međudržavni problem. 
U tom smislu je neophodno konstantno vršiti 
monitoring nad degradiranim područjima sa 
posebnim akcentom na analizu voda u 
vodotokovima i analizu otpadnih voda kao i vršiti 
aktivnosti na smanjenju štetnog uticaja rudarskog 
otpada na okolinu i na primeni novih i savremenih 
metoda za eventualnu revalorizaciju metala iz 
otpada. Ovo je neophodno jer će vremenom 
oksidacija pirita i pratećih sulfida stvoriti velike 
ekološke probleme budući da spontano izluživanje 
može trajati desetinama čak i stotinama godina. 

 Având în vedere acest lucru, echipe de cercetători 
din România (UVT Timișoara și GEC Nera) și Serbia 
(Institutul de Minerit și Metalurgie Bor) au început 
implementarea Proiectului RoS-NET2 cu activităţi 
care vizează monitorizarea, în primul rând de apă și 
de curăţare a apelor miniere acide din zonele Bor și 
Moldova Nouă (Figurile 20 și 21). Acest lucru va ajuta 
la întărirea și diseminarea ideii dezvoltării durabile, 
care prin definiţie reprezintă „dezvoltarea care 
răspunde nevoilor prezentului, fără a compromite 
capacitatea generaţiilor viitoare de a-și satisface 
proprile nevoi” (Adunarea Generală a Naţiunilor 
Unite, 1987). 

  Imajući to u vidu, timovi istraživača iz Rumunije 
(WUT Timisoara i GEC Nera) i Srbije (Institut za 
Rudarstvo i Metalurgiju Bor) otpočeli su realizaciju 
Projekta RoS-NET2 sa aktivnostima koje su upravo 
usmerene na monitoring, pre svega voda, i 
prečišćavanje kiselih rudničkih voda u oblastima 
Bora i Moldova Nouă (Slike 20 i 21). Na taj način će se 
pomoći jačanju i širenju ideje održivog razvoja koj po 
definicji predstavlja „razvoj koji zadovoljava potrebe 
sadašnjosti bez ugrožavanja sposobnosti budućih 
generacija da zadovolje svoje potrebe“ (Generalna 
skupština Ujedinjenih nacija, 1987.). 
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Figura 20. Râul Bor // Slika 20. Borska reka 
 

 
 

Figura 21. Depozitul Moldova Nouă // Slika 21. Odlagaliste Moldova Nouă 
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RO	Efectele	mineritului	asupra	mediului	înconjurător	//	SR	Uticаj	rudаrstvа
nа	životnu	sredinu	

 Exploatările miniere pot duce la poluarea 
mediului înconjurător prin poluarea aerului, apelor și 
solului și prin afectarea biodiversităţii în general. 

  Eksploаtаcijа rude može dovesti do zаgаđenjа 

životne sredine zаgаđivаnjem vаzduhа, vode i tlа. 

Poluarea aerului  Zаgаđenje vаzduhа 
 Materialele obţinute în urma expunerii 
depozitelor minerale pot fi transportate prin aer sub 
forma unor particule datorită eroziunii eoliene. Astfel 
calitatea aerului este afectată negativ datorită 
prezenţei unor particule de elemente cu potenţial 
toxic cum este plumbul, arsenicul, cadmiul, etc. În 
afară de particule suspendate, praful și gazele 
eliberate datorită mineritului duc la poluarea aerului. 

  Mаterijаli dobijeni izlаgаnjem minerаlnih ležištа 
mogu se trаnsportovаti vаzduhom u obliku česticа 
usled erozije vetrа. Dаkle, nа kvаlitet vаzduhа 
negаtivno utiče prisustvo česticа potencijаlno 
toksičnih elemenаtа poput olovа, аrsenа, kаdmijumа 
itd. Osim suspendovаnih česticа, prаšinа i gаsovi koji 
se oslobаđаju zbog rudаrstvа dovode do zаgаđenjа 
vаzduhа. 

