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CUVÂNT ÎNAINTE

Prezentul document intitulat  “Ghidul metodologic pentru identificarea i desemnarea
corpurilor de ap  puternic modificate i artificiale” a fost elaborat în cadrul Proiectului
WAFDIP “Implementarea Noii Directive Cadru pentru Ape în Bazine Pilot” (Phare, RO
0107.15.03.01), care se deruleaz  în România în perioada Decembrie 2003 – Mai 2005.

Prezentul Ghid Metodologic poate fi utilizat pentru toate cursurile de ap  din principalele
bazine hidrografice din România.

La elaborarea Ghidului Metodologic s-a beneficiat de colaborarea Administra iei Na ionale
“Apele Române” din Bucure ti, Direc iei Apelor Arge  – Vedea din Pite ti i Direc iei
Apelor Some  – Tisa din Cluj Napoca.

Se apreciaz  nivelul profesionist al contribu iei Administra iei Na ionale “Apele Române” la
implementarea Directivei Cadru pentru Ape în România.
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INTRODUCERE

Prezentul “Ghid metodologic pentru identificarea i desemnarea corpurilor de ap  puternic
modificate i artificiale” a fost elaborat în cadrul Proiectului WAFDIP “Implementarea Noii
Directive Cadru pentru Ape în Bazine Pilot” care se deruleaz  în România în perioada
decembrie 2003 – mai 2005.

Scopul Ghidului Metodologic este de a furniza un instrument de lucru, clar i sintetic, care
 permit  identificarea, desemnarea i caracterizarea corpurilor de ap  puternic

modificate i artificiale din bazinele hidrografice ale principalelor cursuri de ap  din
România, în concordan  cu cerin ele Directivei Cadru pentru Ape 2000/60/EC.

Ghidul Metodologic se adreseaz  în principal speciali tilor de la Direc iile de Ape din
cadrul Administra iei Na ionale “Apele Române”, dar poate fi consultat i de c tre publicul
interesat.

La elaborarea Ghidului Metodologic au fost utilizate urm toarele documenta ii:

1. Directiva Parlamentului i a Consiliului European 2000/60/EC privind stabilirea unui
cadru de ac iune comunitar în domeniul politicii apei (Directiva Cadru pentru Ape).

2. Documenta iile elaborate i recomandate de c tre CIS Working Group 2.2 on HEAVILY
MODIFIED WATER BODIES :
− “Guidance Document on Identification and Designation of Heavily Modified and

Artificial Water Bodies  , January 2003.
− “Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies 

Policy summary to the HMWB and AWB guidance document  , January 2003.
− “Toolbox on Identification and Designation of Artificial and Heavily Modified Water

Bodies  , January 2003.
3. Documenta iile elaborate de c tre Administra ia Na ional  “Apele Române” în 2003:

− “Instruc iuni metodologice pentru delimitarea corpurilor de ap  de suprafa ”.
− “Instruc iuni metodologice de definire a tipologiei abiotice a corpurilor de ap

râuri”.
− “Tipologia abiotic  a lacurilor”.
− “Instruc iuni metodologice pentru desemnarea corpurilor de ap  artificiale i

puternic modificate”.
− “Elemente metodologice pentru identificarea preliminar  a corpurilor de ap

artificiale i puternic modificate  Râuri i Lacuri”.
4. Alte documenta ii:

− “Strategic Paper for Developing the Danube River Basin Management Plan”,,
ICPDR River Basin Management Group, 2002.

− “Horizontal Guidance on the Application of the term Water Body in the context of
the Water Framework Directive”, European Commission, April 2002.

− “Draft paper on the definition of water bodies”, UK Technical Advisory Group, 2002.
− “Identification and designation of heavily modified water bodies (HMWB) in the

Danube River Basin”, International Workshop, Bucharest, February 2004.
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Structura prezentului Ghid Metodologic include:
− Introducere.
− Un capitol de prezentare general  a Directivei Cadru pentru Ape (Cap. 1) i dou

capitole de prezentare a prevederilor Directivei Cadru privind corpurile de ap  de
suprafa  (Cap. 2) i corpurile de ap  puternic modificate i artificiale (Cap. 3).

− Patru capitole referitoare la identificarea i desemnarea corpurilor de ap  puternic
modificate i artificiale (Cap. 4,5,6 i7) i un capitol de sintez  (Cap. 8).

− List  bibliografic .
− Dou  studii de caz pentru bazinele hidrografice ale râurilor Arge i Some

(Anexele A1 i A2).
− Textul original al Directivei Cadru pentru Ape referitor la corpurile de ap  puternic

modificate i artificiale (Anexa A3) i unele defini ii (în limba englez i român )
(Anexa A4).

Capitolul 1 – Generalit i privind Directiva Cadru pentru Ape.
Se prezint  obiectivul, scopul i agenda DCA.
Se men ioneaz  conceptele fundamentale ale DCA (integrarea i
participarea publicului).
Se indic  suportul tehnico- tiin ific (ghiduri metodologice, studii de caz i
exemple) dezvoltat de Grupele de Lucru instituite pentru implementarea
unitar  a DCA în Statele Membre i Candidate.

Capitolul 2 – Prevederile Directivei Cadru privind corpurile de ap  de suprafa .
Se definesc corpurile de ap  de suprafa  conform DCA.
Se descrie procedura general  de identificare i desemnare a corpurilor de
ap  de suprafa  (CAS).
Se prezint  criteriile i indicatorii care stau la baza identific rii i desemn rii
corpurilor de ap  de suprafa .
Se prezint  tipologia abiotic  a apelor de suprafa  din România (cursuri de
ap i lacuri de acumulare) stabilit  de AN “Apele Române”.

Capitolul 3 – Prevederile Directivei Cadru privind corpurile de ap  puternic modificate i
                      artificiale.
   Se prezint  unele considera ii generale privind corpurile de ap  puternic

modificate i artificiale.
Se definesc corpurile de ap  puternic modificate (CAPM) conform DCA.

  Se definesc corpurile de ap  artificiale (CAA) conform DCA.

Capitolul 4 – Identificarea i desemnarea corpurilor de ap  puternic modificate i
                      artificiale.
  Se descrie procedura general  “pas-cu-pas” de identificare i desemnare a
                      corpurilor de ap  puternic modificate i artificiale.

Capitolul 5 – Identificarea preliminar  a corpurilor de ap  puternic modificate i artificiale.
  Se descrie în detaliu procedura “pas-cu-pas” de identificare preliminar  a
                      corpurilor de ap  puternic modificate i artificiale.
  Se prezint  criteriile adoptate de Administra ia Na ional  “Apele Române”
                      pentru clasificarea corpurilor de ap  de suprafa  ca corpuri de ap  puternic
                      modificate i corpuri de ap  care nu sunt puternic modificate.
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Capitolul 6 – Desemnarea corpurilor de ap  puternic modificate i artificiale.
   Se descrie procedura de desemnare a corpurilor de ap  puternic modificate
                       i artificiale.
   Se descriu în detaliu testele de desemnare 4(3)(a) i (b) pentru identificarea
   “m surilor de restaurare” i “altor mijloace” necesare atingerii St rii

 Ecologice Bune a corpurilor de ap .
 Se prezint  sinteza metodelor posibile de utilizare pentru aplicarea testelor
 de desemnare 4(3)(a) i (b).

Capitolul 7 – Condi ii de referin i obiective de mediu pentru corpurile de ap  puternic
 modificate i artificiale.

   Se descrie procedura de stabilire a Poten ialului Ecologic Maxim i a
 Poten ialului Ecologic Bun pentru corpurile de ap  puternic modificate i
 artificiale (cu alegerea elementelor de calitate i  stabilirea condi iilor
 hidromorfologice, fizico-chimice i biologice).

Capitolul 8 – Sinteza m surilor, mijloacelor, costurilor i beneficilor procedurii de
                      identificare i desemnare a corpurilor de ap  puternic modificate i artificiale.

Anexa A1   – Studiu de caz: Bazinul Hidrografic al râului Arge .
   Se descrie bazinul hidrografic al râului Arge  (caracteristici generale).
   Se prezint  principalele lucr ri de amenajare din bazinul râului Arge  (lacuri

 de acumulare, deriva ii, lucr ri de îndiguire i de regularizare).
 Se descriu principalele corpuri de ap  naturale i puternic modificate
 (inclusiv candidate) identificate preliminar pe râul Arge .

Anexa A2   – Studiul de caz: Bazinul Hidrografic al râului Some .
   Se descrie bazinul hidrografic al râului Some  (caracteristici generale).
   Se prezint  principalele lucr ri de amenajare din bazinul râului Some

 (lacuri de acumulare, deriva ii, lucr ri de îndiguire i de regularizare).
 Se descriu principalele corpuri de ap  naturale, puternic modificate
 (inclusiv candidate) i artificiale identificate preliminar pe râul Some .

Anexa A3   – Textul original al Directivei Cadru pentru Ape referitor la corpurile de ap
                      puternic modificate i artificiale.

Anexa A4   – Defini ii în limba englez i român .
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Capitolul 1
Generalit i privind Directiva Cadru pentru Ape

Decembrie 2000 – “Piatr  de Hotar” în domeniul politicii europene de ape

Data de 22 Decembrie 2000 reprezint  o “piatr  de hotar” major  in domeniul politicii
europene de ape.

Este data la care Directiva Cadru pentru Ape – Directiva 2000/60/EC a
Parlamentului European, adoptat  de Consiliul Europei la 23 Octombrie 2000, a fost
publicat  în Jurnalul Oficial al Comunit ii Europene.

Este data la care Directiva Cadru pentru Ape a devenit opera ional i obligatorie
pentru toate Statele Membre i Candidate la integrarea în Uniunea European .

Directiva Cadru pentru Ape – Provocare în domeniul politicii europene de ape

Directiva Cadru pentru Ape (DCA) este rezultatul unui îndelungat proces de discu ii i
negocieri, de peste cinci ani, între oamenii de tiin i exper ii de ape, apar in torii,
mandatarii i utilizatorii de ape, elaboratorii de politici în domeniul apelor.

Obiectivul DCA

DCA are ca obiectiv general atingerea st rii de ape bune pentru toate apele de suprafa
i subterane din Statele Uniunii Europene, pân  în anul 2015.

Scopul DCA

DCA stabile te cadrul pentru protec ia tuturor categoriilor de ape, care:
− Previne deteriorarea continu  a st rii resurselor de ap ;
− Protejeaz i intensific  starea bun  a resurselor de ap ;
− Promoveaz  utilizarea apei bazat  pe protec ia pe termen lung a resurselor de ap ;
− Asigur  protec ia i îmbun irea mediului acvatic prin m suri specifice de:

− reducere progresiv  a debitelor, emisiilor i pierderilor de substan e prioritare, i
− sistare sau diminuare a debitelor, emisiilor i pierderilor de substan e periculoase;

− Asigur  reducerea progresiv  a polu rii apelor subterane i previne poluarea acestora;
− Contribuie la diminuarea efectelor inunda iilor i secetelor.

Agenda DCA

2003 – Identificarea bazinelor hidrografice ale râurilor de pe teritoriul na ional a fiec rui
            Stat Membru, atribuirea lor Districtelor de Bazin i identificarea autorit ilor
            competente [Art.3, Art.4].
2004 – Caracterizarea Districtelor de Bazin în func ie de presiunile i impactul folosin elor

  de ap , inclusiv înregistrarea ariilor protejate [Art.5, Art 6, Anexele I,II].
2006 – Efectuarea, în colaborare cu Comisia European , a intercalibr rii sistemelor de
            clasificare a st rii ecologice [Art.2(22), Anexa V].
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2006 – Aducerea în stare opera ional  a re elelor de monitoring [Art.8].
2009 – Elaborarea Programelor de M suri pentru atingerea obiectivelor de mediu în
            condi ii cost-efect acceptabile [Art.11, Anexa III].
2009 – Elaborarea i publicarea Planului de Management al Bazinului Hidrografic pentru
            fiecare District de Bazin, incluzând desemnarea corpurilor de ap  puternic
            modificate [Art.13, Art.4(3)].
2010 – Implementarea politicilor economice de cre tere a sustenabilit ii resurselor de ap
            [Art.9].
2012 – Aducerea în stare opera ional  a Programelor de M suri [Art.11].
2015 – Implementarea Programelor de M suri i realizarea obiectivelor de mediu [Art.4].

Concepte fundamentale ale DCA

Un prim concept fundamental al DCA îl constituie “integrarea”, ca baz  a gospod ririi i
protec iei apelor la nivelul districtelor bazinelor hidrografice.

Conceptul include:
− Integrarea obiectivelor de mediu, care combin  obiectivele de calitate, ecologice i

de cantitate pentru protec ia ecosistemele acvatice i pentru asigurarea st rii bune
a apelor;

− Integrarea tuturor resurselor de ap  (ape de suprafa i subterane, apele costiere
i tranzitorii, apele din zonele umede) la scar  întregului bazin hidrografic;

− Integrarea tuturor utiliz rilor de ap ;
− Integrarea disciplinelor, analizelor i expertizelor (hidrologie, hidraulic , ecologie,

chimie, geotehnic , geologie, ingineria tehnologic i economic );
− Integrarea legisla iei din domeniul apelor într-un cadru comun i coerent;
− Integrarea aspectelor de management i ecologice în realizarea planurilor de

suri;
− Integrarea tuturor m surilor i instrumentelor financiare pentru atingerea

obiectivelor de mediu;
− Integrarea apar in torilor i societ ii civile în luarea deciziilor;
− Integrarea diverselor niveluri de luare a deciziilor care influen eaz  resursele de ap

i starea apelor;
− Integrarea gospod ririi interna ionale a apelor din rile cu bazine hidrografice

comune.

