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SUMAR

Acest raport analizează cauzele care stau la baza degradării solului
și a lipsei de apă în județul Gorj. Conform studiilor realizate în zonă
în ultimii 30 de ani, reiese că activitatea de producție a energiei pe
bază de cărbune este una dintre principalele cauze antropice care
au determinat deficitul de apă sau poluarea excesivă. Împreună cu
defrișările ilegale și lipsa unui sistem de irigații acestea determină
o ariditate crescută a solului care crește riscul de apariție a fenomenului de deșertificare. Asociația Bankwatch România a documentat
în 2017 modul în care locuitorii din satele Lupoaia și Roșia de Jiu
sunt afectați de lipsa apei, iar în 2021, în urma documentării în satele Rogojel și Runcurel, a constatat aceeași situație.
Deșertificarea este un fenomen des întâlnit în România în ultimele două decenii, în special în zonele
Dobrogea, Moldova, sudul Câmpiei Române și Câmpiei de Vest, unde 7 milioane de hectare și 40% din
suprafața agricolă sunt la risc. Deșertificarea este determinată de o combinație a cauzelor naturale cu
presiunea antropică (a oamenilor) asupra ecosistemelor din aceste zone vulnerabile.
Studiile1 realizate până acum în zona Olteniei de Sud arată că în ultimele trei decenii s-au înregistrat
schimbări ale condițiilor meteorologice care au determinat scăderea precipitațiilor și creșterea temperaturilor medii anuale. Pe lângă acestea, printre cauzele principale care au accentuat procesul de
deșertificare se numără:
•
defrișarea excesivă,
•
extinderea minelor și a carierelor de suprafață,
•
dispariția sistemului de irigații.
Literatura documentată nu încadrează Gorjul ca zonă deșertificată, însă multe dintre studii afirmă
că riscul de deșertificare în viitor este ridicat. Principalele efecte ale aridizării zonei sunt scăderea
nivelului corpurilor de apă subterane și supraterane și dispariția culturilor agricole. Toate cauzele
enumerate mai sus sunt interconectate, însă în acest raport ne vom concentra pe activitatea minieră,
fiind o specificitate a Gorjului cu impact direct asupra mediului.
Studiile derulate în ultimii 10 ani în județul Gorj indică faptul că zonele de extracție de suprafață, lipsite de vegetație sau irigare, captează și amplifică razele solare, devenind în timp centrul expansiunii
deșertificării. Un procent de aproximativ 3% din teritoriul județului este acoperit de cariere de lignit
care se află în continuă expansiune. Pe lângă contribuția evidentă pe care o au în procesul de deșertificare, carierele afectează grav apele din subteran, sursa de apă potabilă a locuitorilor.

1. The impact of climate change on the dynamics of agricultural systems in South-Western Romania, 2013
Assessment of Groundwater Quality in Areas Affected by Industrial Activities in Gorj County, 2016
The impact of Globalization on the Development of Rural communities from Romania. Case study: The main social problems generated by degradation of the
environment in the rural communities from Gorj County, 2011
Studying the impact of the mining exploitations on the water quality in Mătăsari town, of Gorj county, 2013
Desertification -a mass phenomenon that contributes to soil degradation, 2018
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Principalele surse de poluare a apelor subterane sunt: infiltrarea verticală a poluanților lichizi prin
apa de ploaie, topirea zăpezii, irigarea, infiltrarea poluării apelor de suprafață, scurgerile din canalizări
deteriorate, iazurile, rezervoarele de stocare a produselor petroliere, minele inundate.
În cazul județului Gorj, calitatea apelor este tulburată direct de carierele de lignit care afectează pânza freatică și sunt mari consumatoare de apă, dar și indirect prin infiltrări ale substanțelor poluante
- SO2, NOx, NH3 realizate după arderea cărbunelui prin aer și sol, sau deversări necorespunzătoare
în apele de suprafață. Cea mai semnificativă pondere (peste 99%) în emisia totală de SO2, la nivelul
județului Gorj este deținută de arderea combustibililor fosili, în industriile energetice și în prelucrarea
combustibilului.
Efectele se văd în realitatea imediată, lipsa de apă sau apa nepotabilă fiind o problemă acută cu care
se confruntă locuitorii din județ. Aceștia ne-au reconfirmat în 2021 că problema este departe de a fi
rezolvată.

Rogojel

Cariera
Pinoasa

Cariera
Jilț Nord

Runcurel

În satul Rogojel, aflat lângă cariera Pinoasa, oamenii nu au apă în curte. Există o fântână
cu apă în sat de la care se alimentează, dar care, după aspect și miros, nu pare a fi potabilă. În zonă mai este o cișmea, pusă la dispoziția oamenilor, dar pe care aceștia evită să
o folosească deoarece consideră că apa din ea nu este potabilă.

În satul Runcurel, situat lângă cariera Jilț Nord, o doamnă care locuiește pe la jumătatea
satului spune ca are apă în fântâna din curte, dar știe ca alți locuitori din sat, mai ales
cei din aproprierea carierei, nu au. Un alt localnic care are casa mai aproape de cariera
Jilț Nord a povestit că nu are deloc apă în gospodărie și că primește apă de la o cisternă,
însă ea vine „când se poate’’, cu frecvență neregulată, de la 3 la 6 luni și chiar o dată pe
an, așa că dânsul stochează apa într-un bazin. Domnul nu are deloc apă în gospodărie,
nici pentru animale și nici pentru a uda grădina, iar apa de băut o cumpără de la magazin.

Autoritățile locale și centrale trebuie să se așeze la masă pentru a găsi modalități viabile de a aborda
problema apei și a degradării solului în Gorj, strâns legate una de cealaltă, în beneficiul comunităților
locale. Pericolul este cu atât mai mare cu cât, de la an la an temperaturile ating noi niveluri record.
Lipsa apei este problema imediată care poate fi rezolvată prin suplimentarea surselor de apă și tratarea acestora, însă închiderea carierelor de cărbune este inevitabilă dacă autoritățile locale își doresc
cu adevărat să redea oamenilor dreptul la apă și să repare problemele prin care au trecut ani la rând.
Problema mai amplă, a riscului deșertificării, ar trebui tratată în paralel printr-o strategie care să abordeze toate cauzele care conduc la aridizarea zonei.
Rezolvarea problemelor de mediu este cheia dezvoltării durabile a județului. Există soluții prin care
locuitorii din Oltenia se pot adapta la schimbările climatice, iar acestea pot fi accesate prin fondurile
de dezvoltare regională sau tranziție justă puse la dispoziție de Uniunea Europeană.
3