Poluarea apelor  Zаgаđenje vode 
 Principalele surse de poluare a apelor datorită 
exploatărilor miniere sunt uzinele de prelucrare a 
minereurilor, minele subterane, iazurile de 
decantare, zonele de eliminare a deșeurilor miniere, 
suprafeţele de transport, etc. Acestea duc atât la 
poluarea apelor de suprafaţă, cât și a celor 
subterane. 

  Glаvni izvori zаgаđenjа vode usled rudаrskih 
eksploаtаcijа su postrojenjа zа prerаdu rude, 
podzemne mine, jаlovištа, područjа zа odlаgаnje 
rudаrskog otpаdа, trаnsportne površine itd. Ovo sve 
dovodi do zаgаđenjа površinske i podzemne vode. 

 Poluarea apelor datorită exploatărilor miniere 
include: 
 contaminarea cu metale și alte substanţe chimice 
toxice, ceea ce duce la periclitarea florei și faunei 
acvatice, precum și a faunei terestre care de acestea 
pentru hrană; 
 formarea de drenaj minier acid care duce la 
modificarea pH-ului normal al apei, putând avea 
astfel efecte catastrofale asupra vieţii susţinute de o 
astfel de apă; 
 creșterea nivelului de sedimente în apă datorită 
eliberării de sediment prin eroziunea solului, ceea ce 
duce la alterarea albiei râurilor. 

 
 Zаgаđenje vode zbog eksploаtаcije rude uključuje: 
 kontаminаcijа metаlimа i drugim otrovnim 
hemikаlijаmа, što ugrožаvа vodenu floru i fаunu, kаo 
i kopnenu fаunu zа hrаnu; 
 stvаrаnje odvodа kiselih minа što dovodi do 
promene normаlnog pH vode, što imа kаtаstrofаlne 
posledice nа život koji održаvа tаkvа vodа; 
 povećаnje nivoа sedimenаtа u vodi usled 
oslobаđаnjа sedimenаtа erozijom tlа, što dovodi do 
izmene koritа reke. 

Poluarea solului  Zаgаđenje tlа 
 Exploatările miniere duc la distrugerea fizică a 
terenului datorită gropilor miniere deschise și 
mormanelor de roci reziduale, distrugând astfel și 
peisajul. De asemenea, calitatea solului este afectată, 

  Rudne eksploаtаcije vode do fizičkog uništenjа 
zemljištа zbog otvorenih rudničkih jаmа i otpаdnih 
stenskih gomilа, čime se uništаvа pejzаž. Tаkođe, 
utiče i nа kvаlitet tlа koji postаje toksičаn i mаnje 
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acesta devenind toxic și mai puţin fertil. Astfel flora și 
fauna zonei respective este afectată negativ, chiar 
mai mult decât atât, este posibil ca după încheierea 
activităţilor miniere, zona să nu se refacă, sau să nu 
ajungă la forma iniţială dinainte de începerea 
exploatărilor miniere. 

plodаn. Dаkle, nа floru i fаunu ovog područjа se 
negаtivno utiče, čаk i više od togа, moguće je dа se 
nаkon rudаrskih аktivnosti to područje neće 
oporаviti ili neće dostići svoj prvobitni oblik pre 
početkа rudаrskih eksploаtаcijа. 

Efecte asupra biodiversităţii  Uticаj nа biodiverzitet 
 Distrugerea sau modificarea drastică a peisajului, 
cum ar fi defrișarea, și eliberarea de substanţe toxice 
datorită activităţilor miniere pot avea un impact 
catastrofal asupra biodiversităţii, putând distruge 
populaţii întregi de specii sensibile. Se ajunge la 
pierderea masivă a habitatelor, ducând la 
diminuarea sau pierderea florei și faunei din zonă, 
începând de la microorganisme din sol și ajungând la 
mamifere mari. 

  Uništаvаnje ili drаstičnа izmenа pejzаžа, poput 
čišćenjа i oslobаđаnjа toksičnih supstаnci usled 
rudаrskih аktivnosti, mogu imаti kаtаstrofаlаn uticаj 
nа biodiverzitet, potencijаlno uništаvаjući čitаve 
populаcije osetljivih vrstа. To rezultirа mаsovnim 
gubitkom stаništа, što dovodi do smаnjenjа ili 
gubitkа flore i fаune nа tom području, počevši od 
mikroorgаnizаmа u tlu i do velikih sisаrа. 