Un al doilea concept fundamental al DCA îl constituie participarea publicului  , ca baz  în
luarea deciziilor de diverse etape i faze de implementare.

Conceptul comport  un proces continuu de informare i consultare a publicului, asupra:
− St rii actuale a apelor din bazinele hidrografice;
− Stabilirii obiectivelor de mediu;
− Elabor rii i revizuirii planurilor de management pentru bazinele hidrografice;
− Stabilirii i implement rii programelor de m suri în bazinele hidrografice.

Suportul tehnico- tiin ific pentru implementarea DCA

În scopul asigur rii suportului tehnico- tiin ific pentru implementarea armonizat i unitar
a DCA în toate Statele Membre i Candidate la UE, a fost stabilit  o Strategie Comun  de
Implementare (Common Implementation Strategy – CIS).
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În cadrul CIS au fost constituite unele Grupe de Lucru interna ionale (WG), având ca scop:
− Elaborarea de documenta ii metodologice pentru implementarea prevederilor DCA;
− Elaborarea de strategii i politici de lucru;
− Elaborarea de instrumente practice de lucru;
− Prezentarea de studii de caz relevante.

Principalele CIS – WG constituite sunt:
− CIS Working Group 2.1 – Analysis of Pressures and Impacts (IMPRESS).
− CIS Working Group 2.2 – Heavily Modified Water Bodies (HMWB).
− CIS Working Group 2.3 – Reference Conditions and Ecological Status (REFCOND).
− CIS Working Group 2.4 – Transitional and Coastal Waters (COAST).
− CIS Working Group 2.5 – Intercalibration (IC).
− CIS Working Group 2.6 – Economics and the Environment (WATECO).
− CIS Working Group 2.7 – Monitoring (MR).
− CIS Working Group 2.9 – River Basin Management Planning Best Practice (RBMP).
− CIS Working Group 3.0 – Geographical Information Systems (GIS).
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Capitolul 2
                                             Prevederile Directivei Cadru privind

                                  corpurile de ap  de suprafa

2.1 Corpuri de ap  de suprafa

Directiva Cadru define te apele de suprafa  ca toate apele interioare st toare sau
curg toare de pe suprafa a terenului, precum i apele tranzitorii i apele costiere (Art.2(1)).

Corpul de ap  de suprafa  înseamn  un element distinct i important de ap  de
suprafa , cum ar fi un lac, râu sau canal, sau o parte a unui râu sau canal, ap  tranzitorie
sau o fâ ie de ap  costier  (Art.2(10)). Prin lac se în elege un corp de ap  st toare de
suprafa , iar prin râu se în elege un corp de ap  interioar  care curge în cea mai mare
parte pe suprafa a terenului, dar care poate curge i subteran pe o anumit  parte.

Corpurile de ap  de suprafa  sunt: a) corpuri de ap  care nu sunt puternic modificate, b)
corpuri de ap  puternic modificate, sau c) corpuri de ap  artificiale.

Corpurile de ap  care nu sunt puternic modificate sunt corpurile de ap  de
suprafa  naturale sau cvasi-naturale, sau cele modificate numai calitativ.

Corpurile de ap  puternic modificate sunt corpurile de ap  de suprafa  care, ca
rezultat al unor degrad ri fizice cauzate de activit i uman  au un caracter substan ial
schimbat fa  de cum a fost desemnat de Statele Membre conform prevederilor Anexei II.
Prin degrad ri fizice se în eleg modific ri ale caracteristicilor hidro-morfologice ale corpului
de ap , iar prin  schimb ri substan iale se în eleg schimb rile semnificative, importante i
permanente fa  de regimul natural ini ial, ca i cele datorate unor folosin e specifice.

Corpurile de ap  artificiale sunt corpurile de ap  de suprafa  create prin activit i
umane (acolo unde anterior nu existau lucii semnificative de ap ).

Starea apelor de suprafa  este expresia general  a st rii unui corp de ap  de suprafa ,
determinat  de starea cea mai proast  dintre starea ecologic i starea chimic .

Obiectivul de mediu al apelor de suprafa  este starea bun , care este starea atins
de un corp de ap  de suprafa  atunci când atât starea lui ecologic  cât i starea chimic
sunt cel pu in “bune”.

Obiectivul de mediu al corpurilor de ap  puternic modificate i artificiale este cel de
atingere a poten ialului ecologic bun i nu starea bun ca în cazul corpurilor de ap  de
suprafa .

Starea ecologic  este o expresie a calit ii structurii i func ion rii ecosistemelor
acvatice asociate apelor de suprafa , clasificate în conformitate cu Anexa V, iar  starea
ecologic  bun este starea unui corp de ap  de suprafa  astfel clasificat în conformitate
cu Anexa V.

Starea chimic  bun  a apelor de suprafa  înseamn  starea chimic , impus  pentru
a se întruni obiectivele de mediu pentru apele de suprafa  stabilite în Art.4(1), adic
starea chimic , atins  de un corp de ap  de suprafa  în care concentra iile poluan ilor nu
dep esc standardele de calitate a mediului stabilite în Anexa IX i conform Art.6(7).

Poten ialul ecologic bun este starea unui corp de ap  puternic modificat sau
artificial, astfel clasificat în concordan  cu prevederile relevante ale Anexei V.
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2.2 Identificarea i desemnarea corpurilor de ap  de suprafa

Identificarea i desemnarea corpurilor de ap  de suprafa  se realizeaz  pe baza unei
proceduri complexe, cu caracter iterativ, care const  din urm toarele trei etape (Fig.1):

− Stabilirea categoriilor de ape de suprafa  (râuri, lacuri, ape tranzitorii i ape
costiere);

− Stabilirea tipurilor de ape de suprafa  (pentru toate categoriile de ape de
suprafa );

− Stabilirea corpurilor de ape de suprafa .

Fig.1. Identificarea i desemnarea corpurilor de ap  de suprafa .

Primele dou  etape se realizeaz  în conformitate cu prevederile Anexei II, 1.1 (i), iar cea
de a treia etap  se realizeaz  pe baza aplic rii unor criterii standard i adi ionale (atunci
când este necesar).

Criteriile standard se refer  la caracteristicile fizice:
− Geografice, i
− Hidromorfologice.
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Criteriile adi ionale se refer  la:
− Starea apelor de suprafa  (presiuni i impact):

− modific ri ale st rii de calitate;
− modific ri hidro-morfologice;
− modific ri fizico-chimice i biologice.

− Ariile protejate:
− modific ri ale limitelor ariilor protejate.

În cadrul procesului de identificare i desemnare a corpurilor de ap  de suprafa  se
utilizeaz  o serie de indicatori morfologici (structurali), hidrologici, fizico-chimici i biologici.

− Indicatorii morfologici (structurali) se refer  la:
− Lucr rile hidrotehnice (lacuri):

− lucr ri care asigur  continuitatea curgerii i trecerea pe tilor,
− lucr ri de amenajare a malurilor;

− Lucr rile de îndiguire (râuri);
− Lucr rile de regularizare (râuri);
− Lucr rile hidro-edilitare (pentru cursurile de ap  care trec prin localit i).

− Indicatorii hidrologici se refer  la:
− Continuitatea curgerii;
− Regimul debitelor (râuri);
− Timpul de reziden  – de primenire a apelor (lacuri).

− Indicatorii fizico-chimici se refer  la:
− Regimul termic;
− Condi iile de oxigenare;
− Salinitate;
− Starea acidifierii;
− Nutrien i;
− Transparen  (lacuri);
− Al i indicatori (materii în suspensie i turbiditatea – râuri);
− Poluan ii specifici: substan ele prioritare i alte substan e.

− Indicatorii biologici se refer  la:
− Gradul de trofie (lacuri – biomasa maxim  a fitoplanctonului în zona fotic );
− Gradul de cur enie (râuri – pe mai mult de 70% din lungimea cursului de ap ).

Pentru condi iile specifice ale cursurilor de ap  din România, Administra ia Na ional
“Apele Române” (2003) recomand  urm toarele:

− Pentru corpurile de ap  care nu sunt puternic modificate (naturale sau cvasi-
naturale) se vor aplica criteriile morfologic (structural) i hidrologic din Tabelul 1;

− Pentru corpurile de ap  care sunt puternic modificate se vor aplica criteriile
morfologic (structural) i hidrologic din Tabelul 2;

− Pentru corpurile de ap  naturale sau cvasi-naturale se vor aplica criteriile fizico-
chimic i biologic din Tabelul 3;

− Pentru corpurile de ap  modificate din punct de vedere calitativ se vor aplica
criteriile fizico-chimic i biologic din Tabelul 4.
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Tabelul 1. Corpuri de ap  care nu sunt puternic modificate
Criteriu morfologic

(structural)
Criteriu hidrologic
(regimul debitelor)

Râuri Diguri / regulariz ri < 15% Continuitatea curgerii
Regimul debitelor:
   Qmin > Max (0,3Qml i Q95)
   Qmax > Q1 an
   Qprelevat < 0,15 Qminim,lunar

Lacuri naturale Modific ri morfologice in cuvet : nule/minore
Amenaj ri de maluri < 30%

Lacuri de acumulare Baraj cu scar  de pe ti Continuitatea curgerii aval baraj
Timpul de reziden  < 3 zile

Tabelul 2. Corpuri de ap  care sunt puternic modificate
Criteriu morfologic

(structural)
Criteriu hidrologic
(regimul debitelor)

Râuri Diguri / regulariz ri > 15% Discontinuitatea curgerii
Regimul debitelor:
   Qmin < Max (0,3Qml i Q95)
   Qmax < Q1 an
   Qprelevat > 0,15 Qminim,lunar

Lacuri naturale Modific ri morfologice in cuvet : nule
Amenaj ri de maluri > 30%

Lacuri de acumulare Baraj f  scar  de pe ti Discontinuitatea curgerii aval baraj
Timpul de reziden  > 3 zile

Tabelul 3. Corpuri de ap  naturale sau cvasi-naturale
Criteriu

fizico-chimic
Criteriu
biologic

Râuri Gradul de cur enie > 80%
Lacuri naturale
Lacuri de acumulare

Indicatorii fizico-chimici
mai mici decât

Limitele clasei a II-a de calitate
Gradul de trofie:

Biomasa < 3 – 5 mg/l

Tabelul 4. Corpuri de ap  care sunt modificate din punct de vedere calitativ
Criteriu

fizico-chimic
Criteriu
biologic

Râuri Gradul de cur enie < 80%
Lacuri naturale
Lacuri de acumulare

Indicatorii fizico-chimici
mai mari decât

Limitele clasei a II-a de calitate
Gradul de trofie:

Biomasa > 3 – 5 mg/l

7.5 Tipologia abiotic  a apelor de suprafa  (râuri i lacuri) din România

Pentru condi iile specifice din România, Administra ia Na ional  “Apele Române” (aprilie
2004) a stabilit tipologia abiotic  pentru apele de suprafa  dup  cum urmeaz :

− 32 tipuri de cursuri de ap , care se prezint  sintetic în Tabelul 5,
− 18 tipuri de lacuri naturale, care se prezint  sintetic în Tabelul 6, i
− 14 tipuri de lacuri de acumulare, care se prezint  sintetic în Tabelul 7.

Tipologia abiotic  a apelor de suprafa , râuri, lacuri naturale i de acumulare, a fost
stabilit  în principiu pe baza Schemei B recomandate de DCA, cu unele adapt ri la
condi iile specifice locale ale teritoriului României.
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Tipologia abiotic  a cursurilor de ap  (permanente i nepermanente) din România a fost
stabilit  pe baza urm toarelor criterii:
− ecoregiunile zonelor de amplasament,
− caracteristicile reliefului (zona geografic i altitudine),
− caracteristicile morfologice (suprafa i pant ),
− caracteristicile hidrologice (debit lichid),
− caracteristicile mediului natural (temperatur i precipita ii),
− caracteristicile geologice i litologice ale substratului.

Tipologia abiotic  a lacurilor naturale din România a fost stabilit  pe baza urm toarelor
criterii:
− ecoregiunile zonelor de amplasament,
− caracteristicile reliefului (zona geografic i altitudine),
− caracteristicile morfologice (suprafa i adâncime),
− caracteristicile geologice ale substratului.

Tipologia abiotic  a lacurilor de acumulare din România a fost stabilit  pe baza
urm toarelor criterii:
− ecoregiunile zonelor de amplasament,
− caracteristicile reliefului (zona geografic i altitudine),
− caracteristicile morfologice (suprafa i adâncime),
− caracteristicile hidrologice (timp de reten ie/reziden  a apei în lac),
− caracteristicile geologice ale substratului.

Diversele zone ale teritoriului României se g sesc în urm toarele ecoregiuni precizate în
DCA:
− Ecoregiunea 10 – Mun ii Carpa i, cu sub-ecoregiunea Podi ului Transilvaniei,
− Ecoregiunea 11 – Câmpia Ungar ,
− Ecoregiunea 12 – Regiunea Pontic , i
− Ecoregiunea 16 – Câmpia de Est.

Principalele clase zonale func ie de altitudinea teritoriului, precizate în DCA, sunt:
− Zona de câmpie având altitudinea  < 200 m,
− Zona de dealuri i podi uri având altitudinea de 200 – 800 m, cu dou  sub-clase

(200 – 500 m i 500 – 800 m), i
− Zona montan  având altitudinea  > 800 m.