PROBLEMA
DEȘERTIFICĂRII
ÎN EUROPA
Deșertificarea este o problemă de mediu care a fost și este încă un subiect de dezbatere politică
și științifică. Astăzi, încă nu este clar cât de mare este problema deșertificării pentru agricultură și
securitatea alimentară din România și chiar din Europa2.
Convenția ONU definește deșertificarea ca un fenomen complex determinat de combinația a
diferiți factori naturali, inclusiv a schimbărilor climatice precum și a presiunii activităților umane
asupra ecosistemelor vulnerabile din zonele aride, semiaride și sub-uscate3.
Degradarea solului în zonele uscate conduce la scăderea productivității agricole având efecte negative atât asupra sistemul alimentar, cât și a celui economic și afectează o treime din aria terestră și
peste 1 miliard de oameni.
Efectele negative ale deșertificării sunt următoarele:
scăderea fertilității, productivității și capacității de regenerare a solului
distrugerea biomasei

scăderea producției agricole
secetă
creșterea inundațiilor în zonele riverane, reducerea calității apei,
sedimentarea în râuri și lacuri, colmatarea lacurilor de acumulare
și a căilor navigabile
apariția furtunilor de praf

Toate acestea conduc la:
scăderea producției de alimente, sărăcie și foamete;

efecte negative asupra sănătății populației și riscul de epidemii
(alergii, infecții oculare și dificultăți respiratorii datorate furtunilor de nisip4

2. Geert Sterk și Jetse J. Stoorvogel, Desertification–Scientific Versus Political Realities, mdpi.com, 18 Mai 2020, p. 1;
3. Publications Office of the European Union, Convenția Națiunilor Unite pentru combaterea deșertificării în țările afectate grav de secetă, europa.eu
4. Sara Popescu Slavikova, Causes and Effects of Desertification on People and the Environment, greentumble.com, aprilie 2019; Roxana–Gabriela Popa,
Desertification - a mass phenomenon that contributes to soil degradation, utgjiu.ro, 2018, p. 368;
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Cele patru clase ale deșertificării sunt: 
UȘOARĂ

deteriorarea redusă sau absența stratului vegetal și a stratului de sol

MODERATĂ

creșterea semnificativă a buruienilor și tufișurilor nedorite; găuri,
dune mici sau ravene (văi strâmte cu versanți abrupți) formate prin
eroziunea accelerată a vântului și a apei; salinitatea solului reduce
productivitatea culturilor cu 10-50%

SEVERĂ

buruienile și tufișurile nedorite domină flora; eroziunea vântului și
a apei conduce la deteriorarea vegetației până la dispariția sa de
pe suprafața terenurilor sau la prezența unor ravene de dimensiuni
mari; salinitatea a redus culturile irigate cu peste 50%

FOARTE
SEVERĂ

se formează dune mari de nisip nefertile, se formează numeroase
ravene adânci și mari; crustele saline s-au dezvoltat în soluri irigate
aproape impermeabile5

Degradarea terenurilor se datorează în principal condițiilor naturale precum clima semi-aridă, variabilitatea ridicată a precipitațiilor, perioadele prelungite de secetă, incendii sau tipologia solului,
caracteristicile formelor de relief și lipsa vegetației. Aceste condiții sunt accentuate de activitățile
umane precum pășunatul excesiv, incendii, defrișări, abandonarea terenurilor, lipsa sistemelor de
irigații, utilizarea nesustenabilă a resurselor de apă sau presiunea generată de activitățile legate de
turism.6 Lipsa sistemelor de irigații sau utilizarea unor sisteme de irigații ineficiente conduc la dispariția vegetației. De asemenea pășunatul excesiv și despăduririle conduc la scăderea sau chiar dispariția vegetației care protejează terenurile, păstrând umezeala și fertilitatea acestora.7
Seceta joacă un rol important în degradarea solurilor până la deșertificarea acestora. Schimbările
climatice influențează frecvența și intensitatea secetelor, lucru care ar putea să conducă la apariția
fenomenului de deșertificare, în special în zonele uscate. Odată cu creșterea temperaturii are loc o
scădere a cantităților de precipitații, ca o consecință a creșterii continue a presiunii atmosferice.
Seceta nu este în mod obligatoriu urmată de deșertificare, existând o alternanță, sub formă ciclică,
a perioadelor uscate, cu cele umede. Influența directă a secetei asupra abilității de autorefacere a
solului are loc, în primul rând, prin modificarea regimului de umiditate pentru solurile neaprovizionate
din apa freatică în perioadele de secetă climatică; are loc o reducere semnificativă a ponderii apei și
încetinirea sau chiar oprirea majorității proceselor fizice, biologice, biochimice din sol. Solurile degradate prezintă o vulnerabilitate ridicată la deșertificare, în special în condiții de secetă.8

5. A. Armaș, E.T. Man, R.F. Beilicci, V. Mazăre, O.S. Cuzic, A. Şmuleac, Land degradation: from dryness to desertification, lastchance.earth, 2017, p. 3;
6. Remus Prăvălie, Cristian Patriche, Georgeta Bandoca, Quantification of land degradation sensitivity areas in Southern and Central Southeastern Europe.
New results based on improving DISMED methodology with new climate data, sciencedirect.com, 2017, p. 310;
7. Curtea de conturi Europeană, Combaterea deșertificării în UE: o amenințare din ce în ce mai mare, care impune acțiuni suplimentare, eca.europa.eu, 2018, p.10;
8. A. Armaș et al., Land degradation: from dryness to desertification, lastchance.earth, 2017, p. 3;
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Procesul de deșertificare poate lua șase forme principale - eroziunea apei și a vântului, degradarea
vegetației, compactarea solului, salinizarea și scăderea fertilității.
La nivel global, problema deșertificării este una amplă, suprafața totală afectată de deșertificare
este de 36 milioane km2.9 Organizația Națiunilor Unite prin Convenția sa de combatere a deșertificării
(UNCCD) susține că anual se pierd 12 milioane de hectare de teren prin deșertificare și secetă, ceea
ce echivalează cu o pierdere de 20 de milioane de tone de producție de cereale10. Aproximativ 67%
din suprafața terenurilor arabile au suferit fenomene de degradare a solului.11
Deși istoric Europa nu a fost afectată de deșertificare, efectele încep să se vadă și la noi. În ultima
jumătate de secol, în Europa mediteraneană, s-a constatat o amplificare semnificativă a degradării
terenurilor datorată creșterii populației, urbanizării și activităților agricole.
În Europa, 80% din accentuarea fenomenului de degradare a solului este provocat de eroziunea apei
și a vântului care conduc la pierderea fertilității solului pe aproximativ 115 milioane de hectare, dintre
care 42 de milioane în regiunile mediteraneene cu zone semi-aride.12