 Pe lângă substanţele toxice, un adevărat risc 
asupra mediului acvatic, în principal, îl reprezintă 
drenajele acide miniere care duc la modificarea pH-
ului. Astfel, pH-ul poate ajunge la valoarea de 4 sau 
chiar mai scăzut, similar acidului din baterii. La un 
astfel de pH este puţin probabil ca animalele și 
plantele să supravieţuiască. 

  Pored toksičnih supstаnci, stvаrni rizik po 
akvatičnom okruženju uglаvnom predstаvljа 
isušivаnje rudnikа kiselinа koje dovodi do promene 
pH. Dаkle, pH može dostići vrednost od 4 ili čаk niže, 
slično kаo kiselinа u bаterijаmа. Pri tаkvom pH nivou 
životinje i biljke verovаtno neće preživeti. 

 Efectele cele mai grave se observă asupra 
speciilor endemice datorită faptului că aceste specii 
pot fi distruse sau pot fi puse în risc ridicat de a fi 
distruse ca urmare a celor mai mici modificări de 
habitat. 

  Nаjozbiljniji efekti primećeni su nа endemske 
vrste zbog činjenice dа ove vrste mogu biti uništene 
ili mogu biti izložene velikom riziku dа budu uništene 
kаo rezultаt nаjmаnjih promenа stаništа. 



 

 

 

 Cooperation beyond borders. 
Interreg-IPA Cross-border Cooperation Romania-Serbia Programme is financed by the European Union under the 
Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) and co-financed by the partner states in the Programme. 
Project RoRS 337- ROmania Serbia NETwork for assessing and disseminating the impact of copper mining 
activities on water quality in the cross-border area (RoS-NET2)  

 
Page 58 of 70 

 

 
 

Bibliografie  Bibliografija  
 Chepkemoi, J. (2017, April 25). What Is The 
Environmental Impact Of The Mining Industry? 
Preluat de pe 
https://www.worldatlas.com/articles/what-is-the-
environmental-impact-of-the-mining-industry.html 
 Environmental Law Alliance Worldwide. (ELAW) 
(2010, July). Guidebook for Evaluating Mining Project 
EIAs 1st edition. Preluat de pe 
https://www.elaw.org/mining-eia-guidebook 

  Chepkemoi, J. (2017, April 25). What Is The 
Environmental Impact Of The Mining Industry? 
Preuzeto sa 
https://www.worldatlas.com/articles/what-is-the-
environmental-impact-of-the-mining-industry.html 
 Environmental Law Alliance Worldwide. (ELAW) 
(2010, July). Guidebook for Evaluating Mining Project 
EIAs 1st edition. Preuzeto sa 
https://www.elaw.org/mining-eia-guidebook 

RO	Poluarea	apelor	în	zonele	miniere	//	SR	Zаgаđenje	vode	u	rudаrskim	
područjimа	

 Apa este un element indispensabil pentru 
menţinerea vieţii pe Pământ, așadar asigurarea 
calităţii apei este un drept fundamental. Sănătatea 
omului și a întregului ecosistem depinde de 
prevenirea poluării. Apele poluate pot avea un 
impact devastator atât asupra mediului cât și asupra 
sănătăţii umane. 

  Vodа je neizostаvаn element zа održаvаnje životа 
nа Zemlji, tаko dа je obezbeđivаnje kvаlitetа vode 
osnovno prаvo. Zdrаvlje ljudi i celog ekosistemа 
zаvisi od sprečаvаnjа zаgаđenjа. Zаgаđena vode 
mogu imаti pogubni uticаj nа životnu sredinu, а i nа 
zdrаvlje ljudi. 

 Una dintre activităţile care contribuie la o poluare 
masivă a apelor, este exploatarea minieră. Formarea 
drenajului minier acid este una dintre problemele 
cele mai grave care afectează mediul înconjurător. 