In cazul lacurilor, clasele func ie de adâncime sunt:
− Foarte mic  cu adâncimea  < 3 m,
− Mic  cu adâncimea de 3 – 15 m,
− Mare cu adâncimea  > 15 m,
iar cele func ie de suprafa  sunt:
− Foarte mici cu suprafa a < 0,5 km2,
− Mici cu suprafa a de 0,5 – 1 km2,
− Medii cu suprafa a de 1 – 10 km2,
− Mari cu suprafa a de 10 – 100 km2, i
− Foarte mari cu suprafa a  > 100 km2.
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Tabelul 5. Tipologia abiotic  a cursurilor de ap  din România

Tip Caracterizare
curs de ap

Altitudine
(mdMN)

Suprafa
(km2)

Pant
(0/00)

Debit
(l/s.km2)

Temp
(oC)

Precip
(mm/an)

Geologie Litologie

RO01
Curs de ap  situat în
zone montane > 800 10 – 1000 40 – 200 >20 -2 – +8 700 –1400

a– siliciu
b– calcar

blocuri
bolov ni
pietri

RO02
Curs de ap  situat în
zone piemontane sau
de podi uri înalte

500 – 800 10 – 1000 20 – 50 5 – 20 7 – 9 600 – 800
a– siliciu
b– calcar

bolov ni
pietri

RO03
Sector de curs de ap
situat în zone
piemontane sau de
podi uri înalte

500 – 800  1000 –
10000

3 – 20 5 – 20 7 – 9 600 – 800
a– siliciu
b– calcar

pietri
bolov ni

RO04
Sector de curs de ap
situat în zone de
dealuri sau de podi uri

200 – 500  1000 –
10000

0,5 – 5 3 – 15 8 – 10 500 – 700
a– siliciu
b– calcar
c– organic

nisip
pietri

RO05
Sector de curs de ap
situat în depresiuni
intramontane

500 – 800 10 – 1000 1 – 3 3 – 20 7 – 9 600 – 800
a– siliciu
b– calcar
c– organic

nisip
pietri
bolov ni

RO06
Sector curs de ap  cu
zone umede situat în
zone de dealuri i
podi uri

200 – 500  1000 –
10000

1 – 2 3 – 15 8 – 10 500 – 700
a– siliciu
c– organic

nisip
pietri

RO07
Curs de ap  situat în
zone de dealuri i
podi uri

200 – 500 10 – 1000 5 – 30 1 – 5 8 – 10 500 – 700
a– siliciu
b– calcar
c– organic

pietri
nisip

RO08
Sector de curs de ap
mediu situat în zone
de dealuri i podi uri

200 – 500  1000 –
10000

3 – 20 2 – 10 8 – 10 500 – 700
a– siliciu
b– calcar

nisip
pietri

RO09
Curs de ap  situat în
zone de dealuri i
podi uri

200 – 500  10 – 1000 5 – 20 2 – 5 7.6 500 – 700
a– siliciu
b– calcar
c– organic

nisip
pietri

RO10
Curs de ap  situat în
zon  de câmpie < 200  10 – 1000 < 8 < 3 9 – 11 400 – 500

a– siliciu
b– calcar
c– organic

nisip
mâl

RO11
Sector de curs de ap
situat în zon  de
câmpie

< 200  1000 –
3000

< 1 1 – 3 9 – 11 400 – 500
a– siliciu
b– calcar
c– organic

nisip
mâl
argil

RO12
Sector de curs de ap
situat în zon  de
câmpie

< 200 > 3000 0,5 – 5 2 – 10 9 – 11 400 – 500
a– siliciu
b– calcar
c– organic

nisip
argil

RO13
Sector de curs de ap
cu zone umede situat
în zon  de câmpie

< 200 > 3000 < 1 2 – 10 9 – 11 400 – 500
a– siliciu
b– calcar
c– organic

nisip
mâl

RO14
Curs de ap  situat în
zonele de dealuri i
podi uri

200 – 500 10 – 1000 5 – 20 2 – 5 8 – 10 500 – 700
a– siliciu
b– calcar
c– organic

nisip
pietri

RO15
Curs de ap  situat în
zon  de câmpie < 200 10 – 2000 < 8 < 2 9 – 11 400 – 600

a– siliciu
b– calcar
c– organic

nisip
argil
mâloas

RO16
Sector de curs de ap
situat în zon  de
câmpie

< 200   1000 –
5000

0,5 – 5 1 – 3 9 – 11 400 – 600
a– siliciu
b– calcar
c– organic

nisip
mâl

RO17
Sector de curs de ap
situat în zon  de
câmpie

< 200 > 5000 < 1 2 – 10 9 – 11 400 – 600
a– siliciu
b– calcar
c– organic

nisip
mâl
argil

RO18
Sector de curs de ap
cu zone umede situat
în zon  de câmpie

< 200 > 5000 < 1 2 – 10 9 – 11 400 – 600
a– siliciu
b– calcar
c– organic

nisip
mâl
argil

RO19
Fluviul Dun rea –
Cazane 100 – 200 570.900 –

574.850
0,07 9 8 – 10 600 – 800 b– calcar

nisip
pietri
bolov ni

RO20
Fluviul Dun rea –
sector inferior
Cazane-C ra i

5 – 70 574.000 –
698.000

0,05 8 9 – 11 500 – 600 a– siliciu
argil
nisip
pietri

RO21
Fluviul Dun rea –
sector inferior

ra i-Isaccea
5 698.000 –

780.650
0,04 7 9 – 11 400 – 500 a– siliciu

nisip
argil
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RO22 Delta Dun rii < 5 805.300 < 0,01 > 11 400 – 500 c– organic
nisip
mâl

Tabelul 5 (continuare). Tipologia abiotic  a cursurilor de ap  din România

Tip Caracterizare
curs de ap

Altitudine
(mdMN)

Suprafa
(km2)

Pant
(0/00)

Debit
(l/s.km2)

Temp
(oC)

Precip
(mm/an)

Geologie Litologie

RO23
Curs de ap  situat în
zone de dealuri i de
podi uri

200 – 500 10 – 1000 1 – 10 2 – 4 8 – 10 500 – 700
a– siliciu
b– calcar
c– organic

nisip
pietri

RO24
Curs de ap  situat în
zon  de câmpie < 200 10 – 2000 1 – 3 0,5 – 1 9 – 11 400 – 600

a– siliciu
b– calcar
c– organic

nisip
argil

RO25
Sector de curs de ap
cu zone umede situat
în zon  de câmpie

< 200   1000 –
5000

< 2 1 – 3 9 – 11 400 – 600
a– siliciu
b– calcar
c– organic

nisip
mâl

RO26
Sector de curs de ap
situat în zon  de
câmpie

< 200 > 5000 0,5 2 – 10 9 – 11 400 – 600
a– siliciu
b– calcar
c– organic

nisip
mâl

RO27
Sector de curs de ap
cu zone umede situat
în zon  de câmpie

< 200 > 5000 0,3 2 – 10 9 – 11 400 – 600
a– siliciu
b– calcar
c– organic

nisip
mâl
argil

RO28
Cursuri de ap
influen ate calitativ de
cauze naturale

 10 – 1000

RO29
Curs de ap
nepermanent situat în
zon  montan

> 800 10 – 1000 20 – 150 2 – 16 -2 – +8 700 –1100
a– siliciu blocuri

bolov ni
pietri

RO30
Curs de ap
nepermanent situat în
zone piemontane sau
de podi uri înalte

500 – 800  10 – 1000 25 – 45 5 – 17 7 – 9 600 – 800
b– calcar bolov ni

pietri

RO31
Curs de ap
nepermanent situat în
zone de dealuri sau de
podi uri

200 – 500  10 – 1000 5 – 30 1,5 – 7 7.7 450 – 550
a– siliciu
b– calcar

pietri
nisip

RO32
Curs de ap
nepermanent situat în
zon  de câmpie

< 200  10 – 2000 < 8 < 2 9 – 11 400 – 500
a– siliciu
b– calcar

nisip
mâl

Note:  Tipurile RO01 – RO06 sunt situate în Ecoregiunea 10 Mun ii Carpa i
Tipurile RO07 – RO08 sunt situate în Ecoregiunea 10, Sub-ecoregiunea Podi ul Transilvaniei
Tipurile RO09 – RO13 sunt situate în Ecoregiunea 11 Câmpia Ungar
Tipurile RO14 – RO22 sunt situate în Ecoregiunea 12 Regiunea Pontica
Tipurile RO23 – RO27 sunt situate în Ecoregiunea 16 Câmpia de Est

Tipul RO28 sunt cursuri de ap  influen ate de cauze naturale
Tipurile RO29 – RO32 sunt cursuri de ap  cu curgere temporar
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Tabelul 6. Tipologia abiotica a lacurilor naturale din România

Tip Caracterizare
lac

Altitudine
(mdMN)

Adâncime medie
(m)

Suprafa
(km2)

Geologie

ROLN01
Zon  de câmpie,
adâncime foarte mic ,
suprafa  mic , siliciu

< 200 < 3 0,5 – 1 siliciu

ROLN02
Zon  de câmpie,
adâncime foarte mic ,
suprafa  medie, siliciu

< 200 < 3 1 – 10 siliciu

ROLN03
Zon  de câmpie,
adâncime foarte mic ,
suprafa  mic , calcar

< 200 < 3 0,5 – 1 calcar

ROLN04
Zon  de câmpie,
adâncime foarte mic ,
suprafa  medie, calcar

< 200 < 3 1 – 10 calcar

ROLN05
Zon  de câmpie,
adâncime foarte mic ,
suprafa  mare, calcar

< 200 < 3 10 – 100 calcar

ROLN06
Zon  de câmpie,
adâncime foarte mic ,
suprafa  foarte mare, calcar

< 200 < 3 > 100 calcar

ROLN07
Zon  de câmpie,
adâncime foarte mic ,
suprafa  mic , organic (turb )

< 200 < 3 0,5 – 1 organic
(turba)

ROLN08
Zon  de câmpie,
adâncime foarte mic ,
suprafa  medie, organic (turb )

< 200 < 3 1 – 10 organic
(turba)

ROLN09
Zon  de câmpie,
adâncime foarte mic ,
suprafa  mare, organic (turb )

< 200 < 3 10 – 100 organic
(turba)

ROLN10
Zon  de câmpie,
adâncime mic ,
suprafa  medie, siliciu

< 200 3 – 15 1 – 10 siliciu

ROLN11
Zon  de câmpie,
adâncime mic ,
suprafa  medie, calcar

< 200 3 – 15 1 – 10 calcar

ROLN12
Zon  de câmpie,
adâncime mic ,
suprafa  mare, siliciu

< 200 3 – 15 10 – 100 siliciu

ROLN13
Zon  de câmpie,
adâncime mic ,
suprafa  medie, organic (turb )

< 200 3 – 15 1 – 10 organic
(turba)

ROLN14T
Zon  de câmpie,
adâncime foarte mica i mic ,
suprafa  medie, siliciu, calcar
(terapeutice)

< 200 < 3
3 – 15

1 – 10 siliciu
calcar

ROLN15
Zon  de deal i podi ,
adâncime foarte mic ,
suprafa  foarte mic , siliciu

200 – 800 < 3 < 0,5 siliciu

ROLN16
Zon  de deal i podi ,
adâncime mic ,
suprafa  foarte mic , siliciu

200 – 800 3 – 15 < 0,5 siliciu

ROLN17
Zon  montan ,
adâncime mic ,
suprafa  foarte mic , siliciu

> 800 3 – 15 < 0,5 siliciu

ROLN18
Zon  montan ,
adâncime foarte mic ,
suprafa  foarte mic , siliciu

> 800 < 3 < 0,5 siliciu

Not :  Tipurile ROLN01 – ROLN15 sunt situate în Ecoregiunea 10 Mun ii Carpa i
Tipurile ROLN16 – ROLN18 sunt situate în Ecoregiunea 12 Regiunea Pontica
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Tabelul 7. Tipologia abiotica a lacurilor de acumulare din România

Tip Caracterizare
lac

Altitudine
(mdMN)

Adâncime medie
(m)

Geologie Timp
reten ie

ROLA01
Zon  de câmpie,
adâncime mic ,
calcar

< 200 3 – 15 calcar
b – mediu
c – mic

ROLA02
Zon  de câmpie,
adâncime mic ,
siliciu

< 200 3 – 15 siliciu
a – mare
b – mediu
c – mic

ROLA03
Zon  de câmpie,
adâncime foarte mic ,
siliciu

< 200 < 3 siliciu
a – mare
b – mediu
c – mic

ROLA04
Zon  de câmpie,
adâncime foarte mic ,
calcar

< 200 < 3 calcar
a – mare

ROLA05
Zon  de câmpie,
adâncime mare,
siliciu

< 200 > 15 siliciu
a – mare

ROLA06
Zon  de deal i podi ,
adâncime mare,
calcar

200 – 800 > 15 calcar
a – mare

ROLA07
Zon  de deal i podi ,
adâncime mic ,
calcar

200 – 800 3 – 15 calcar
a – mare
b – mediu
c – mic

ROLA08
Zon  de deal i podi ,
adâncime mare,
siliciu

200 – 800 > 15 siliciu
a – mare
b – mediu
c – mic

ROLA09
Zon  de deal i podi ,
adâncime foarte mic ,
siliciu

200 – 800 < 3 siliciu
a – mare
b – mediu
c – mic

ROLA10
Zon  de deal i podi ,
adâncime mic ,
siliciu

200 – 800 3 – 15 siliciu
a – mare
b – mediu
c – mic

ROLA11
Zon  de deal i podi ,
adâncime foarte mic ,
calcar

200 – 800 < 3 calcar
b – mediu

ROLA12
Zon  montan ,
adâncime mare,
siliciu

> 800 > 15 siliciu
a – mare
b – mediu
c – mic

ROLA13
Zon  montan ,
adâncime mic ,
siliciu

> 800 3 – 15 siliciu
a – mare

ROLA14
Zon  montan ,
adâncime mare,
calcar

> 800 > 15 calcar
a – mare
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Capitolul 3
                                        Prevederile Directivei Cadru privind
                                        corpurile de ap  puternic modificate i artificiale

3.1 Generalit i privind corpurile de ap  puternic modificate i artificiale

Obiectivul general al Directivei Cadru pentru apele de suprafa  este ca toate Statele
Membre s  ob in  pentru toate corpurile de ap  de suprafa  “starea ecologic i chimic
bun ” pân  în anul 2015.