ZONE USCATE ÎN EUROPA

Tabel 1
Suprafața zonelor
uscate din cele mai
afectate țări europene
de deșertificare13

Date inițiale
(colectate între 1960-1990)

Date actualizate
(colectate între 1950-2000)

Diferențe
înregistrate

m2

%

m2

%

m2

%

29910

34.2

35778

40.9

+5868

+6.7

Spania

301690

61.0

357245

72.2

+55555

+11.2

Franța

0

0

3851

6.0

+3851

+6.0

Italia

18576

6.3

56116

19.1

+37540

+12.8

Grecia

21958

17.9

64372

52.4

+42414

+34.5

România

38549

16.3

103626

43.7

+65077

+27.4

133

0.5

14789

58.3

+14656

+57.8

9258

8.4

63447

57.5

+54189

+49.1

ȚĂRI
Portugalia

Macedonia
Bulgaria

9. John P. Rafferty, Desertification, Britannica
10. Națiunile Unite, Land and human security, UNCCD
11. Remus Prăvălie et al., Arable lands under the pressure of multiple land degradation processes. A global perspective, sciencedirect.com, 2021, p. 1;
12. Remus Prăvălie, Cristian Patriche, Georgeta Bandoca, Quantification of land degradation sensitivity areas in Southern and Central Southeastern Europe.
New results based on improving DISMED methodology with new climate data, sciencedirect.com, 2017, p. 310;
13. Remus Prăvălie, Cristian Patriche, Georgeta Bandoca, Quantification of land degradation sensitivity areas in Southern and Central Southeastern Europe.
New results based on improving DISMED methodology with new climate data, sciencedirect.com, 2017, p. 314;
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Zonele cu sensibilitate ridicată și cele cu sensibilitate foarte mare la degradare totalizează în prezent peste 400.000 km2 în țările cele mai afectate din Europa. Spania este de departe cea mai grav
amenințată țară de procesul de deșertificare din Europa, există îngrijorări majore și pentru alte state
precum Grecia, Bulgaria, Italia, România și Portugalia, unde zone extinse au fost identificate ca fiind
amenințate de fenomenul de deșertificare, în care sunt necesare măsuri urgente pentru a combate
efectele negative ecologice și socio-economice generate de acest proces.14
Figura 1
Suprafețe sensibile
la deșertificare15
Index sensibilitate
defrișare
< 1.2
1.2 - 1.3
1.3 - 1.4
1.4 - 1.6
> 1.6

1. Slovenia 2. Croația 3. Bosnia Și Herțegovina 4. Muntenegru 5. Albania 6. Macedonia

Graniță de țară

Capitale

Solul, prin proprietățile sale de refacere a tuturor ecosistemelor terestre, reprezintă cheia menținerii
echilibrului tuturor circuitelor naturale precum ciclul nutrienților, producția de biomasă sau susținerea unui habitat prielnic pentru dezvoltarea speciilor și a biodiversității. De asemenea este o componentă elementară pentru bunăstarea umană, asigurând necesitățile umane fundamentale precum
hrană, adăpost, climă, purificarea apei, reținerea carbonului, etc. În Europa în ultimele decenii aceste
proprietăți au fost considerabil afectate deoarece solurile suferă un proces de degradare.16

14. Ibid., p. 313;
15. Ibid. p. 315;
16. Ibid. p. 316;
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PROBLEMA
DEȘERTIFICĂRII
ÎN ROMÂNIA
Problemele legate de procesul de deșertificare au fost puse în discuție prin Convenția UNCCD17 privind combaterea deșertificării, lansată la Paris în 1994, care a fost semnată de Guvernul României și
ratificată de Parlament prin Legea nr. 629/1997.
România este una din cele mai expuse țări europene la pericolul de deșertificare. Potrivit Biroului de
Studii Pedologice, peste 1000 de hectare sunt acoperite de nisip în fiecare an, primele semne apărând în secolul XX.18
Conform datelor IPCC (Grupul interguvernamental privind schimbările climatice), autoritățile române
au estimat în cea de-a șasea comunicare națională privind schimbările climatice și primul raport
bienal (decembrie 2013) că „zona supusă deșertificării, caracterizată printr-un climat arid, semi-arid
sau uscat sub-umed, este de aproximativ 30% din suprafața totală a României, situată în mare parte
în Dobrogea, Moldova, sudul Câmpiei Române și Câmpiei de Vest’’.19 Peste 7 milioane de hectare din
suprafața României se află sub riscul deșertificării și 40% din suprafața agricolă, se află în zone cu
risc de deșertificare, iar în județele Dolj și Olt există deja zone nisipoase.20