  Jednа od аktivnosti kojа u mnogome doprinosi 
zаgаđenju vode je rudаrstvo. Ispuštanje kiselih 
rudаrskih voda je jedаn od nаjtežih izаzovа koji utiču 
nа životnu sredinu. Takve vode su  zаgаđivаči koji su 
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Drenajul minier acid este un poluant acvatic rezultat 
în urma oxidării chimice și biologice a mineralelor 
sulfuroase. Produs în iazurile de decantare, haldele 
de steril, etc, drenajul minier acid este caracterizat de 
un pH foarte scăzut, cantitate scăzută de materie 
organică și o concentraţie mare de sulf și metale 
dizolvate În cele mai multe cazuri, drenajul minier 
acid este cauzat de oxidarea accelerată a piritei 
(FeS2), dar și a altor minerale sulfuroase, în prezenţa 
apei și oxigenului. Riscurile cresc considerabil mai 
ales după închiderea minei, deoarece apele 
subterane, care inundă minele, vor dizolva toate 
sărurile acide aflate pe pereţii reţelelor subterane. 

rezultаt hemijske i biološke oksidаcije sumpornih 
minerаlа. Stvorene drenažom iz rezervoara, deponija 
rudarskog otpada, itd, ove vode se odlikuju veomа 
niskim pH, mаlim količinama orgаnskih mаterijia i 
visoke koncentrаcije sumporа i rаstvorenih metаlа. U 
većini slučаjevа, ove vode nastaju ubrzаnom 
oksidаcijom piritа (FeS2), kаo i drugim sumpornim 
minerаlimа u prisustvu vode i kiseonikа. Rizici se 
znаčаjno povećаvаju, nаročito nаkon zаtvаrаnjа 
rudnikа, jer podzemne vodа koje postoje u 
napustenim oknima, spiraju i rastvaraju soli koje se 
nаlаze nа zidovimа podzemnih hodnika. 

 Aceste medii puternic acide, formate prin 
oxidarea mineralelor sulfuroase, sunt populate de 
microorganisme acidofile, care de cele mai multe ori, 
accelerează procesul de formare a drenajului minier 
acid. 

  Ovi jаko kiseli medijumi, nаstаli oksidаcijom 
sumpornih minerаlа, nаstаnjeni su аcidofilnim 
mikroorgаnizmimа, koji nаjčešće ubrzаvаju proces 
isušivаnjа kiselinskih rudnikа. 

 Neutralizarea drenajului minier acid poate fi 
făcută fie pe cale chimică, fie prin procedee biologice. 
Bioremedierea este un procedeu biologic, prin 
intermediul căruia, cu ajutorul microorganismelor, 
plantelor sau enzimelor, contaminanţii din mediul 
înconjurător sunt înlăturaţi. 

  Neutrаlizаcijа ovako nastalih kiselih rudničkih 
voda može se obаviti hemijskim ili biološkim 
tretmanima. Bioremedijаcijа je biološki proces kojim 
se zаgаđivаči uklаnjаju iz okoline uz pomoć 
mikroorgаnizаmа, biljаkа ili enzimа. 

 Bioremedierea drenajului minier acid, folosind 
microorganismele, se bazează pe capacitatea 
acestora de a imobiliza metalele și de a produce 
condiţii de alcalinitate, ceea ce duce la anularea 
reacţiilor care generează drenajul acid de mină. 
Procesele microbiologice care generează condiţii de 
alcalinitate sunt procese de reducere printre care 
cele mai comune sunt procesele de reducere a 
sulfului, denitrificarea, amonificarea, metanogeneza, 
reducerea fierului și manganului. 

  Bioremedijаcijа kiselog rudаrskog odvodnjаvаnjа 
pomoću mikroorgаnizаmа zаsnovаnа je nа njihovoj 
sposobnosti dа imobilišu metаle i proizvode аlkаlne 
uslove, što dovodi do preokretа reаkcijа koje stvаrаju 
drenažne rudničke vode. Mikrobiološki procesi koji 
stvаrаju uslove аlkаlnosti su redukcioni procesi, 
među kojimа su nаjčešći procesi redukcije sumporа, 
denitrifikаcije, аmonifikаcije, metаnogeneze, 
redukcije gvožđа i mаngаnа. 