Unele corpuri de ap  nu vor putea îns  atinge aceast  stare, din diverse motive.
In anumite condi ii, Articolul 4(3) al DCA permite Statelor Membre s  identifice i s

desemneze Corpuri de Ap  Artificiale (CAA) i Corpuri de Ap  Puternic Modificate (CAPM)
Aceste corpuri de ap  trebuie s  fie substan ial modificate în caracter (în raport cu

situa ia natural ), datorit  alter rilor hidromorfologice.
Obiectivul de mediu al acestor corpuri de ap  este “Poten ialul Ecologic Bun” (PEB)

în locul “St rii Ecologice Bune” (SEB), care nu se poate atinge; acest obiectiv de mediu se
va realiza pân  în anul 2015.

Unele derog ri fa  de prevederile Art.4(3) sunt prev zute în:
Art.4(5) – care prevede condi iile când pot fi propuse obiective de mediu mai pu in
                stringente decât cele prev zute în paragraful 1 (pentru PEB), i
Art.4(4) – care prevede condi iile când pot fi extinse termenele limit  stabilite în
                paragraful 1 (pentru PEB).

Aplicarea derog rilor de la Art.4(5) i Art.4(4) se poate face concomitent sau/ i separat, cu
precizarea i explicarea corespunz toare a motivelor pentru acestea.

Articolul 4(3)

Statele Membre pot s  desemneze un corp de ap  de suprafa  ca fiind artificial sau puternic modificat
atunci când:

(a) schimb rile caracteristicilor hidromorfologice ale corpului necesare pentru realizarea “st rii
ecologice bune” ar avea efecte negative importante asupra:

− mediului înconjur tor,
− naviga iei, inclusiv facilit ile portuare sau de recreere,
− activit ilor pentru scopurile pentru care este stocat  apa (aliment ri de ap  potabil ,

producerea de energie, iriga ii),
− regulariz rilor, protec iei împotriva inunda iilor, drenajelor,
− altor activit i importante pentru dezvoltarea uman  durabil ;

(b) obiectivele beneficiare deservite de un corp de ap  artificial sau puternic modificat nu pot,
din motive tehnice sau de cost, s  fie realizate prin alte mijloace care sunt evident o op iune
mai bun  din punctul de vedere al protec iei mediului.

Astfel de desemn ri i motiva iile corespunz toare trebuiesc men ionate în mod specific în Planurile de
Gospod rire a Apelor din Bazinele Hidrografice, conform Art.13 i revizuite la fiecare 6 ani.
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3.2 Definirea corpurilor de ap  puternic modificate (CAPM)

Corpurile de ap  de suprafa  puternic modificate se definesc conform Art.2(9) din DCA.

Articolul 2(9)

“Corp de ap  puternic modificat” înseamn  un corp de ap  de suprafa  care ca rezultat al unei degrad ri
fizice cauzate de activitatea uman  are un caracter substan ial schimbat fa  de cum a fost desemnat de
Statele Membre conform prevederilor Anexei II.

Articolul 4(5)

Statele Membre pot s i propun  s  realizeze obiective de mediu mai pu in stringente decât cele cerute
conform paragrafului 1, atunci când sunt întrunite în totalitate urm toarele condi ii:

(a) necesit ile de mediu i socio-economice nu pot fi realizate prin alte mijloace convenabile
       pentru mediul înconjur tor i care nu implic  cheltuieli dispropor ionate;
(b)   Statele Membre asigur :

− cea mai bun  stare ecologic i chimic  care poate fi atins  pentru apele de
suprafa , având în vedere impactul care nu poate fi evitat în mod rezonabil din
cauza naturii activit ii umane sau a polu rilor,

− cele mai mici modific ri posibile ale st rii bune a apelor subterane, având în vedere
impactul care nu poate fi evitat în mod rezonabil din cauza naturii activit ii umane
sau a polu rilor;

(c)   nu se produce deteriorarea ulterioar  a st rii corpurilor de ap  afectate;
(d) stabilirea unor obiective de mediu mai pu in stringente i a motivelor pentru acest lucru, sunt
       men ionate în mod specific în Planurile de Gospod rire a Apelor din Bazinele Hidrografice,
       iar obiectivele sunt revizuite la fiecare 6 ani.

Articolul 4(4)

Termenele limit  stabilite conform paragrafului 1 pot fi extinse, în scopul realiz rii treptate a obiectivelor
pentru corpurile de ap  cu condi ia c  nu se vor mai produce deterior ri ale corpurilor de ap  afectate,
atunci când vor fi întrunite în totalitate urm toarele condi ii:

(a) Statele Membre stabilesc c  toate îmbun irile necesare pentru starea corpurilor de ap
       nu pot fi realizate rezonabil în intervalul stabilit, din cel pu in unul din urm toarele motive:

− gradul îmbun irilor cerute poate fi realizat în etape care dep esc intervalul
stabilit, din motive tehnice;

− finalizarea îmbun irilor în intervalul stabilit ar fi extrem de scump ;
− condi iile naturale nu permit îmbun irea treptat  a st rii corpului de ap .

(b) Extinderea termenului limit , precum i motivele pentru aceasta, sunt stabilite în mod
       specific i explicate în Planurile de Gospod rire a Apelor din Bazinele Hidrografice, conform
       Art. 13.
(c) Extinderea trebuie s  se limiteze la cel mult 2 actualiz ri ulterioare ale Planurilor de
       Gospod rire a apelor din Bazinele Hidrografice, cu excep ia cazurilor când condi iile naturale
       nu permit realizarea obiectivelor în aceast  perioad .
(d) Un rezumat al m surilor cerute conform Art. 11 care sunt necesare pentru a aduce corpurile
       de ap , progresiv, la starea cerut  de termenul limit  extins i motivele pentru eventualele
       întârzieri în a face aceste m suri opera ionale, sunt stabilite prin Planurile de Gospod rire la
       Apelor din Bazinele Hidrografice. O revizuire a aplic rii acestor m suri i un rezumat al
       m surilor adi ionale trebuie s  fie incluse în actualiz rile Planurilor de Gospod rire a Apelor
       din Bazinele Hidrografice.
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Pentru ca un corp de ap  de suprafa  s  fie desemnat ca un CAPM, acesta trebuie:
− s  fie degradat fizic prin activitate uman ,
− s  fie schimbat substan ial în caracter, i
− s  fie desemnat în conformitate cu Art.4(3).

Prin degrad ri fizice se în eleg alter rile semnificative rezultate ca urmare a unor activit i
umane asupra hidromorfologiei corpului de ap , astfel încât corpul de ap  este substan ial
schimbat în caracter (fa  de situa ia natural ).

In general modific rile hidromorfologice sunt:
− semnificative, atât morfologice cât i hidrologice,
− extinse i profunde,
− permanente sau pe termen lung (nu sunt temporare sau intermitente),
− dificil sau imposibil de restaurat,
− se datoreaz  folosin elor specifice men ionate în Art.4(3)(a).

3.3 Definirea corpurilor de ap  artificiale (CAA)

Corpurile de ap  de suprafa  artificiale se definesc conform Art.2(8) din DCA.

Prin corp de ap  artificial, creat prin activitate uman  se în elege:
− un corp de ap  complet nou, inexistent anterior,
− un corp de ap  de suprafa  care a fost creat într-o loca ie unde anterior nu existau

lucii de ap  importante, sau
− un corp de ap  de suprafa  care nu a rezultat prin modificarea fizic , mutarea sau

modificarea unui corp de ap  existent anterior.

Articolul 2(8)

“Corp de ap  artificial” înseamn  un corp de ap  de suprafa  creat prin activitate uman .
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Capitolul 4
                                       Identificarea i desemnarea
                                       corpurilor de ap  puternic modificate i artificiale

Identificarea i desemnarea corpurilor de ap  puternic modificate i artificiale comport :
− O identificare preliminar , pân  în anul 2004, i
− O identificare final , pân  în anul 2008 (2009).
Corpurile de ap  identificate preliminar ca corpuri de ap  puternic modificate i

artificiale vor fi incluse în Programul de Monitoring Opera ional.
Corpurile de ap  identificate final ca corpuri de ap  puternic modificate i artificiale vor

fi incluse în Planul de Gospod rire a Apelor din Bazinul Hidrografic.

CIS Working Group 2.2 Heavily Modified Water Bodies recomand  utilizarea urm toarei
proceduri “pas-cu-pas” pentru identificarea i desemnarea corpurilor de ap  puternic
modificate i artificiale:

Pasul 1. Identificarea corpurilor de ap  de suprafa , conform Art.2(10) din DCA.
Pasul 2. Precizarea dac  corpul de ap  este sau nu este un Corp de Ap  Artificial,
                     conform Art.2(8) din DCA.
Pasul 3. “Screening” – Precizarea dac  corpul de ap  este sau nu este supus

modific rilor hidromorfologice, conform Anexa II (1)(4) la DCA.
Pasul 4. Descrierea modific rilor hidromorfologice semnificative, conform Anexa II

(1)(4) la DCA.
Pasul 5. Evaluarea posibilit ii ca corpul de ap  s  nu ating  Starea Ecologic  Bun

datorit  modific rilor hidromorfologice, conform Anexa II (1)(5) la DCA.
Pasul 6. Stabilirea dac  caracteristicile corpului de ap  sunt modificate substan ial

datorit  alter rilor fizice generate de activit ile umane, conform Art.2(9) din
DCA.

Rezult  identificarea preliminar  a corpului de ap  ca Corp de Ap
Puternic Modificat (CAPM), conform Art.5(1) i Anexa II la DCA.

Pa ii 7-8. Utilizarea “testelor de desemnare” pentru identificarea m surilor de
restaurare necesare pentru atingerea St rii Ecologice Bune, conform
Art.4(3)(a) i (b) din DCA.

Pasul 9. Rezult  dac  corpul de ap  este un Corp de Ap  Puternic Modificat
(CAPM) sau un Corp de Ap  Artificial (CAA), conform Art.4(3) din DCA.

Pasul 10. Stabilirea Poten ialului Ecologic Maxim a corpului de ap , conform Anexa V
1(2)(5) la DCA.

Pasul 11. Stabilirea Poten ialului Ecologic Bun a corpului de ap , conform Art.4(1)(a) i
Anexa V 1(2)(5) la DCA.

Rezultatele ob inute la pa ii 1-11 se includ în
Planul de Gospod rire a Apelor din Bazinul Hidrografic
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Procedura “pas-cu-pas” de identificare i desemnare a corpurilor de ap  puternic
modificate i artificiale se ilustreaz  în Figura 2.

Fig.2. Procedura “pas-cu-pas” pentru identificarea i desemnarea
corpurilor de ap  puternic modificate i artificiale.
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Capitolul 5
                                       Identificarea preliminar  a
                                       corpurilor de ap  puternic modificate i artificiale

Identificarea preliminar  a corpurilor de ap  puternic modificate i artificiale este un proces
care trebuie încheiat în 2004 (Decembrie).

5.1 Procedura “pas-cu-pas” de identificare preliminar  a CAPM i CAA

CIS Working Group 2.2 Heavily Modified Water Bodies recomand  pentru identificarea
preliminar  a corpurilor de ap  puternic modificate i artificiale utilizarea unei proceduri
“pas-cu-pas”, care se ilustreaz  schematic în Figura 3.

Fig.3. Procedura “pas-cu-pas” pentru identificarea preliminar  a
corpurilor de ap  puternic modificate i artificiale.

Procedura de identificare preliminar  comport  un num r de ase faze, dup  parcurgerea
rora se ob ine identificarea corpurilor de ap  puternic modificate i artificiale. In fapt,

aceste faze constituie primii ase pa i ai procedurii generale “pas-cu-pas” de identificare a
CAPM i CAA ilustrat  anterior în Cap.4 (Fig.2).
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Fazele procedurii “pas-cu-pas” de identificare preliminar  a corpurilor de ap  puternic
modificate i artificiale se prezint  dup  cum urmeaz .

Pasul 1. Identificarea corpurilor de ap

Corpurile de ap  se identific  pentru toate categoriile i tipurile de ape de suprafa  (ape
naturale, puternic modificate i artificiale).

Pasul 2. Stabilirea dac  corpul de ap  este artificial

Corpul de ap  analizat se va considera ca un Corp de Ap  Artificial (CAA) dac :
− Corpul de ap  a fost “creat prin activitate uman ”.
− Corpul de ap  a fost creat într-un amplasament unde anterior a existat numai teren

uscat, sau unde anterior nu au existat ape de suprafa  semnificative.
− Corpul de ap  nu a fost creat prin modificarea fizic  direct  a unui corp de ap

anterior existent.
− Corpul de ap  nu a fost creat prin mutarea sau reamenajarea unui corp de ap

anterior existent.