Figura 2
Pericolul deșertificării
terenurilor din România21

TM
CS

TL

GJ
MH

OT
DJ

TR

GR

CT

17. United Nations Convention to combat desertification, Națiunile Unite, 2017
18. Iosif Vorovencii, Applying the change vector analysis technique to assess the desertification risk in the south-west of Romania in the period 1984–2011,
researchgate.net, 2017, p. 2; Roxana –Gabriela POPA, Desertification -a mass phenomenon that contributes to soil degradation, utgjiu.ro, 2018, p. 368;
19. Curtea de conturi europeană, Combaterea deșertificării în UE: o amenințare din ce în ce mai mare, care impune acțiuni suplimentare, eca.europa.eu, 2018, p. 55;
20. Iosif Vorovencii, Applying the change vector analysis technique to assess the desertification risk in the south-west of Romania in the period 1984–2011,
researchgate.net, 2017, p. 2; Roxana –Gabriela Popa, Desertification -a mass phenomenon that contributes to soil degradation, utgjiu.ro, 2018, p. 368;
21. Roxana –Gabriela Popa, Desertification -a mass phenomenon that contributes to soil degradation, utgjiu.ro, 2018, p. 364;
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Un studiu realizat în România evidențiază apariția condițiilor de ariditate, în special după 1980. În
ultimele trei decenii, în Oltenia de Sud s-a constatat scăderea precipitațiilor și creșterea temperaturilor medii anuale. Din datele măsurate în perioada 1961-2009 de către stațiile din Craiova și Turnu
Măgurele reiese că debitele medii anuale de volum de apă au scăzut, acest lucru având drept cauză
principală modificarea condițiilor meteorologice.22
Caracteristicile geografice ale zonei, climatul care favorizează condițiile de deșertificare și influențele
umane negative asupra resurselor de apă conduc la extinderea efectelor aridizării.
Factorii climatici sunt responsabili de extinderea cu 88% a zonelor lipsite de vegetație, adică 95.382
hectare de teren din 1990 până în 2011. În jumătatea vestică a Olteniei de Sud s-a putut observa o
diminuare a stratului de vegetație ajungând chiar până la dispariția sa.23
Unele dintre principalele straturi de vegetație care apără solul și previne apariția fenomenului de deșertificare este reprezentat de păduri. Deși statisticile Eurostat indică o creștere a suprafeței împădurite cu 9% în 2020 față de 199024, realitatea din teren este că au loc și foarte multe defrișări care pun
în pericol biodiversitatea și calitatea solului. În perioada 1990-2011 au fost defrișate ilegal 366.000
de hectare de pădure25. Pentru perioada 2014-2020 se constată o scădere a suprafeței împădurite cu
peste 100.000 de hectare, cea mai mare scădere având loc în 2019-202026.
Printre cele mai cunoscute fenomene ale deșertificării este „Sahara Olteniei” care ocupă 6% din județul Dolj, a cărei principală cauză a fost identificată ca fiind defrișările perdelelor forestiere27.

22. Remus Prăvălie, Daniel Peptenatu & Igor Sirodoev,
The impact of climate change on the dynamics of agricultural
systems in South-Western Romania, researchgate.net, 2013, p. 178;
23. Ibidem, p. 180;
24. Eurostat, Suprafața de păduri în UE, 2000-2020, ec.europa.eu, decembrie 2020
25. Catiusa Ivanov, Dezastrul din padurile Romaniei: in ultimii 20 de ani s-au taiat ilegal 366.000 ha de padure,
cauzand prejudicii de 5 miliarde de euro. Vezi cum ar putea rezolva problema noul Cod Silvic, hotnews.ro, octombrie 2013
26. Eurostat, Suprafața acoperită de păduri, ec.europa.eu, martie 2021
27. Roxana –Gabriela Popa, Desertification -a mass phenomenon that contributes to soil degradation, utgjiu.ro, 2018, p. 365; https://www.romania-insider.
com/desertification-process-southern-romania

ARIDIZAREA ȘI
PERICOLUL DEȘERTIFICĂRII
ÎN JUDEȚUL GORJ
Cauzele antropice ale degradării solului
Cu toate că județul Dolj este cel mai afectat de deșertificare, în județul vecin, Gorj, se regăsesc cele
mai multe terenuri degradate din regiunea Oltenia28(figura 3), iar o parte din județ este deja considerat
zonă uscată. Cercetătorii au identificat patru zone fragile. Una se suprapune cu exploatarea minieră
a lignitului, alte două cu extracția petrolului și gazelor, iar ultima este determinată de cauze naturale,
în nordul județului unde există zone protejate29 (figura 4).

Figura 3
Terenuri degradate Oltenia
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Eroziunea solului a fost cuantificată utilizând suprafața totală a terenului degradat. Cele mai afectate
unități cu peste 500 de hectare de teren degradat au fost situate în zonele de extracție a lignitului din
bazinul Motru-Rovinari, dar și în vecinătatea orașelor Baia de Aramă și Tismana. Valorile maxime de
peste 1900 de hectare au fost înregistrate în comunele Cîlnic și Mătăsari.30

28. Radu-Matei Cocheci, Analysis of Restrictive Environments in the South-West Oltenia Development Region, Urbanism. Arhitectura. Constructii; Bucharest
Vol. 7, Iss. 4, 2016, p. 331;
29. Radu-Matei Cocheci et al. (2019): Assessing environmental fragility in a mining area for specific spatial planning purposes. Moravian Geographical
Reports, 27(3): 169–182, p. 176;
30. Radu-Matei Cocheci, Analysis of Restrictive Environments in the South-West Oltenia Development Region, Urbanism. Arhitectura. Constructii; Bucharest
Vol. 7, Iss. 4, 2016, p. 331
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Figura 4
Zone cu mediu înconjurător fragil
în județul Gorj
(Valoarea indexului
de fragilitate se situează
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Și alte statistici din 2003 au evidențiat faptul că deșertificarea antropică este provocată de extinderea
carierelor de suprafață. Zonele de extracție de suprafață, din cauza lipsei vegetației și a oricăror alte
modalități de protecție sau irigare, devin zone de concentrare și reflexie care captează și amplifică
căldura razelor solare. Astfel, la nivelul terenului apare efectul de seră, iar aceste zone devin centrul
expansiunii deșertificării.32 Exploatarea la suprafață a lignitului din județul Gorj a afectat mai mult de
15.000 hectare de teren, rezultând zone imense de soluri antropice sau pustii industriale, nefertile.33
Conform Raportului de Mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Gorj, realizat în anul
2010 „exploatarea cărbunelui constituie o cauza deosebit de importantă a alunecărilor și prăbușirilor
de teren în județul Gorj (...). Datorită antrenării și transportului nisipului din straturile de deasupra
marnei de către izvoarele create din apele din infiltrații spre apele curgătoare din zonă, au luat naștere
adevărate caverne subterane care au început să se prăbușească. Alunecările de teren se manifestă
în zonele miniere și petroliere, în principal datorită depozitării necorespunzătoare a sterilului.’’34
Ca urmare a mineritului de suprafață se pierde stratul fertil de sol şi dispar diferite folosinţe agricole
şi forestiere.
La acestea se adaugă defrișările care ating cote alarmante. În 2015 în România s-au înregistrat
34.870 de cazuri de tăieri ilegale, adică 96 de cazuripe zi. Printre județele țării cu cele mai multe cazuri de tăieri ilegale de copaci, locul trei îl ocupă județul Gorj, care a înregistrat 1353 de cazuri, situație
ce favorizează apariția fenomenului de deșertificare.35