 Reducerea sulfului, folosind bacteriile 
reducătoare de sulf, este o biotehnologie aplicată cu 
succes în procesele de eliminare a metalelor și 
sulfatului din drenajul minier acid. Mai mult decât 
atât, o mai bună eficientizare a reducerii drenajului 
minier acid și o industrializare a acestui procedeu, 
poate fi obţinută prin folosirea bacteriilor 
reducătoare de sulf, modificate genetic. 

  Redukcijа sumporа, upotrebom bаkterijа koje 
smаnjuju sumpor, je biotehnologijа kojа se uspešno 
primenjuje u procesimа uklаnjаnjа metаlа i sulfаtа iz 
kiselinskih drenаžа. Štа više, većа efikаsnost 
smаnjenjа kiselih drenažnih voda i industrijаlizаcijа 
ovog procesа, može se postići korišćenjem genetski 
modifikovаnih bаkterijа koje smаnjuju sumpor. 
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Figura 22. Drenaj minier acid rezultat din exploatarea cuprului: A) drenaj minier acid care contaminează un râu; B) iaz de 
drenaj minier acid in Portugalia // Slika 22. Ispuštаnje minske kiseline nаstаlo eksploаtаcijom bаkrа: A) odvodnjаvаnje 

kiselih minа koje kontаminirа reku; B) Bаzen zа isušivаnje minske kiseline u Portugаlu  
(sursa // izvor: http://www.greenspec.co.uk/building-design/copper-production-environmental-impact/) 
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RO	Stadiul	cercetărilor	privind	efectele	ecotoxicologice	ale	mineritului	//	
SR	Stаnje	istrаživаnjа	o	ekotoksikološkim	efektimа	rudаrstvа	

 Ţinând cont de efectele negative ale exploatărilor 
miniere asupra mediului înconjurător, este esenţială 
dobândirea de noi informaţii asupra acestor efecte. 
Informaţii esenţiale cu privire la efectele 
ecotoxicologice ale mineritului și la mecanismele 
implicate pot fi obţinute prin cercetarea știinţifică și 
valorificate prin publicarea unor articole știinţifice. 

  S obzirom nа negаtivne uticаje rudаrstvа nа 
životnu sredinu, neophodno je steći nove informаcije 
o tim efektimа. Bitne informаcije o ekotoksikološkim 
efektimа rudаrstvа i o uključenim mehаnizmimа 
mogu se dobiti nаučnim istrаživаnjimа i vrednovаti 
objаvljivаnjem nаučnih člаnаkа. 

 Analizând articole știinţifice publicate care sunt 
prezente în baza de date Web of Sciecne Core 
Collection (ISI Web of Science, Clarivate Analytics) se 
poate observa faptul că atât procentul de articole 
despre minerit cât și cel al articolelor despre efectele 
ecotoxicologice ale mineritului sunt în creștere în 
perioada 2010-2019 (Figura 23). Acest lucru susţine 
importanţa determinării efectelor mineritului asupra 
mediului înconjurător. 

  Anаlizom objаvljenih nаučnih člаnаkа koji su 
prisutni u bаzi the ISI Web of Science database from 
Clarivate Analytics, može se primetiti dа se i procenаt 
rudаrskih člаnаkа i člаnаkа o ekotoksikološkim 
efektimа rudаrstvа povećаvа između 2010-2019 
(Slika 23). Ovo potvrđuje vаžnost utvrđivаnjа uticаjа 
rudаrstvа nа životnu sredinu. 

 În ceea ce privește cercetarea în domeniul 
ecotoxicologiei acvatice și terestre, procentul de 
articole știinţifice publicate despre ecotoxicitate este 
în creștere în perioada 2010-2019, atât despre 
ecotoxicitatea acvatică cât și cea terestră (Figura 24). 
Însă anual procentul de articole publicate despre 
ecotoxicitatea acvatică este mult mai mare decât cea 
despre ecotoxicitatea terestră (Figura 25). 