Corpurile de ap  artificiale vor include:
− lacurile de acumulare realizate pentru producerea de energie, atenuarea viiturilor,

alimentarea cu ap , iriga ii;
− lacurile, iazurile i hele teele artificiale realizate pentru industria minier , agricultur

i piscicultur ;
− canalele construite pentru naviga ie, iriga ii i drenaj;
− deriva iile de ap ;
− porturile i docurile fluviale;
− balastierele de nisip i pietri ;
− vechile corpuri de ap  realizate prin diverse activit i umane;

dar nu vor include acele corpuri de ap  care în timp i-au schimbat categoria ca rezultat al
modific rilor fizice.

Pasul 3. Screening

Procesul de “screening” urm re te stabilirea corpurilor de ap  care se presupune c  nu
vor atinge SEB (Starea Ecologic  Bun ), datorit  altor cauze decât cele care determin
modific ri ale caracteristicilor hidromorfologice.

Pasul 4. Modific ri hidromorfologice semnificative ale corpului de ap

Este o parte a caracteriz rii apelor de suprafa , care include:

1. Identificarea i descrierea principalelor folosin e specifice ale corpului de ap :
− naviga ie (inclusiv facilit ile portuare) sau agrement, recreare i turism;
− activit i care presupun stocarea apelor pentru anumite scopuri (alimentarea cu ap

potabil , producerea de energie, iriga ii);
− regularizarea curgerii (albiei), ap rarea împotriva inunda iilor i drenajul terenului;
− alte activit i importante care au ca scop dezvoltarea sustenabil  a regiunii.
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2. Identificarea i descrierea presiunilor antropogenice semnificative (Anexa II 1.4 a DCA)
care rezult  din “alterarea fizic ” a corpului de ap

Prin alter ri fizice se în eleg schimb rile regimului morfologic i hidrologic al apelor
(baraje, deversoare i st vilare).

Se vor considera numai presiunile (sau alter rile fizice) semnificative.
Gradul i nivelul de semnificativitate al presiunilor (sau alter rilor fizice) se vor

stabili pe baza unor criterii calitative i cantitative specifice.

3. Identificarea i descrierea impactului semnificativ al presiunilor antropogenice asupra
hidromorfologiei corpului de ap  (Anexa II 1.5 a DCA).

Impactul semnificativ al presiunilor se va evalua calitativ i cantitativ pe baza datelor
i elementelor disponibile privind:

− continuitatea râului,
− regimul hidrologic,
− condi iile morfologice.
Se va avea în vedere scara spa ial i temporal  de dezvoltare a impactului

semnificativ al presiunilor.

Pasul 5. Posibilitatea neatingerii St rii Ecologice Bune

Evaluarea posibilit ii/riscului ca corpul de ap  s  nu ating  SEB (Starea Ecologic  Bun )
datorit  exclusiv modific rilor hidromorfologice i nu a altor presiuni, este o cerin  impus
de Anexa II 1.5 a DCA.

In acest scop este necesar  mai întâi definirea preliminar  a SEB (sau dup  caz a
PEM – Poten ialul Ecologic Maxim), dup  care este necesar  precizarea diverselor efecte
ale modific rilor hidromorfologice asupra ecosistemului.

La definirea preliminar  a SEB sau PEM, se vor avea în vedere cu prec dere efectele
modific rilor hidromorfologice asupra principalelor componente sensibile ale ecosistemului
acvatic, care sunt: a) flora de suprafa  (macroalgele), b) fauna nevertebratelor de fund, c)
ihtiofauna i speciile de pe ti migratori pe distan e mari, i d) macrofitele.

În cazul corpurilor de ap  pentru care exist  posibilitatea de a nu- i atinge SEB datorit
modific rilor hidromorfologice, urm toarele op iuni sunt posibile:

− adoptarea unor obiective de mediu mai pu in severe,
− prelungirea termenului de atingere a SEB,
− adoptarea unor m suri de restaurare care s  permit  atingerea SEB.

Aceste op iuni sunt aplicabile numai pentru corpurile de ap  cu modific ri hidromorfologice
semnificative,  dar cu caracteristici care nu sunt schimbate substan ial.

Pasul 6. Stabilirea dac  caracteristicile corpului de ap  sunt modificate substan ial
datorit  alter rilor fizice determinate de activit ile umane. Identificarea
preliminar  a CAPM.

Pentru corpurile de ap  identificate preliminar ca fiind corpuri de ap  puternic modificate,
se vor aplica urm toarele criterii:

1. Neatingerea SEB rezult  din alter rile fizice ale caracteristicilor hidromorfologice
ale corpului de ap i nu datorit  altor presiuni (fizico-chimice)
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2. Caracteristicile corpului de ap  trebuie s  fie modificate substan ial:

− în raport cu regimul natural,
− s  fie consistente,
− s  fie larg extinse i profunde,
− s  fie permanente i nu temporare sau intermitente,
− s  fie ireversibile.

3. Modific rile substan iale ale caracteristicilor corpului de ap  trebuie s  fie
rezultatul folosin elor specifice de ap  (Tabelul 8), sau a altor folosin e i
activit i de dezvoltare a infrastructurii regionale, de aceia i importan .

Tabelul 8. Folosin ele specifice de ap , alter rile fizice (presiunile) i impactul asupra hidromorfologiei i
biologiei corpului de ap

Folosin e specifice
de ap Naviga ie

Ap rare
împotriva

inunda iilor
Hidro

energie

Agricultur
silvicultur
piscicultur

Aliment ri
cu

 ap

Agrement
recreare
turism

Urbanism

Alter ri fizice (presiuni)
Baraje i deversoare
(st vilare) X X X X X X

Lucr ri între inere canale,
dragaj i evacuare material X X X X X

Canale pentru
naviga ie X

Lucr ri de canalizare sau
de regularizare a albii X X X X X X

Lucr ri de consolidare a
malurilor sau digurilor X X X X X

Lucr ri de drenare a
terenului X X

Lucr ri de amenajare a
terenului X X

Lucr ri de creare lucii de
ap  prin indiguiri X X X

Impact asupra hidromorfologiei i biologiei
Întreruperi în continuitatea
curgerii lichide i
transportului sedimentelor

X X X X X X

Modific ri ale profilului
longitudinal al râului X X X X X

Separarea curgerii pe bra e
moarte, lacuri sau zone
umede

X X X X X X

Restric ii sau pierderi de
zone inundabile X X X

Reducerea sau diminuarea
scurgerii de ap X X X

Deterior ri mecanice
directe ale faunei si florei X X X

Regimul artificial al
desc rc rilor de ap X X X X

Modific ri ale nivelurilor
apelor subterane X X X

Eroziunea i colmatarea
solului X X X X
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5.2 Identificarea corpurilor de ap  de suprafa  din România, care nu sunt sau
sunt puternic modificate

In condi iile specifice ale spa iului geografic al României, corpurile de ap  de suprafa
puternic modificate (CAPM) se identific  atât pe cursuri de ap  (râuri) cât i în lacuri
naturale i lacuri artificiale (de acumulare).

1. Corpurile de ap  pe râuri sunt cu folosin e complexe, pentru ap rare împotriva
inunda iilor, pentru naviga ie, aliment ri cu ap , agricultur  (iriga ii) sau urbanizare.

Asigurarea acestor folosin e se ob ine cu lucr ri inginere ti (hidrotehnice sau
de amenajare a terenului), precum:
− baraje (albia râului aval),
− lucr ri de îndiguire (diguri de ap rare împotriva inunda iilor),
− lucr ri de regularizare a albiilor râurilor, cu consolid ri de maluri i

sectoare canalizate,
− lucr ri pentru asigurarea naviga iei fluviale (canale navigabile, deversoare

i praguri de fund),
− lucr ri pentru asigurarea aliment rilor cu ap  (prize i restitu ii de ap ,

deriva ii pentru transferul bazinal i interbazinal de debite),
− lucr ri de amenajare a terenului i solului (pe sectoarele de râu care

traverseaz  zone agricole),
− lucr ri de amenajare urban  (consolid ri de maluri i regulariz ri de albii

pe sectoarele de râu care traverseaz  zone urbane),
care constituie alter ri fizice (presiuni) pentru corpurile de ap  respective.

2. Corpurile de ap  în lacuri naturale sunt cu folosin e de turism, agrement, sport i
recreere.

Asigurarea acestor folosin e se ob ine cu lucr ri de amenajare i protec ie a
malurilor lacurilor, care constituie alter ri fizice (presiuni) pentru corpurile de
ap  respective.

3. Corpurile de ap  în lacuri de acumulare sunt cu folosin e complexe (energetice i
de gospod rire a apelor).

Asigurarea acestor folosin e se ob ine cu lucr ri de barare a albiei râului de
amplasament, care includ cuveta lacului de acumulare; acestea constituie
alter ri fizice (presiuni) pentru corpurile de ap  respective.

În conformitate cu recomand rile generale ale CIS – Working Group 2.2 HMWB precum i
cu recomand rile particulare ale Administra iei Na ionale “Apele Române” pentru condi iile
locale ale României,  criteriile care se au în vedere pentru identificarea corpurilor de ap
de suprafa  care nu sunt puternic modificate sau care sunt puternic modificate, constau
din:

− criterii morfologice (structurale), care se refer  la amenajarea corpului de ap  cu
lucr ri inginere ti corespunz toare folosin elor, i

− criterii hidrologice, care se refer  la regimul debitelor.

Criteriile de identificare a corpurilor de ap  care nu sunt puternic modificate i a celor care
sunt puternic modificate, aplicabile pentru condi iile locale ale spa iului geografic al
României, se prezint  centralizat în Tabelele 9 i 10.
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Tabelul 9. Criteriile de identificare a corpurilor de ap  care nu sunt puternic modificate din România.
CriteriiFolosin e

de
ap

Alter ri fizice
asociate folosin elor

(presiuni)
Morfologic
(structural)

Hidrologic
(regimul debitelor)

Folosin e
complexe

Baraje i
albia râului aval

Qminim > Q95% + 0,1
QMaxim > 2 Qma

Diguri de
ap rare

Ldig < 0,2 Lrâu
Corpul de ap  are
leg tur  cu zona
riveranAp rare

împotriva
inunda iilor Regulariz ri,

consolid ri mal,
sectoare canalizate

Pe sectoare regularizate
sau maluri consolidate:

Lregularizare < 0,2 Lrâu
Pe sectoare canalizate:

H/B < 0,25

Naviga ie
Canale,
deversoare,
praguri de fund

Canale navigabile:
gabarit < 300 t/a

Praguri de fund:
adâncime < 0,30 m

Aliment ri
cu ap

Prize i restitu ii,
deriva ii (transfer debite)

Q < 0,1 Qma

Agricultur  Lucr ri de amenajare
agricol

Lamenajare < 0,5 Lrâu

Râuri

Urbanizare  Consolid ri maluri,
regulariz ri

Lurbanizare < 0,2 Lrâu

Lacuri
naturale

Agrement,
recreere

Lucr ri de amenajare,
Protec ie maluri

Lamenajare < 0,30 Plac

Lacuri
de acumulare

Folosin e
complexe

Baraje i
cuveta lacului

Exist  scar  de pe ti
pentru specii migratoare

Timp de reziden  ap
< 3 zile

Tabelul 10. Criteriile de identificare a corpurilor de ap  care sunt puternic modificate din România.
CriteriiFolosin e

de
ap

Alter ri fizice
asociate folosin elor

(presiuni)
Morfologic
(structural)

Hidrologic
(regimul debitelor)

Folosin e
complexe

Baraje i
albia râului aval

Qminim < Q95% + 0,1
QMaxim < 2 Qma

Diguri de
ap rare

Ldig > 0,2 Lrâu
Corpul de ap  nu are
leg tur  cu zona
riveranAp rare

împotriva
inunda iilor Regulariz ri,

consolid ri mal,
sectoare canalizate

Pe sectoare regularizate
sau maluri consolidate:

Lregularizare > 0,2 Lrâu
Pe sectoare canalizate:

H/B > 0,25

Naviga ie
Canale,
deversoare,
praguri de fund

Canale navigabile:
gabarit > 300 t/a

Praguri de fund:
adâncime > 0,30 m

Aliment ri
cu ap

Prize i restitu ii,
deriva ii (transfer debite)

Q > 0,1 Qma

Agricultur  Lucr ri de amenajare
agricol

Lamenajare > 0,5 Lrâu

Râuri

Urbanizare  Consolid ri maluri,
regulariz ri

Lurbanizare > 0,2 Lrâu

Lacuri
naturale

Agrement,
recreere

Lucr ri de amenajare,
Protec ie maluri

Lamenajare > 0,30 Plac

Lacuri
de acumulare

Folosin e
complexe

Baraje i
cuveta lacului

Nu exist  scar  de pe ti
pentru specii migratoare

Timp de reziden  ap
> 3 zile
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Capitolul 6
                                       Desemnarea
                                       corpurilor de ap  puternic modificate i artificiale

6.1 Generalit i

Desemnarea corpurilor de ap  drept corpuri puternic modificate (CAPM) i artificiale (CAA)
este o procedur  absolut necesar , care se utilizeaz  în cadrul procesului de elaborare a
Planului de Gospod rire a Apelor din Bazinul Hidrografic, cu termen anul 2008 i 2009
(final).