31. Radu-Matei Cocheci et al. (2019): Assessing environmental fragility in a mining area for specific spatial planning purposes. Moravian Geographical
Reports, 27(3): 169–182, p. 176;
32. Roxana –Gabriela Popa, Desertification -a mass phenomenon that contributes to soil degradation, utgjiu.ro, 2018, p. 366;
33. Ibidem, p. 367;
34. Halcrow România, Raport de Mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean Gorj, cjgorj.ro, 2011, p. 207;
35. Greenpeace România, Tăierile ilegale de arbori din pădurile României, 2015
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Efectele negative ale producției de energie
pe bază de cărbune asupra apelor
Activitatea minieră produce numeroase efecte negative asupra mediului precum: schimbări de relief;
ocuparea unor suprafețe mari de teren; degradarea terenului; poluarea apelor de suprafață și a apelor
subterane; dezechilibru hidrodinamic al apelor subterane; influențe negative asupra atmosferei, florei
și faunei din zonă; poluarea chimică a solului, care poate afecta mulți ani proprietățile sale fertile;
zgomotele, vibrațiile și radiațiile se răspândesc în mediu, cu o acțiune puternică nefavorabilă. Deșeurile rezultate din activitatea minieră contribuie la procesul de poluare a solului direct sau indirect prin
poluarea apei atât din precipitații, cât și din deversările care se infiltrează în sol. Din cauza activității
de exploatare a minereului, în România au fost construite peste 550 de halde de deșeuri, acoperind o
suprafață de aproximativ 800 ha și stocând peste 200 de milioane de m3 de steril.36

Apele
de suprafață

Una dintre principalele poluări care afectează apele este cea cu substanțe purtate de aer precum hidrocarburi, etilenă, amoniac, dioxid de sulf, cloruri, fluoruri, oxizi de azot, compuşi cu plumb, emise de combustibili fosili. Spulberarea lacurilor de depozitare a cenușii rezultate în urma activităților termocentralelor pe
cărbune poluează aerul și se depun pe soluri și pe apele de suprafață, conduc la un proces de acidificare.
La nivelul județului Gorj, cea mai semnificativă pondere (peste 99%) din emisia totală de SO2 este
deținută de emisiile provenite din arderea combustibililor fosili, în industriile energetice și în prelucrarea combustibilului. La acestea se adaugă instalații de ardere neindustriale, transport rutier, arderi în
zona de procesare. Emisiile anuale de oxizi de azot sunt în total de aproximativ 32310,96 tone și sunt
rezultate în special din arderile din industriile energetice.37
Un alt factor perturbator ce trebuie luat în calcul sunt efectele negative ale apelor uzate provenite din
sectorul energetic. Centralele termoelectrice utilizează mari cantități de apă pentru răcire. Ca urmare
a acestui proces, apa care se întoarce în râu este mai caldă decât cea a râului, conducând astfel la
modificări ale climatului acvatic.
Conform Raportului privind Investigaţia sectorială referitoare la gestionarea resurselor de apă de suprafaţă şi efectele produse asupra pieţelor situate în aval (energie electrică şi irigaţii), „termocentralele
Rovinari şi Turceni folosesc un circuit de răcire mixt, cu recircularea şi răcirea unei cote din apă, prin
turnurile de răcire, o parte din apă fiind apoi evacuată înapoi în Jiu.’’38 Același raport mai spune că „termocentralele au fost proiectate să funcţioneze în regim de recirculare numai pentru perioadele în care
sursa de apă nu poate asigura întregul debit de apă de răcire necesar’’. De altfel, situația cea mai bună
pentru mediu este cea în care apa reziduală este recirculată, diminuând astfel pe cât posibil efectele
negative asupra ecosistemului acvatic. Din păcate această variantă nu este utilizată deoarece „recircularea apei prin turnurile de răcire este o situaţie de excepţie şi nu o regulă, întrucât prezintă anumite
dezavantaje - înrăutăţirea indicatorilor de performanţă, creşterea consumului specific de combustibil
al grupului termoenergetic şi a consumului propriu tehnologic de energie electrică prin utilizarea pompelor de recirculare, respectiv creşterea costurilor de producţie.’’39

36. Emilia-Cornelia Dunca, Ecological Rehabilitation of Areas Affected by the Mining Activity, aos.ro, 2018, p. 118;
37. Adrian Gorun, Luminița Georgeta Popescu, Horatiu Gorun, Mihai Cruceru, The impact of Globalization on the Development of Rural communities from Romania. Case study: The main social problems generated by degradation of the environment in the rural communities from Gorj County, utgjiu.ro, 2011, p. 349;
38. Consiliul concurenței, Raport privind Investigaţia sectorială referitoare la gestionarea resurselor de apă de suprafaţă şi efectele produse asupra pieţelor
situate în aval (energie electrică şi irigaţii), 13 noiembrie 2017, p. 38;
39. Ibid., p. 39;
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Apele
subterane