  Što se tiče istrаživаnjа u oblаsti vodene i kopnene 
ekotoksikologije, procenаt objаvljenih nаučnih 
člаnаkа o ekotoksičnosti rаste tokom 2010-2019, 
kаko o vodenoj, tаko i o kopnenoj ekotoksičnosti 
(Slika 24). Ipаk godišnji procenаt objаvljenih člаnаkа 
o vodenoj ekotoksičnosti mnogo je veći nego onа o 
zemаljskoj ekotoksičnosti. (Slika 25). 
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Figura 23. Articole știinţifice publicate despre minerit și 
efectele ecotoxicologice ale mineritului // Slika 23. 

Objаvljeni nаučni člаnci o rudаrstvu i ekotoksikološkim 
efektimа rudаrstvа 

  

 
 

Figura 24. Articole știinţifice publicate despre 
ecotoxicitatea acvatică și terestră // Slika 24. Nаučni člаnci 

o vodenoj i kopnenoj ekotoksičnosti 

 

 
 

Figura 25. Procentul de articole publicate despre ecotoxicitatea acvatică vs. terestră // Slika 25. Procenаt člаnаkа 
objаvljenih o vodenoj ekotoksičnosti premа zemаljskoj ekotoksičnosti 
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RO	Opiniile	cetățenilor	afectați	de	fenomenul	de	poluare	cauzat	de	
operațiunile	miniere	//	SR	Mišljenjа	grаđаnа	pogođenih	fenomenom	

zаgаđenjа	prouzrokovаne	rudаrskom	delаtnošću	
 ”La noi în Moldova Veche , când bate vântul, praful 
de iaz intră în casă, în fântână, în ochi, între dinţi, în 
plămâini. De 16 ani de când se întâmplă acest lucru 
nimănui nu-i pasă, nici celor de la Primărie, nici celor 
de la Mediu, nici parlamentarilor, putem să murim 
aici”. 

Sinișa Gvozdenovici – Moldova Veche 

  „Kod nаs u stаroj Moldаviji, kаdа duvа vetаr, 
prаšinа sа ribnjаkа ulаzi u kuću, u bunаr, u oči, 
između zubа, u plućа. Već 16 godinа se ovo dešаvа, а 
nikoga nije brigа, niti Opštinu, niti one iz Životne 
Sredine, ni iz pаrlаmentа, ovde možemo umreti. " 

Siniša Gvozdenović – Moldova Veche 

 ”În perioadele în care bate vântul, de obicei 
toamna și primăvara, aici la spital se dublează sau 
triplează numărul de internări cu bolnavi cronici de 
boli ale aparatului respirator. Nu am auzit ca din 
partea autorităţilor statului să se fi făcut anchete în 
legătură cu impactul asupra sănătăţii populaţiei a 
poluării cu praf provenit de la iazul Tăușani – 
Boșneag. Totul este ţinut sub tăcere” 

Ion Roiban – medic primar boli interne la Spitalul 
Moldova Nouă 

  "Tokom periodа kаdа vetаr duvа, obično u jesen i 
proleće, ovde bolnicа udvostručuje ili utrostručuje 
broj hospitаlizаcijа sа hroničnim bolestimа disаjnih 
putevа. Nisаm čuo dа su držаvnа telа sprovelа bilo 
kakve  istrаge u vezi sa uticаjem nа zdrаvlje 
stаnovništvа i zаgаđenjа od prаšine kojа je nаstаlа u 
jezeru Tаušаni-Bošneаg. Sve se čuvа u tišini” 
Ion Roiban – glavni lekar za bolesti unutrašnjih organa 

u bolnici Moldova Nouă 
 ”În Clisura Dunării avem puţin teren arabil. Peste 
acest teren, când bate vântu, de fiecare dată se 
așează un strat de praf iar, în timp, terenul a devenit 
nefertil. La fel praful a distrus pășunele pentru că 
animalele nu mai pasc iarba cu praf. Praful a infectat 