Procedura de desemnare a corpurilor de ap  ca CAPM i CAA se aplic  dup  identificarea
preliminar  a corpurilor de ap  puternic modificate i artificiale, i numai pentru acele
corpuri de ap  care au fost identificate ca atare. Procedura are ca scop s  u ureze
procesul de stabilire a m surilor necesare (“m suri de restaurare” i “alte mijloace”) pentru
ca corpurile de ap  s  î i ating  obiectivele de mediu.

Procedura de desemnare a corpurilor de ap  ca CAPM i CAA este op ional i iterativ .
 Op ional înseamn  c  procedura nu este obligatorie. In situa ia când procedura nu
se aplic , corpurile de ap  vor fi considerate drept corpuri naturale, pentru care obiectivul
de mediu va fi Starea Ecologic  Bun .
 Iterativ înseamn  c  procedura poate fi întrerupt  sau reluat  la orice nivel-moment
al aplic rii, în func ie de noile date i informa ii ob inute suplimentar fa  de momentul
identific rii preliminare a corpurilor de ap .

Procedura de desemnare a corpurilor de ap  ca CAPM i CAA se aplic  pe baza testelor
de desemnare specificate în Articolul 4(3)(a) i (b) al Directivei Cadru pentru Ape.

Articolul 4(3)

Statele Membre pot s  desemneze un corp de ap  de suprafa  ca fiind artificial sau puternic modificat
atunci când:

a) schimb rile caracteristicilor hidromorfologice ale corpului necesare pentru realizarea “st rii
ecologice bune” ar avea efecte negative importante asupra:

− mediului înconjur tor,
− naviga iei, inclusiv facilit ile portuare sau de recreere,
− activit ilor pentru scopurile pentru care este stocat  apa (aliment ri de ap  potabil ,

producerea de energie, iriga ii),
− regulariz rilor, protec iei împotriva inunda iilor, drenajelor,
− altor activit i importante pentru dezvoltarea uman  durabil ;

b) obiectivele beneficiare deservite de un corp de ap  artificial sau puternic modificat nu pot, din
motive tehnice sau de cost, s  fie realizate prin alte mijloace care sunt evident o op iune mai
bun  din punctul de vedere al protec iei mediului.

Astfel de desemn ri i motiva iile corespunz toare trebuiesc men ionate în mod specific în Planurile de
Gospod rire a Apelor din Bazinele Hidrografice, conform Art.13 i revizuite la fiecare 6 ani.
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Procedura de desemnare a corpurilor de ap  drept CAPM i CAA (prezentat  în Figura 4)
este o component  a procedurii generale de tip “pas-cu-pas” de identificare i desemnare
a corpurilor de ap  puternic modificate i artificiale (prezentat  în Figura 2 din Capitolul 4),
i include testul de desemnare 4(3)(a) – pasul 7 i testul de desemnare 4(3)(b) – pasul 8.

Fig. 4. Procedura de desemnare a corpurilor de ap  puternic modificate.
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6.2 Desemnarea CAPM pe baza testului de desemnare 4(3)(a) – pasul 7

Testul de desemnare 4(3)(a), prezentat detaliat în Figura 5, constituie pasul 7 din
procedura general  de identificare i desemnare a corpurilor de ap  puternic modificate,
care se aplic  dup  identificarea preliminar  a acestora.

Fig.5. Testul de desemnare 4(3)(a) pentru corpurile de ap   puternic modificate (CAPM)

Testul de desemnare 4(3)(a) – pasul 7 – are urm toarele trei componente:
− sub-pasul 7.1 – Identificarea “m surilor de restaurare” necesare pentru atingerea

“St rii Ecologice Bune”,
− sub-pasul 7.2 – Evaluarea efectelor “m surilor de restaurare” asupra “folosin elor

specifice de ap ”, i
− sub-pasul 7.3 – Evaluarea efectelor “m surilor de restaurare” asupra “mediului în

sens mai larg”,
care se descriu detaliat în cele de mai jos.
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Sub-Pasul 7.1. Identificarea “m surilor de restaurare” necesare pentru atingerea
                              “St rii Ecologice Bune”.

Se urm re te identificarea “m surilor de restaurare”, respectiv identificarea modific rilor
hidromorfologice care pot conduce la atingerea par ial  sau total  a “St rii Ecologice
Bune”.

În principiu, m surile de restaurare se refer  la:
− restaurarea caracteristicilor morfologice ale albiilor râului principal i afluen ilor

(prin reprofilarea sec iunilor de scurgere i reducerea l imilor de albii),
− restaurarea bazinului ini ial de recep ie (prin eliminarea conexiunilor bazinale,

inter-bazinale i a altor lucr ri de deriva ie),
− restaurarea hidrologiei bazinului de recep ie (prin reducerea nivelului de drenare

a apelor de suprafa i de cre tere a nivelului apelor subterane în bazin).

surile de restaurare se stabilesc în func ie de tipul folosin elor specifice de ap
(hidroenergetic , naviga ie, aliment ri cu ap , agrement i turism, .a.).

Liste ale unor posibile m suri de restaurare în cazul folosin elor de ap  pentru
hidroenergetic i pentru naviga ie se prezint  în Tabelele 11 i 12. Func ie de condi iile i
caracteristicile locale, pot fi identificate i alte m suri posibile de restaurare, listele indicate
fiind numai orientative.

Tabelul 11. Lista m surilor posibile de restaurare în cazul folosin elor de ap  pentru hidroenergetic .

suri de restaurare

- Reintroducerea viiturii de prim var
- Diminuarea scurgerii din timpul verii i iernii
- Evitarea viiturilor artificiale (de sp lare) aval de baraj

Varia ia debitelor i nivelurilor de ap

- Introducerea scurgerii minime
- Desc rcarea afluen ilor în acumul ri
- Reducerea eroziunilor în zona riveran
- Reintroducerea bolovanilor i fragmentelor de roci în albie

Îmbun itea st rii habitatului

- Îns mân area i plantarea de specii vegetale productive
- Mutarea (relocarea) barajului
- Construirea sau îmbun irea sc rilor de pe ti

Întreruperi în continuitatea râului

- Coordonarea devers rilor-desc rc rilor de ap
(la acumul rile în cascad )

Tabelul 12. Lista m surilor posibile de restaurare în cazul folosin elor de ap  pentru naviga ie.

suri de restaurare

Baraje i deversoare - Construirea de noi sc ri de pe ti sau îmbun irea celor
existente

Lucr ri de între inere prin dragare a albiilor - Reducerea intensit ii ac iunilor de dragare

- Conectarea meandrelor existente la albia principalLucr ri de canalizare i regularizare a albiilor
- Ini ierea de noi meandre

Lucr ri de consolidare a malurilor albiilor - Consolidarea malurilor albiilor i taluzurilor digurilor (cu
metode i mijloace naturale)
- Conectarea cu albia principal  a micilor lacuri (adâncite în
prealabil) i a zonelor umede

Lucr ri de eliminare a micilor lacuri i zone
umede

- Dezvoltarea de zone inundabile naturale
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Sub-Pasul 7.2. Evaluarea efectelor “m surilor de restaurare” asupra
                                “folosin elor specifice de ap ”.

Se urm re te evaluarea efectelor “m surilor de restaurare” asupra “folosin elor specifice
de ap ”, respectiv dac  aceste efecte (adverse) sunt semnificative sau nesemnificative.
 Sensul acceptat pentru no iunea semnificativ poate fi diferit pentru diversele zone i
sectoare de râu, i va fi influen at de priorit ile socio-economice ale fiec rui Stat Membru
sau Candidat.

Efecte adverse semnificative sunt acele efecte care nu sunt reduse, sunt notabile i
care pot compromite viabilitatea pe termen lung a folosin elor de ap  (printr-o diminuare
important  a performan elor acestor folosin e).
 Se vor avea în vedere pentru evaluare atât efectele economice cât i cele sociale.
 Efectele pot fi determinate:

− la nivelul corpului de ap  sau al unui grup de corpuri de ap ,
− la scar  regional , bazinal  sau na ional ,

în func ie de caracteristicile locale i de distribu ia spa ial  a acestor efecte.
 Dac  efectele adverse asupra folosin elor de ap  sunt semnificative, atunci corpul
de ap  va fi supus testului de desemnare 4(3)(b).
 Dac  efectele adverse asupra folosin elor de ap  sunt nesemnificative, atunci se va
proceda la evaluarea acestor efecte asupra mediului în sens mai larg (sub-pasul 7.3).

Sub-Pasul 7.3. Evaluarea efectelor “m surilor de restaurare” asupra
                                “mediului în sens mai larg”.

Se urm re te evaluarea efectelor “m surilor de restaurare” asupra “mediului în sens mai
larg”, respectiv dac  prin aplicarea m surilor de restaurare pentru îmbun irea condi iilor
de mediu ale corpului de ap , nu se creaz  alte probleme de mediu cu efecte adverse,
semnificative sau nesemnificative, în alte zone ale sistemului.
 Mediu mai larg (l rgit) include atât mediul înconjur tor natural cât i mediul antropic
(de patrimoniu, arheologic, peisagistic, geomorfologic).
 Efecte adverse semnificative sunt acele efecte pentru care pagubele produse de

surile de restaurare a mediului l rgit dep esc beneficiile aduse prin îmbun irea
st rii corpului de ap .
 Se recomand  prevenirea efectelor adverse semnificative asupra mediului l rgit.

Pentru claritate se prezint  urm toarele exemple de “m suri de restaurare” care pot avea
efecte adverse semnificative asupra mediului l rgit:
− Relocarea unui baraj – poate conduce la dispari ia unor zone umede care s-au creat ca

urmare a reten iei i stoc rii de ap  în lacul de acumulare aferent.
− Realizarea unui canal de ocolire a unui obstacol fizic, pentru îmbun irea condi iilor

de continuitate ecologic  (migra ia pe tilor) – poate crea pagube (consum de energie,
depozitarea de produse i materiale reziduale, periclitarea unor situri arheologice)
dispropor ionat mai mari în raport cu beneficiile.

− Restaurarea unor zone inundabile, pentru cre terea biodiversit ii mediului – poate
afecta starea peisagistic i biodiversitatea specifice zonei, care s-au creat în timp ca
urmare a elimin rii viiturilor în sectoarele riverane.

− Vechile lucr ri (mori de ap , praguri i deversoare) care nu mai sunt func ionale – pot
avea valoare istoric  sau estetic .
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6.3 Desemnarea CAPM pe baza testului de desemnare 4(3)(b) – pasul 8

Testul de desemnare 4(3)(b), prezentat detaliat în Figura 6, constituie pasul 8 din
procedura general  de identificare i desemnare a corpurilor de ap  puternic modificate,
care se aplic  dup  identificarea preliminar  a acestora i în completarea testului de
desemnare 4(3)(a) dac  este cazul.

Fig.6. Testul de desemnare 4(3)(b) pentru corpurile de ap   puternic modificate (CAPM).

Testul de desemnare 4(3)(b) – pasul 8 – are urm toarele cinci componente:
− sub-pasul 8.1 – Identificarea “altor mijloace” pentru îmbun irea obiectivelor

benefice prin alter ri (modific ri) fizice,
− sub-pasul 8.2 – Evaluarea dac  aceste “alte mijloace” sunt fezabile tehnic,
− sub-pasul 8.3 – Evaluarea dac  aceste “alte mijloace” sunt o op iune mai bun

pentru mediu,
− sub-pasul 8.4 – Evaluarea dac  aceste “alte mijloace” sunt dispropor ionate ca

cost, i
− sub-pasul 8.5 – Evaluarea dac  aceste “alte mijloace” permit atingerea “St rii

Ecologice Bune”,
care se descriu detaliat în cele de mai jos.
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Sub-Pasul 8.1. Identificarea “altor mijloace” pentru îmbun irea obiectivelor
benefice prin alter ri (modific ri) fizice

“Alte mijloace” pot include urm toarele op iuni:
− transferul folosin ei specifice de ap  c tre un alt corp de ap , acolo unde alter rile

(modific rile) fizice de mediu sunt mai reduse, sau
− schimbarea folosin ei specifice de ap  cu o alt  op iune care s  conduc  la alter ri

(modific ri) fizice de mediu mai reduse,
care pot fi integrale sau numai par iale.

Sub-Pasul 8.2. Evaluarea dac  aceste “alte mijloace” sunt fezabile tehnic

Considera iile privind fezabilitatea tehnic  a acestor “alte mijloace” vor include aspectele
lor practice, tehnice i inginere ti, dar nu vor include aspectele economice. În unele cazuri
i aspectele sociale pot fi luate în considera ie.

Sub-Pasul 8.3. Evaluarea dac  aceste “alte mijloace” sunt o op iune mai bun
pentru mediu

Se vor considera atât impactul cât i beneficiile acestor “alte mijloace” asupra mediului (în
sens l rgit) natural (ap , sol-teren i aer) i antropic (urban, peisagistic, arheologic).

Evaluarea se va face la scar  local , regional , bazinal , na ional  sau
interna ional , în func ie de amploarea acestor “alte mijloace”.

Sub-Pasul 8.4. Evaluarea dac  aceste “alte mijloace” sunt dispropor ionate ca
cost

Se vor considera implica iile financiare i economice ale adopt rii acestor “alte mijloace”.
Evaluarea dac  aceste “alte mijloace” sunt dispropor ionate ca cost se recomand

a se face pe baza:
− compara iei costurilor alternative:

− pentru situa ia existent :
− costuri de operare i pentru lucr rile de între inere i repara ii,
− costuri de investi ie pentru lucr rile de înlocuire;

− pentru situa ia alternativ  (cu “alte mijloace”):
− costuri de investi ii,
− costuri de operare,
− costuri de între inere i repara ii;

− compara iei costurilor i beneficiilor generale, atât pentru situa ia existent  cât i
pentru situa ia alternativ  (cu “alte mijloace”).