O mare parte din poluanții care sunt la nivelul solului sau transportați de apă pot contamina apele
subterane, care sunt, în majoritatea cazurilor, sursa de apă potabilă în multe localități. În prezent, cele
mai întâlnite a de poluare a apelor subterane sunt: infiltrarea verticală pentru poluanții lichizi prin apa
de ploaie, topirea zăpezii, irigarea, infiltrarea poluării apelor de suprafață, scurgerile din canalizări
deteriorate, iazurile, rezervoarele de stocare a produselor petroliere, minele inundate.40
Poluarea apelor subterane este asociată cu multe aspecte neplăcute, cum ar fi gustul, mirosul, culoarea, duritatea și chiar cu fenomene periculoase precum existența organismelor patogene sau a
substanțelor toxice. De asemenea, din cauza vitezei extrem de reduse a apelor subterane, procesul
de autocurățare este unul de durată, și conduce la incapacitatea de a utiliza climatul acvatic pentru
perioade lungi de timp, de ordinul deceniilor sau chiar al secolelor. 41
În perioada 2012-2014 a fost realizat un studiu42 pentru evaluarea calității apelor subterane în zonele
afectate de activități industriale din județul Gorj. Studiul a presupus monitorizarea a cinci fântâni din
gospodăriile localnicilor din orașul Turceni, situate în apropierea depozitelor de cenușă și zgură. În
această zonă, ca urmare a infiltrațiilor în sol cauzate de ploi asupra depozitelor de cenușă și a zonelor de steril expuse aparținând termocentralei Turceni, apele subterane au fost puternic influențate,
având ca efect modificarea substanțială a chimiei apelor subterane din fântâni. Evoluția conținutului
de sulfat indică un nivel crescut de poluare a apelor, depășirea valorilor maxime admise de legea43
ce definește parametrii apei potabile este ridicată atât ca număr cât și ca valoare: 85,71% din valorile
măsurate au depășit chiar și de trei ori valoarea maximă admisibilă de 250 mg/l.
Din probele analizate s-a constatat că valorile medii se situează în intervalul 213- 680,75 (mg/l),
acestea depășind valorile admise în patru din cele cinci fântâni monitorizate. De asemenea, valorile
maxime înregistrate sunt cu mult peste valoarea permisă, astfel încât riscul de contaminare cu sulfați
este crescut. În una dintre cele cinci fântâni monitorizate conținutul maxim de sulf este de 3,24 ori
mai mare decât valoarea permisă, iar alte surse de apă potabilă au depășit între 2,124 - 2,44 maximul
permis de reglementările privind calitatea apei potabile.44
Una dintre zonele puternic afectate de poluarea apelor este orașul Mătăsari din județul Gorj. Alimentarea
cu apă a locuitorilor se face din sistemul Tismana - Godinești, sistem din care este alimentat și bazinul
minier Jilț. În 2012, au existat determinări ale indicatorilor de calitate pentru apele evacuate de cele două
exploatări miniere, Jilț Nord și Jilț Sud. Chiar dacă au instalații proprii pentru purificarea apelor reziduale,
acestea au o contribuție importantă la poluarea pârâului Jilț, prin evacuarea apelor reziduale provenite
de la sediul administrativ, precum și prin evacuarea apelor tehnologice provenite din deshidratare.
Analize fizico-chimice ale apelor evacuate de cele două exploatări miniere din zonă arată că depunerile de particule în suspensie au depășit concentrația maximă admisă pentru apele reziduale și apele
tehnologice. Astfel, în cazul apei reziduale, valorile concentrației de particule în suspensie au fost între
17% și 28,5% peste limita admisă45. În cazul apei rezultate din deshidratare, cea mai mică concentrație
a fost cu 25,7% peste limita admisă, iar cea mai mare a fost cu aproximativ 77% peste această limită.46
De asemenea, în urma analizelor a reieșit faptul că valorile obținute pentru fier au depășit limita impusă de documentul de reglementare (0,5 mg/l) în cazul apei de deshidratare a carierei Jilț Nord între
20% și 32% peste această limită.47
40. Daniela Cirtina, Camelia Capatina, Claudia Maria Simonescu, Assessment of Groundwater Quality in Areas Affected by Industrial Activities in Gorj County,
researchgate.net, 2016, p. 538;
41. Ibid.
42. Ibid.
43. Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
44. Daniela Cirtina, Camelia Capatina, Claudia Maria Simonescu, Assessment of Groundwater Quality in Areas Affected by Industrial Activities in Gorj County,
researchgate.net, 2016, p. 540;
45. Normativ privind stabilirea limitelor de tarifare a poluanților apelor industriale și urbane uzate la evaluarea în receptoare naturale
46. Camelia Căpăţînă, Studying the impact of the mining exploitations on the water quality in Mătăsari town, of Gorj county, afst.valahia.ro, 2013, p. 373;
47. Ibid., p. 376;
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Cariera Jilț Nord

În general în carierele de cărbune sistemul apelor subterane se regăsește chiar în zona de exploatare,
în timp ce în altele acesta poate fi izolat de straturi de protecție, care pot fi deasupra sau sub stratul
de cărbune și pot acumula rezerve mari de apă. De asemenea, ele pot primi resurse de apă prin infiltrare directă sau pot fi în contact cu apa de suprafață. În cazul unui depozit mare de apă, de regulă
se efectuează o supraexploatare a sistemelor acvifere, extrăgându-se volume mari de apă. În unele
cazuri volumul de apă extrasă este mai mare decât volumul minereului.
Prezența apei în mine le creează operatorilor probleme operaționale și de stabilitate a solului, pomparea și eliminarea ei fiind o practică obligatorie pentru a scădea riscul de surpare al minelor, a reduce
eroziunea minei și a echipamentului. Apa extrasă din mină poate avea deseori probleme de calitate,
în mare parte cauzate de alterarea condițiilor de echilibru a apei subterane și în special din cauza
formării așa numitei „ape acide de mină’’. Aceasta creează la rândul ei o problemă de dizolvare a metalelor grele și transportarea particulelor suspendate. Mai mult, pe lângă eliminarea apei din drenajul
sistemelor de ape subterane, se adaugă apa industrială introdusă pentru operațiuni de forare sau
pentru operațiuni de umplere hidraulică.48

48. Rafael Fernández-Rubio and David Fernandez Lorca, Mine water drainage, mewn.info, 1993, p. 108;
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Efecte asupra comunităților locale
În anul 2017, peste 60% din locuințele din Oltenia nu erau conectate la sistemul de canalizare. Asociația Bankwatch a documentat atunci impactul mineritului asupra comunității locale și măsurile pe
care producătorul de cărbune și autoritățile locale le-au luat.
În satul Lupoaia, exploatarea minieră a distrus pânza freatică și fântânile din sat au secat. Oamenii
primeau apă de doua ori pe zi, de la 9 la 11 și de la 16 la 18 pe care o înmagazinau în bidoane, în
perioada dintre cele două alimentări neavând altă sursă de apă. Oamenii au mai povestit că au fost
momente când nici aceste două perioade de alimentare cu apă nu s-au respectat din cauza defectării
pompei. Cu toate că aceștia au cerut ca alimentarea să se facă de dimineață de la 7 la 9 și seara,
pentru ca oamenii să nu fie la muncă și să poată să își înmagazineze apa necesară, aceste cerințe nu
au fost luate în seamă de către autorități.

„Nu mai avem apă din cauza carierei.
E cariera la 50 de metri de proprietatea
oamenilor. S-a tăiat pânza freatică,
a trecut mai jos de nivelul bunarelor
(fântânilor). Avem 7 bunare în sat, 8.
Nu are nici unul apă!”
declarația unei localnice în vara anului 2017

„În decembrie, trei săptămâni de zile,
când toată lumea se pregătea de sărbători, noi am stat fără apă. Mergeam
cu mașinile cu bidoane să ne cărăm
apă. Am dat un telefon domnului primar, domnul primar a dat un telefon la
domnul director [CEO] și noi am rămas
tot fără apă.’’ 49
În decembrie 2016 în Lupoaia nu a fost apă timp de trei săptămâni.