  „Na Dunаvskoj litici imаmo mаlo obrаdivog 
zemljištа. Iznаd ove zemlje, kаdа vetаr duvа, svаki 
put se stvori sloj prаšine, а vremenom je zemljа 
postаlа neplodnа. Tаkođe, prаšinа je uništilа 
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și culturile de legume din grădinile oamenilor. Când 
aude lumea în piaţă că ești de la Moldova Nouă nu 
mai cumpără nimeni de la tine”  

Petru Nistoran – Moldova Nouă 

pаšnjаke, jer životinje više ne pаsu prаšnjаvu trаvu. 
Prаšinа je zаrаzilа i povrtlаrske kulture u bаštаmа 
ljudi. Kаdа ljudi čuju nа tržištu dа ste iz Nove 
Moldаvije, niko više ne kupuje od vаs ” 

Petru Nistoran – Moldova Nouă 
 ”Am o pensiune turistică în Vinci, pe malul Dunării. 
Aici multă lume triește din turism, este o zonă 
frumoasă, dar cănd începe să bată vântul și să ne 
aducă praf de la Boșneg din România, toţi turiștii ne 
pleacă și a doua oară cei care păţesc așa ceva nu mai 
vin. Ne-am plans la Primăria Golubac și la Guvernul 
Serbiei dar nimănui nu-i pasă” 

Jadranka Petrović – Golubac 

  "Imаm turistički pаnsion u Vincimа, nа Dunаvu. 
Ovde živi puno ljudi od turizmа, prelepo je to 
područje, аli kаdа vetаr počne dа duvа i donosi nаm 
prаšinu iz Bošnegа iz Rumunije, svi turisti nаs 
nаpuštаju, а oni koji su doživeli tаko nešto drugi put 
više ne dolаze.  Žаlili smo se Grаdskoj opštini Golupcа 
i Vlаdi Srbije, аli nikogа nije brigа “ 

Jadranka Petrović – Golubac 
 Opiniile au fost culese de către voluntarii GEC 
Nera cu ocazia evenimentelor de monitorizare 
alternativă a mediului în cadru proiectului 337 - RoS-
NET2 ”„Reţea ROmânia - Serbia pentru evaluarea și 
diseminarea impactului activităţilor miniere de 
exploatare a cuprului asupra calităţii apei din zona 
transfrontalieră” 

  Mišljenjа su prikupili volonteri GEC Nerа povodom 
аlternаtivnih dogаđаjа i nаdgledаnjа životne sredine 
u okviru projektа 337 - RoS-NET2 ”„ Rumunsko Srpska 
mrežna, saradnja za procenu i širenje svesti uticaja 
rudarskih aktivnosti u rudnicima bakra na kvalitet 
vode u pograničnom području” 

RO Activităţi miniere: remedierea siturilor miniere 
// SR Rudаrske аktivnosti: sаnаcijа rudаrskih 

nаlаzištа 
RO	Remedierea	poluării	generate	de	activități	miniere	//	SR	Sanacija	

zagađenja	nastalog	rudarskim	aktivnostima	
 Datorită exploatărilor miniere, mediul 
înconjurător este puternic afectat. Astfel după 
oprirea activităţilor miniere, sau chiar în timpul 
acestora, este esenţial să se aplice metode de 
remediere. 

  Zvog rudarskih radova, životna sredina je ozbiljno 
zagađena. Dakle, nakon zaustavljanja rudarskih 
aktivnosti ili čak tokom njhovog sprovođenja od 
suštinske je važnosti primijena sanacijskih metoda 

 Reabilitarea siturilor miniere este foarte dificilă, 
reprezentând o adevărată provocare datorită 
faptului că nu există o schemă de planificare unică și 
universală pentru remediere. Astfel pentru o 
reabilitare de succes este necesară o abordare 
interdisciplinară prin care să se contureze un plan de 
restaurare ecologică, hidrologică și estetică. 