Sub-Pasul 8.5. Evaluarea dac  aceste “alte mijloace” permit atingerea “St rii
Ecologice Bune”

Sunt situa ii când, prin adoptarea “altor mijloace” de transfer sau schimbare par ial  a
folosin elor specifice de ap , de i acestea sunt fezabile tehnic, sunt o op iune mai bun
pentru mediu i nu sunt dispropor ionate ca cost, aceste “alte mijloace” s  nu permit
atingerea “St rii Ecologice Bune” datorit  alter rilor fizice.
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 În aceast  situa ie, când nu se atinge Starea Ecologic  Bun , corpul de ap  se va
desemna ca un corp de ap  puternic modificat (CAPM).

În caz contrar, când se atinge Starea Ecologic  Bun , corpul de ap  se va
desemna ca un corp de ap  natural.

6.4 Metode pentru aplicarea testelor de desemnare 4(3)(a) i (b)

Aplicarea testelor de desemnare 4(3)(a) i (b) se recomand  a se face (op ional, func ie de
complexitatea situa iei analizate) cu una sau mai multe din urm toarele metode:

− metode calitative (descriptive) – se aplic  în cazurile când nu sunt necesare analize
detaliate, sau acolo unde nu sunt posibile cuantific ri ale impactului de mediu sau
social,

− metode cantitative (de evaluare) – se aplic  în cazurile când este posibil  evaluarea
în termeni absolu i a impactului i beneficilor,

− metode economice simple – se aplic  în cazurile când exist  suficiente informa ii
privind costurile standard, nivelurile de cota ie, rapoartele cost-eficien ,

− metode economice complexe – se aplic  în cazurile de cea mai mare complexitate,
care presupun investi ii foarte mari.

Metode pentru determinarea efectelor adverse semnificative (pasul 7)

Recomand ri privind utilizarea op ional  (de la simplu la complex) a diverselor metode
pentru determinarea efectelor adverse semnificative ale m surilor de restaurare asupra
folosin elor specifice de ap , în cadrul aplic rii testului de desemnare 4(3)(a) – pasul 7, se
prezint  în Tabelul 13.

Tabelul 13. Metode pentru aplicarea testului de desemnare 4(3)(a) – pasul 7.

Testul
de

desemnare

Metode
calitative

(descriptive)

Metode
cantitative

(de evaluare)

Metode
economice

simple

Metode
economice
complexe

Sub-pasul 7.2

Efecte adverse
semnificative ale
“m surilor de
restaurare”
asupra folosin elor
specifice de ap

Dac  exist
modific ri foarte
importante
sau
numai limitate
ale folosin elor de
ap  sau în regimul
lor de func ionare

Dac  exist
modific ri par iale
ale folosin elor de
ap  sau în regimul
lor de func ionare

Dac  modific rile
semnificative ale
folosin elor de ap
sau în regimul lor
de func ionare
sunt incerte

Sub-pasul 7.3

Efecte adverse
semnificative ale
“m surilor de
restaurare”
asupra mediului
(l rgit)

Descrierea
nivelurilor relative
impact-beneficii

La scar  local  sau
na ional
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Metode pentru evaluarea “altor mijloace” (pasul 8)

Recomand ri privind utilizarea op ional  (de la simplu la complex) a diverselor metode
pentru evaluarea “altor mijloace”, fezabile tehnic, mai bune pentru mediu i cu costuri
rezonabile, în cadrul aplic rii testului de desemnare 4(3)(b) – pasul 8, se prezint  în
Tabelul 14.

Tabelul 14. Metode pentru aplicarea testului de desemnare 4(3)(b) – pasul 8.

Testul
de

desemnare

Metode
calitative

(descriptive)

Metode
cantitative

(de evaluare)

Metode
economice

simple

Metode
economice
complexe

Sub-pasul 8.2

Tehnic fezabil Descrierea
dificult ilor
practice

Sub-pasul 8.3

Op iuni mai bune
pentru mediu

Evalu ri descriptive
pentru impactul de
mediu,
dac  sunt clare

Dac  este incert
care din
“alte mijloace”
este cel mai bun

La scar  local  sau
na ional

Sub-pasul 8.4

Costuri
dispropor ionate

Descrierea nivelului
costurilor i
beneficilor,
dac  sunt clare

La scar  local  sau
na ional

În cazurile de cea
mai mare
incertitudine

6.5 Desemnarea CAA

Desemnarea corpurilor de ap  drept CAA este op ional i se va realiza prin aplicarea
testului de desemnare 4(3)(b).

Aplicarea testului de desemnare 4(3)(b) pentru CAA nu are ca scop stabilirea dac
corpul de ap  este natural, puternic modificat sau artificial, ci are ca scop stabilirea dac
exist  “alte mijloace” pentru atingerea unei st ri de mediu semnificativ mai bune care s
conduc  la îmbun irea condi iilor pentru corpul de ap .
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Capitolul 7
                                       Condi ii de referin i obiective de mediu pentru
                                       corpurile de ap  puternic modificate i artificiale

7.1 Generalit i

Pentru dezvoltarea procedurii “pas-cu-pas” de identificare i desemnare a corpurilor de
ap  puternic modificate (CAPM) i artificiale (CAA) prezentat  în Figura 2, sunt necesare
stabilirea condi iilor de referin i a obiectivelor de mediu pentru CAPM i CAA.

Condi iile de referin  pentru CAPM i CAA sunt determinate de Poten ialul
Ecologic Maxim (PEM), care reprezint  calitatea biologic  maxim  pe care o poate atinge
corpul de ap  dup  ce au fost aplicate toate m surile de reducere (care nu au efecte
adverse semnificative asupra folosin elor specifice de ap i a mediului l rgit).

Corpurile de ap  puternic modificate i cele artificiale trebuie s  ating  Poten ialul
Ecologic Bun (PEB) i starea chimic  bun  de calitate, care comport  valori pu in
modificate fa  de valorile elementelor de calitate corespunz toare PEM.

Obiectivele de mediu pentru CAPM i CAA sunt reprezentate de Poten ialul
Ecologic Maxim sau de Poten ialul Ecologic Bun al acestor corpuri de ap .

7.2 Elementele de calitate pentru CAPM i CAA

Precizarea obiectivelor de mediu pentru corpurile de ap  puternic modificate i artificiale,
respectiv al Poten ialului Ecologic Maxim sau Poten ialului Ecologic Bun al acestora, se
face pe baza elementelor de calitate ale CAPM i CAA.

Elementele de calitate pentru corpurile de ap  puternic modificate i artificiale, sunt:
− elemente biologice,
− elemente hidromorfologice, care suport  elementele biologice,
− elemente chimice i fizico-chimice, care sprijin  elementele biologice.

Elementele de calitate care se aplic  pentru corpurile de ap  puternic modificate i
artificiale se stabilesc func ie de elementele de calitate ale corpurilor de ap  de suprafa
(râuri, lacuri, ape tranzitorii i ape costiere) care corespund cel mai bine CAPM i CAA
(conform Anexei V a DCA, No.1.1.5).

Anexa V a DCA No.1.1.5

Elementele de calitate care se aplic  corpurilor de ap  de suprafa  puternic modificate sau artificiale trebuie
 fie acelea aplicabile la oricare din cele patru categorii de ap  de suprafa  [râuri, lacuri, ape tranzitorii i

ape costiere] i care corespund cel mai bine elementelor corpurilor de ap  de suprafa  puternic modificate
sau artificiale la care se face referire.
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Sinteza  elementelor biologice, hidromorfologice, chimice i fizico-chimice de calitate
pentru cele patru categorii de ap  de suprafa  (râuri, lacuri, ape tranzitorii i ape costiere)
se prezint  în Tabelul 15.

Tabelul 15. Sinteza elementelor biologice, hidromorfologice, chimice i fizico-chimice de calitate pentru
corpurile de ap  de suprafa .

Elemente de calitate râuri lacuri ape
tranzitorii

ape
costiere

1. Elemente biologice:

           - Compozi ia i abunden a florei acvatice X X X X
           - Compozi ia, abunden a i biomasa fitoplanctonului - X X X
           - Compozi ia i abunden a faunei nevertebrate bentice X X X X
           - Compozi ia, abunden a i structura de vârst  a faunei piscicole X X X -

2. Elemente hidromorfologice care suport  elementele biologice:

   2.1. Regimul hidrologic:
          - Cantitatea i dinamica curgerii apei X X - -
          - Timpul de reten ie (reziden  a apei) -  X  - -
          - Leg tura cu corpurile de ap  subterane X X - -
   2.2. Continuitatea curgerii (râuri) X  -  - -
   2.3. Condi ii morfologice:
          - Adâncimea i varia ia l imii X X X X
          - Structura i substratul fundului X X X X
          - Structura zonei riverane X  -  X -
          - Structura malurilor i rmurilor (zonei de influen  a mareelor) X X X X
          - Regimul mareelor (valuri, curen i, curgere ap  dulce) - - X X

3. Elemente chimice i fizico-chimice care sprijin  elementele biologice

   3.1. Elemente generale:
          - Transparen - X X X
          - Condi ii termice X X X X
          - Condi ii de oxigenare X X X X
          - Salinitatea X X X X
          - Starea acidifierii X X - -
          - Condi iile nutrien ilor X X X X
   3.2. Poluan i (sintetici i nesintetici) specifici:

7.8 Poluare cu toate substan ele prioritare identificate ca fiind
  evacuate în corpurile de ap X X X X

7.9 Poluare cu alte substan e identificate ca fiind evacuate în
            cantit i importante în corpurile de ap X X X X
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7.3 Stabilirea Poten ialului Ecologic Maxim – pasul 10

Stabilirea Poten ialului Ecologic Maxim, respectiv stabilirea valorilor elementelor de calitate
corespunz toare PEM, se realizeaz  la pasul 10 al procedurii “pas-cu-pas” din Figura 2.

Pasul 10 al procedurii se detaliaz  cu patru sub-pa i care se prezint  în Figura 7.

Fig.7. Stabilirea Poten ialului Ecologic Maxim (PEM).

Sub-Pasul 10.1  Alegerea elementelor de calitate pentru PEM

Alegera elementelor de calitate pentru PEM se face prin compara ie cu cele mai apropiate
categorii de ape naturale de suprafa : râuri, lacuri, ape tranzitorii sau costiere (conform
Anexa V a DCA, No.1.1.5).

Anexa V a DCA No.1.1.5

Elementele de calitate care se aplic  corpurilor de ap  de suprafa  artificiale sau puternic modificate
trebuie s  fie acelea aplicabile la oricare din cele patru categorii de ape de suprafa i care corespund
cel mai bine elementelor corpurilor de apa de suprafa  artificiale si puternic modificate la care se face
referire.
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Sub-Pasul 10.2  Stabilirea condi iilor hidromorfologice pentru PEM

Stabilirea condi iilor hidromorfologice pentru PEM se face în conformitate cu Anexa V a
DCA, No.1.2.5.

Anexa V a DCA No.1.2.5

Condi iile hidromorfologice [ale CAPM i CAA la PEM] sunt în conformitate numai cu acele impacturi
asupra corpurilor de ap  de suprafa , care ar rezulta din caracteristicile de corpuri de ap  puternic
modificate sau artificiale dup  ce s-au luat toate m surile de reducere pentru a asigura cea mai buna
aproximare a continuit ii ecologice, în particular cu referire la migrarea faunei i la terenurile adecvate
pentru cultivare i producere de semin e.

Prin continuitate ecologic  se în elege continuitatea longitudinal i transversal  a corpului
de ap  (a râului i habitatului acvatic, semi-acvatic sau terestru), care va permite accesul
speciilor biotice c tre habitatele de care acestea depind.

Se recomand  consultarea suplimentar  a Directivei pentru Conservarea Habitatelor
Naturale i a Florei i Faunei S lbatice (92/43/EEC), precum i a Directivei pentru P ri
(79/409/EEC).

Sub-Pasul 10.3  Stabilirea condi iilor fizico-chimice pentru PEM

Stabilirea condi iilor fizico-chimice pentru PEM se face în conformitate cu Anexa V a DCA,
No.1.2.5.

Anexa V a DCA No.1.2.5

Elementele fizico-chimice corespund în totalitate sau aproape în totalitate cu condi iile asociate tipului de
corpuri de ap  de suprafa  cel mai apropiat de corpurile de ap  puternic modificate sau artificiale în cauz .

Concentra iile [poluan ilor ne-sintetici specifici] r mân în intervalul asociat în mod normal condi iilor
nemodificate g site în tipul de corp de ap  de suprafa  aflat cel mai aproape de corpul de ap  artificial sau
cu modific ri importante, aflat în cauz .

Sub-Pasul 10.4  Stabilirea condi iilor biologice pentru PEM

Stabilirea condi iilor biologice pentru PEM se face în conformitate cu Anexa V a DCA,
No.1.2.5.

Anexa V a DCA No.1.2.5

[PEM se define te ca starea la care] Valorile elementelor biologice de calitate relevante reflect , pe cât
posibil, pe acelea asociate cu cel mai comparabil tip de corp de ap  de suprafa  având condi iile fizice date
care rezult  din caracteristicile tipului de ap  puternic modificat sau artificial.