49. Bankwatch Romania, Accesul la apă în Lupoaia, Gorj, Bankwatch Romania, 21 Noiembrie 2017
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Complexul Energetic Oltenia intenționa încă de atunci să extindă cariera Lupoaia fără a rezolva problema alimentării cu apă din sat. Acordul de mediu a fost suspendat în urma unui proces deschis de Asociația Bankwatch. Instanța a constatat că impactul asupra mediului și asupra populației nu a fost evaluat
corect. Un al doilea proces a fost deschis pentru același acord de mediu căruia nu i-a fost adusă nicio
îmbunătățire și este în derulare. Surse din presă spun că Lupoaia ar urma să fie închisă în 2023.50
În satul Roșia de Jiu, din cauza carierelor de cărbune aflate la câteva sute de metri de case, localnicii nu aveau acces la apă potabilă. Locuitorii satului povesteau în 2017 că până atunci nu plăteau
pentru apă, Complexul Energetic suporta costurile alimentării cu apă. Dar în prezent, alimentarea cu
apă este responsabilitatea primăriei. Astfel, primăria cere locuitorilor să plătească apa consumată.

„Eu le-am spus și celor de la CEO. Anul
trecut [2016] am fost într-o audiență cu
mai multe probleme, printre care am
ridicat și problema aceasta. Și au zis:
și ce vreți? Să plătim noi?
Pai domnilor, sursele noastre proprii
de alimentare cu apă cine le-a distrus,
nu dumneavoastră? Și am rămas
fără răspuns.’’
„Apa de aici nu putem să o folosim pentru mâncare și băut, apa din
pompă are un miros și o folosim doar
la animale, iar apa de băut o luăm de
la o fântână mai din sat, pe aici, mai
aproape de noi și nu știm cât de bună
este. Deci nu știm dacă este bună și
aceea de băut.’’ 51

50. D.Ț., Liderii sindicali au aflat când se închid carierele miniere, Bursa.ro, 1 iulie 2021
51. Bankwatch Romania, Accesul la apă în Roșia de Jiu, Gorj, Bankwatch Romania, 21 Noiembrie 2017
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În 2018 Guvernul României a aprobat o Hotărâre de Guvern pentru exproprierea proprietăților care
stau în calea extinderii carierei Roșia. Însă hotărârea prevede doar achiziționarea terenurilor, nu și
a locuințelor și a bunurilor aflate pe acestea, localnicii nefiind despăgubiți în mod corespunzător,
rămânând captivi într-o zonă cu aer poluat și apă contaminată. În 2019 Asociația Bankwatch a reușit
oprirea în instanță a extinderii carierei Roșia prin anularea acordului de mediu. Însă Agenția pentru
Protecția Mediului Gorj a oferit companiei un nou acord în 2020, care conținea și perimetrul stipulat
în primul acord de mediu, anulat deja de instanță. Un nou dosar este în judecare.
În 2021 situația nu pare că s-a schimbat...
Am mers din nou în vara anului 2021 pentru a discuta cu localnicii și a lua pulsul problemei. În
satul Rogojel, aflat lângă cariera Pinoasa, un cuplu format din doi oameni la peste 70 de ani, povestește că nu au apă în curte. Ei au o fântână cu apă în sat de la care se alimentează, dar care, după
aspect și miros, nu pare a fi potabilă. În zonă mai este o cișmea, pusă la dispoziția oamenilor, dar pe
care aceștia evită să o folosească deoarece consideră că apa din ea nu este potabilă.
Lipsa de alternative îi forțează pe oameni să bea dintr-o sursă de apă care cel puțin din punct de vedere al aspectului nu pare a fi o sursă sigură pentru consum. Această sursă de apă este într-un bazin
de beton, ridicat cam 40 de cm deasupra solului și cu o ușiță verticală prin care se permite accesul
la apă. Practic, apa este protejată de intemperii și de vegetația de afara, deci nu se explică faptul că
este plină de mizerie și are un miros puternic. Proveniența acestei ape este necunoscută, însă nivelul
ridicat al acesteia (aproape de nivelul solului) conduce la ideea că sursa ei nu este subterană.
O altă femeie din același sat nu are deloc apă în fântâna așa că ia apă din același bazin de beton.
Surprinzător este faptul că fântâna ei din curte, aflată la o raza de mai puțin de 50 de metri de fântâna
din care se alimentează cei trei, era secată.
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În satul Runcurel, situat lângă cariera Jilț Nord, o doamnă a cărei locuință se găsește pe la
jumătatea satului spune că are apă în fântâna din curte, dar știe ca alți locuitori din sat, mai ales cei
din apropierea carierei nu au apă în fântâni.
Aflat la aproximativ 100 de metri, mai jos, înspre cariera Jilț, pe aceeași parte a drumului, un domn
povestește că el nu are deloc apă în gospodărie și că primește apă de la o cisternă, însă ea vine
„când se poate’’, cu frecvență neregulată, de la 3 la 6 luni și chiar o dată pe an, așa că el stochează
apa într-un bazin. Domnul nu are deloc apă în gospodărie, nici pentru animale și nici pentru a uda
gradina, iar apa de băut este apa pe care o cumpără de la magazin.
Lipsa apei este o problemă primordială de încălcare a drepturilor omului și risc al sănătății
localnicilor, dar nu singura cu care aceștia se confruntă…
Autoritățile nu își mai dau interesul să rezolve problemele oamenilor precum lipsa apei deoarece știu
că locuitorii acestor zone urmează să fie expropriați. Acest aspect este de asemenea o formă de
presiune asupra celor care nu vor să plece sau nu sunt de acord cu sumele oferite. Nu putem concluziona decât că locuitorilor le sunt încălcate drepturile și le este îngreunat traiul.
Pe lângă problema pregnantă a lipsei unei surse de apă potabilă și sigură în zonă, la începutul anului
2021, oamenii din satul Rogojel au fost anunțați că terenurile și casele nu le mai aparțin și că ele au trecut
în proprietatea statului conform Hotărârii de Guvern nr. 690/201552; informație confirmată și în presă.53
Locuitorii ne-au mărturisit că nu au primit banii pe teren și nici decizia de evacuare, dar au fost anunțați că vor fi despăgubiți cu doar 16 mii de lei pentru terenul cu tot cu construcțiile de pe el. Oamenii
au trimis plângeri la Guvern, la Ministerul Energiei, la Președinție, însă au primit numai răspunsuri
negative, argumentul fiind că așa este legea, fiind îndrumați mereu să apeleze în altă parte.
Întrebați dacă au unde să se mute, aceștia au mărturisit că nu au unde și că e foarte greu pentru ei
să se gândească că vor trebui să se mute și să își părăsească casa.