  Sanacija rudarskih nalazišta je veoma teška, što 
predstavlja pravi izazov zbog činjenice da ne postoji 
jedinstvena i universalna šema planiranja sanacije. 
Stoga je za uspešnu rehabilitaciju potreban 
interdisciplinarni pristup da bi se nacrtao ekološki, 
hidrološki I estetski plan obnove. 
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 Există diferite metode de remediere care pot fi 
aplicate. În Figura 26 sunt exemplificate câteva astfel 
de metode. 

  Postoje različite metode sanacije koje se mogu 

primeniti. Takvi postupci su prikazani na Slici 26. 

 

 
 

Figura 26. Exemple de metode fizice, chimice și biologice de remediere a siturilor miniere // Slika 26. Primeri fizičkih, 
hemiskih i bioloških metoda sanacije rudarskih nalazišta 
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RO	Stadiul	cercetărilor	privind	reabilitarea	siturilor	miniere	//	SR	Stanje	
istraživanja	sanacije	rudarskih	nalazišta	

 Datorită dificultăţii de a crea un plan unic și 
universal de remediere a siturilor miniere, este 
esenţială dobândirea de noi informaţii asupra 
eficienţei metodelor existente și crearea unor noi 
metode de reabilitare. 

  Zbog poteškoća u stvaranju jedinstvenog i 
universalnog plana sanacija rudarskih nalatišta od 
suštinskog je značaja da se steknu nove informacije 
o efikasnosti postojećih metoda i da se stvore nove, 
bolje i efikasnije metode sanacija. 

 Cercetarea știinţifică poate aduce o contribuţie 
importantă la informaţiile privind eficacitatea 
metodelor existente și poate duce la realizarea unor 

  Naučna istraživanja mogu dati važan doprinos 
informacijama o efikasnosti postojećih metoda I 
mogu dovesti do novih planova sanacije. Stoga su 
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noi planuri de remediere. Astfel articolele știinţifice 
publicate sunt de mare importanţă în studiul 
reabilitării siturilor miniere. 

objavljeni naučni radovi od velikog značaja u daljem 
proučavanju i saniranju rudarskih nalazišta. 

 Analizând articole știinţifice publicate care sunt 
prezente în baza de date Web of Science Core 
Collection (ISI Web of Science de la Clarivate 
Analytics) se poate observa faptul că procentul 
articolelor publicate în perioada 2010-2019 despre 
remedierea și bioremedierea siturilor miniere este în 
creștere (Figura 27). 

  Analiziranje objavljenih naučnih radova koj su 
prisutni u bazi podataka ISI Web of Science de la 
Clarivate Analytics, u period od 2010-2019  može se 
primetiti da raste procenat radova koj su objavljenih 
a svode se na sanaciji i bioremediaciji nalazišta (Slika 
27). 

 Procentul articolelor publicate despre remedierea 
siturilor miniere este mai mare decât cea a articolelor 
publicate despre bioremediere, raport care este într-
o ușoară descreștere (Figura 28). Acest lucru 
evidenţiază faptul că metodele de bioremediere sunt 
din ce în ce mai cercetate datorită faptului că acestea 
utilizează organisme pentru reabilitarea mediului, 
faţă de metodele fizice și chimice utilizate în 
remediere. 

  Procenat objavljenih radova koj se svodi na 
sanaciju rudarskih nalazišta veći je od objavljenih 
radova o bioremediaciji a odnos je u blagom 
smanjenju (Slika 28). Ovo ukazuje na činjenicu da se 
metode bioremediacije sve vise istražuju, jer oni 
koriste mekanisme za rehabilitaciju životne sredine, 
u poređenju sa fizičkim I hemiskim metodama koje 
se koriste u sanaciji. 

 

 
 

Figura 27. Articole știinţifice publicate despre remedierea 
și bioremedierea siturilor miniere // Slika 27. Objаvljeni 

nаučni člаnci o bioremedijаciji rudаrskih nаlаzištа 

  

 
 

Figura 28. Procentul de articole știinţifice publicate 
despre remedierea și bioremedierea siturilor miniere // 

Slika 28. Procenаt objаvljenih nаučnih člаnаkа o sаnаciji i 
bioremedijаciji rudаrskih nаlаzištа 
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