„Dacă eu aș fi legiuitor în țara asta,
aș închide imediat toate carierele astea”
a zis un localnic.
De asemenea, o doamnă din același sat a povestit și ea că încă nu primise decizia de expropriere,
dar că știa că e foarte posibil să o primească. În vale de cele două case se află o mașină de haldat
despre care toți trei afirmă că au auzit că urmează să fie reparată și pusă în funcțiune, deși se află în
afara perimetrului carierei.
Și în satul Runcurel povestea exproprierilor continuă.
Conform spuselor unei localnice din satul Runcurel, multe familii care au fost de acord cu exproprierile în anii trecuți au primit sume destul de mari, dar în prezent se plătește cu 50 de bani pe metru
pătrat, cu posibilitatea intermedierii achiziției unei alte locuințe într-o altă localitate.
Conform ambilor localnici intervievați, biserica și cimitirul se află chiar lângă buza carierei, și nu se
mai pot face înmormântări deoarece urmează să fie demolate.
52. Monitorul oficial, Hotărârea nr. 960 din 9 decembrie 2015, legislatie.just.ro, decembrie 2015
53. Ninel Roventa, Se continuă demolările de locuințe în satul Rogojel, Impact in Gorj, iulie 2021
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Schimbările climatice au efect direct asupra calității vieții oamenilor. O parte din fenomene se datorează cauzelor naturale, dar și celor antropice. În județul Gorj, mineritul, defrișările și lipsa unui sistem de management al apei a condus la degradarea permanentă a
solurilor, poluarea și lipsa apei și alunecări de teren. Dacă la cauzele
naturale ne punem adapta prin construirea de diguri pentru inundații sau adaptarea culturilor la noua realitate geologică a zonei, pentru cauzele antropice putem lua măsuri concrete pentru reducerea
impactului asupra mediului și repararea acestuia.
Acțiunile ce pot fi realizate cu scopul prevenirii procesului de deșertificare, de prevenire a poluării
apelor subterane și de protejare a sănătății oamenilor sunt multiple.
Cum printre principalele cauze ale apariției aridității se numără activitățile umane, este necesar ca
unele să fie realizate conform unor norme de poluare și afectând cât mai puțin mediul. În timp ce în
cazul unora este nevoie de realizarea unor investiții (implementarea unui sistem de irigații, împăduriri), impunerea unor limite, de monitorizare, reducerea activității (pășunatul excesiv) și descurajarea
până la eliminare a practicilor ilegale (arderea vegetației uscate, aruncarea gunoiului în locuri neamenajate, defrișările) în cazul altora precum mineritul sau producerea energiei în termocentrale pe
cărbune și deversarea apelor menajere acestea trebuie să înceteze.
Măsura căreia trebuie să i se acorde atenție sporită este eliminarea treptată a producerii de energie
din cărbune deoarece, atât din documentarea științifică, dar mai ales din spusele localnicilor reiese că
este activitatea care afectează cel mai puternic solul, apele și sănătatea oamenilor din județul Gorj.
Odată cu eliminarea producției de energie din cărbune și a activității miniere s-ar elimina principalii
factori de poluare a apelor subterane și degradare a solului. De asemenea, încetarea activității miniere
înseamnă încetarea defrișărilor pădurilor aflate pe terenuri de sub care se poate extrage cărbunele și
mai ales încetarea distrugerii stratului superior, cel fertil, pe care localnicii pot face agricultură.
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Este foarte important ca după închiderea minelor, terenurile să treacă printr-un proces de ecologizare pentru readucerea acestora la starea inițială. Este necesar ca peste depozitele de cenușă să fie
puse straturi de sol curat pe care să se poată planta arbori sau plante tehnice. De asemenea, sterilul
din halde ar trebui repus peste minele închise, acoperite de asemenea cu straturi de sol curat peste
care să se planteze copaci sau plante tehnice. Aceste acțiuni ajută atât la restaurarea peisajului cât și
la stabilizarea solului. Un alt aspect important care trebuie luat în calcul este prevenirea și reducerea
cât de mult posibil a contaminării apelor subterane prin construirea unui container etanș de depozitare a cenușii și zgurii realizat dintr-o căptușeală minerală. De asemenea, este de dorit ca Guvernul
să elaboreze și adopte un regulament care să prevadă măsuri de prevenire a impactului negativ al
depozitelor de cenușă și haldelor de steril asupra mediului. Scopul acestui regulament este de a stabili direcții clare de monitorizare regulată a contaminării aerului, solului și apelor subterane atât pe
parcursul activității termocentralelor, cât și după închiderea acestora.54
În ceea ce privește agricultura, aceasta ar avea nevoie de sisteme moderne de irigații și realizarea
de perdele forestiere care să mențină umiditatea solului. De asemenea, un management al culturii
care să presupună rotația continuă a acestora este necesar pentru a nu se epuiza numai anumite
substanțe sau săruri din sol.
Atât pentru oameni, dar și pentru sol, este importantă crearea și întreținerea unui sistem de alimentare cu apă potabilă pe care locuitorii județului Gorj să o poată bea și care să fie suficientă atât pentru
necesitățile casnice, cât și pentru udatul grădinilor și întreținerea solurilor.
În ceea ce privește schimbările climatice, accentul ar trebui să cadă pe eliminarea emisiilor de gaze
cu efect de seră. Primul pas este cel de eliminare a emisiilor de dioxid de carbon, în special cele
din sectorul energetic, care are cea mai mare contribuție, deci trecerea la alimentare și încălzire cu
energie verde, sau combustibili nepoluanți. Potențialul solar al județului permite înlocuirea unei bune
părți din energia fosilă cu surse fotovoltaice care, conform unui studiu55 care analizează consumul de
apă pe întreg ciclul de viață al tuturor metodelor de producere a energiei, sunt tehnologiile cele mai
puțin consumatoare de apă. În schimb, cărbunele este unul dintre cei mai mari consumatori de apă,
iar adăugarea tehnologiilor de captare a carbonului crește consumul de apă cu 81%. În acest fel s-ar
reduce impactul activității umane asupra apei și ar oferi timp pentru refacerea naturală a resurselor.

54. Bankwatch Network, Pollution of land, surface and groundwater near the slag and ash disposal site of Tuzla thermal power plant, Bankwatch Network,
2020, p. 37;
55. Yi Jina, Paul Behrensab, Arnold Tukkerac, Laura, Scherera; Water use of electricity technologies: A global meta-analysis; researchgate.net, 2019, p. 8;
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