La stabilirea Poten ialului Ecologic Maxim pentru corpurile de ap  puternic modificate i
artificiale se va ine seama de recomand rile CIS – WG 2.3 REFCOND pentru condi iile de
referin i CIS – WG 2.4 COAST pentru apele tranzitorii i costiere.
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7.4 Stabilirea Poten ialului Ecologic Bun – pasul 11

Stabilirea Poten ialului Ecologic Bun, respectiv stabilirea valorilor elementelor de calitate
corespunz toare PEB, se realizeaz  la pasul 11 al procedurii generale “pas-cu-pas” din
Figura 2.

Pasul 11 al procedurii se detaliaz  cu patru sub-pa i care se prezint  în Figura 8.

Fig.8. Stabilirea Poten ialului Ecologic Bun (PEB).

Sub-Pasul 11.1  Alegerea elementelor biologice de calitate pentru PEB

Se consider  elementele biologice de calitate relevante, ale c ror valori suport  u oare
modific ri comparativ cu valorile stabilite pentru PEM (în conformitate cu Anexa V a DCA,
No.1.2.5).

Anexa V a DCA No.1.2.5

[PEB se define te ca starea la care] Sunt u oare schimb ri ale valorilor elementelor biologice relevante comparativ
cu valorile g site la Poten ialul Ecologic Maxim (PEM).
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Sub-Pasul 11.2  Stabilirea condi iilor hidromorfologice pentru PEB

Condi iile hidromorfologice pentru PEB se vor stabili astfel încât s  constituie suportul
pentru atingerea valorilor elementelor biologice de calitate la PEB, cu o aten ie particular
pentru acele elemente biologice care sunt sensibile la alter rile (modific rile)
hidromorfologice.

Sub-Pasul 11.3   Stabilirea condi iilor generale de calitate fizico-chimic  pentru
PEB

Condi iile generale de calitate fizico-chimic  pentru PEB se vor stabili astfel încât s
constituie suportul pentru atingerea valorilor elementelor biologice de calitate la PEB, în

a fel încât s  fie asigurat  func ionarea ecosistemului (în conformitate cu Anexa V a
DCA, No.1.2.5).

Anexa V a DCA No.1.2.5

Valorile elementelor fizico-chimice sunt în intervalul stabilit astfel încât s  se asigure func ionarea
ecosistemelor i s  se ating  valorile specificate pentru elementele biologice de calitate.

Sub-Pasul 11.4  Stabilirea elementelor de calitate pentru poluan ii specifici
                                 sintetici i nesintetici pentru PEB

PEB trebuie s  corespund  standardelor de calitate de mediu stabilite pentru poluan ii
specifici sintetici i nesintetici conform procedurilor descrise în Anexa V a DCA, No.1.2.6.

La stabilirea Poten ialului Ecologic Bun pentru corpurile de ap  puternic modificate i
artificiale se va ine seama de recomand rile CIS – WG 2.3 REFCOND pentru condi iile de
referin i CIS – WG 2.4 COAST pentru apele tranzitorii i costiere.
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Capitolul 8
         Sinteza m surilor, mijloacelor, costurilor i beneficiilor
         procedurii de identificare i desemnare a corpurilor de
         ap  puternic modificate i artificiale

Sinteza m surilor i a altor mijloace care se impun în cadrul procesului de identificare i
desemnare a corpurilor de ap  puternic modificate i artificiale, precum i a costurilor i
beneficiilor acestor m suri i mijloace, se prezint  în Tabelul 16.

Tabelul 16. Sinteza procesului de identificare i desemnare a CAPM i CAA

Pas suri i alte mijloace Costuri i beneficii

1 – 6 Identificarea preliminar  Nu exist Nu se consider
7 Test desemnare 4(3)(a) M suri de restaurare

(pentru atingerea st rii
ecologice bune – SEB)

− La evaluarea efectelor
adverse asupra folosin elor de
ap i mediului l rgit, costurile
trebuiesc considerate

− Beneficiile atingerii SEB
trebuiesc considerate, iar alte
beneficii pot fi luate în
considerare

− Costurile m surilor de
restaurare nu se consider

8 Test desemnare 4(3)(a) Alte mijloace
(diferite de m surile de
restaurare)

− Se va face compararea
beneficilor curente cu
beneficile altor mijloace

− Dispropor ionalitatea costurilor
altor mijloace va fi considerat

− Fezabilitatea tehnic  a altor
mijloace va fi considerat

9 Desemnare Nu exist Nu se consider
10 Stabilirea

Poten ialului Ecologic Maxim
(PEM)

suri de diminuare care:
− nu afecteaz  semnificativ

negativ folosin ele specifice
de ap  sau mediul l rgit,

− asigur  cea mai bun
aproximare pentru
continuitatea ecologic

− La evaluarea efectelor
adverse asupra folosin elor de
ap i mediului l rgit, costurile
trebuiesc considerate

− Beneficiile aplic rii corpului de
ap  a m surilor de diminuare
trebuiesc considerate

− Costurile m surilor de
diminuare (inclusiv cele
dispropor ionate) nu se
consider

− Fezabilitatea tehnic  a
surilor de diminuare nu se

consider
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Tabelul 16 (continuare)

Pas suri i alte mijloace Costuri i beneficii

11 Stabilirea
Poten ialului Ecologic Bun
(PEB)

suri de diminuare care:
− nu afecteaz  semnificativ

negativ folosin ele specifice
de ap  sau mediul l rgit,

− îmbun esc starea
corpului de ap  c tre starea
cu mici abateri ale PEM

− La evaluarea efectelor
adverse asupra folosin elor de
ap i mediului l rgit, costurile
trebuiesc considerate

− Beneficiile aplic rii corpului de
ap  a m surilor de diminuare
trebuiesc considerate

− Costurile m surilor de
diminuare (inclusiv cele
dispropor ionate) nu se
consider

− Fezabilitatea tehnic  a
surilor de diminuare nu se

consider
 Plan de M suri pentru

atingerea obiectivelor de
mediu de calitate

Toate m surile în conformitate
cu Art.11 a DCA

− Se vor considera costurile
tuturor m surilor (inclusiv cele
dispropor ionate)

− Se va selecta combina ia de
suri pentru atingerea

obiectivelor de mediu de
calitate care este cea mai
convenabil  din punct de
vedere cost-eficien

− Se va considera fezabilitatea
tehnic  a tuturor m surilor
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ANEXE

 A1. Studiu de caz: Bazinul Hidrografic al Râului Arge

A2. Studiu de caz: Bazinul Hidrografic al Râului Some

A3. Textul original al Directivei Cadru pentru Ape referitor la corpurile de ap
                      puternic modificate i artificiale

 A4. Defini ii în limba englez i român
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Anexa  A1
                                     Studiu de Caz:
                                     Bazinul Hidrografic al Râului Arge

1. Prezentare general

Generalit i
Bazinul hidrografic al râului Arge  (BHRA), cu o suprafa  de 12.550 km2 i o popula ie de
circa 3,3 milioane (67% în mediu urban i 33% în mediu rural), este una din importantele
zone ale României, puternic dezvoltate economic – industrial, agricol, silvic precum i în
ceea ce prive te resursele naturale, inclusiv cele de ap .

Din punct de vedere administrativ, BHRA se extinde în jude ele Arge , Dâmbovi a,
Teleorman, Giurgiu, C ra i i Ilfov, cu capitala Bucure ti.

BHRA se afl  sub managementul de ape al Administra iei Na ionale “Apele
Române”, care func ioneaz  la nivel teritorial prin Direc ia de Ape Arge -Vedea din Pite ti.

Amplasament
BHRA este amplasat în zona sudic  a României, fiind delimitat la Nord de Mun ii F ra
i la Sud de fluviul Dun re.

Se învecineaz  cu bazinele hidrografice ale râurilor Olt (Nord i Vest), Vedea (Vest)
i Ialomi a (Est).

Forma bazinului este alungit i orientat  de la NV c tre SE (Fig.1.1).

Relief
Relieful BHRA este divers i include zone de câmpie pe 64% din suprafa , zone de
dealuri i podi uri (28%), i zone montane (8%).

Clim
Clima zonei geografice de amplasament a BHRA este moderat-continental  cu:
− precipita ii medii anuale cuprinse între 500 – 600 mm/an în zonele de câmpie i

respectiv 1000 – 1400 mm/an în zonele montane, i
− temperaturi medii anuale cuprinse între -2– 4oC în zonele montane i respectiv 8–13oC

în zonele piemontane.

Utilizarea terenului
− acoperire silvic  pe 27% din suprafa ,
− agricultur  pe 62%, i
− centre rurale-urbane i lucii de ap  pe 11%.

Resurse i surse de ap
Resursele de ap  ale BHRA sunt importante (teoretic 2,66 miliarde m3, practic utilizabile
2,27 miliarde m3), îns  neuniform distribuite în spa iu i timp.

Sursele de ap  sunt de suprafa  (râuri, lacuri naturale i de acumulare) i subterane
(freatice i de adâncime).
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Re eaua hidrografic
Re eaua hidrografic  a BHRA are lungimea total  de 4579 km i densitatea medie de 0,36
km/km2, cu principalele cursuri de ap  care se prezint  în Tabelul 1.1. Cei mai importan i
afluen i ai râului Arge  sunt Dâmbovi a, Neajlov i Sabar.

Tabelul 1.1. Principalele cursuri de ap  din bazinul hidrografic al râului Arge .

Curs de ap Lungime râu (km) Suprafa  bazin (km2) Note

Arge 340 12.550 Curge prin Pite ti
Vâlsan 79 348
Râul Doamnei 107 1836
Râul Târgului 72 1096
Carcinov 43 184
Neajlov 186 3720
Dâmbovnic 110 639
Calnistea 112 1748
Glavacioc 120 682
Sabar 174 1346
Dâmbovi a 286 2824 Curge prin Bucure ti

Regim hidrologic
Regimul hidrologic al râului Arge i al principalilor s i afluen i se prezint  în Tabelul 1.2.

Tabelul 1.2. Caracteristicile hidrologice ale râului Arge i ale principalilor afluen i.

Râu Lungime
(km)

Sec iune Loca ie
(km)

Suprafa  bazin
(km2)

Debit anual
(m3/s)

Debit 95%
(m3/s)

teasca 143 3480 22.40 7.20Arge 340
Malu Spart 233 3799 40.80 7.20
Br det 37 123 2.38 0.45Vâlsan 79

lureni 62 239 3.18 0.62
Bahna Rusului 44 355 6.90 1.65

rm ne ti 86 566 8.77 1.80
R. Doamnei 107

Ciume ti 90 1730 20.40 2.00
Voina 12 65 2.48 0.41
Voine ti 30 156 4.29 1.27

R. Târgului 72

Piscani 69 843 8.28 2.60
Moara din Groap  102 379 0.80 0.19
Vadu Lat 132 1284 3.99 0.55

Neajlov 186

lug reni 166 3392 8.82 0.65
Sabar 174 Poenari 111 883 2.38 0.26

Podu Dâmbovi ei 86 260 4.66 0.65
Malu cu Flori 119 668 9.84 1.08

Dâmbovi a 286

Lungule u 202 1105 11.70 1.30

Amenajarea bazinului
BHRA este bazinul cel mai bine echipat cu lucr ri de amenajare din România, incluzând:
− 38 lacuri de acumulare de diverse folosin e,
− 31 deriva ii subterane i de suprafa  pentru tranzit de ap  bazinal i inter-bazinal,
− 26 sectoare de albii îndiguite, de ap rare împotriva inunda iilor a unor obiective sociale,
industriale i agricole, i
− 68 sectoare de albii regularizate.
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Fig.1.1. Bazinul hidrografic al râului Arge
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2. Lucr ri de amenajare în BHRA

BHRA este unul din bazinele hidrografice din România cel mai bine echipat cu diverse
lucr ri inginere ti de amenajare, incluzând lacuri de acumulare, deriva ii, sectoare de râu
amenajate cu lucr ri de îndiguire i respectiv cu lucr ri de regularizare.

Lacuri de acumulare

Pe principalele cursuri de ap  din BHRA, Arge , Doamnei, Dâmbovi a, Colentina, Ilfov, se
sesc în regim opera ional un num r de 38 lacuri de acumulare de folosin e complexe,

energetice, pentru aliment ri cu ap  (industrial i domestic ), iriga ii i piscicultur , dar i
pentru agrement (Tabelul 1.3 i Fig.1.2).

Tabelul 1.3. Principalele lacuri de acumulare din bazinul hidrografic al râului Arge
Nr Lac

de acumulare Râu Tip
Volum
total

Volum
la NNR

Suprafata
la NNR Folosin

(mil. m3) (mil. m3) (ha)
1 Vidraru Arge  ROLA12a 469.00 450.62 870 C
2 Oe ti Arge  ROLA10c 1.77 1.05 46 E
3 Zigoneni Arge  ROLA10b 13.40 10.30 184 E
4 Vâlcele Arge  ROLA10a 44.00 41.60 429 E
5 Budeasa Arge  ROLA10b 55.00 27.80 413 E
6 Bascov Arge  ROLA09c 6.00 1.50 141 A
7 Prundu Pite ti Arge  ROLA09c 5.10 1.30 122 A
8 Gole ti Arge  ROLA10b 86.00 55.00 647 C
9 Z voiul Orbului Arge  ROLA03c 0.84 0.84 70 A,I
10 Ogrezeni (frontal) Arge  ROLA02c 2.10 2.10 115 A
11 Ogrezeni Arge  ROLA02c 5.70 5.70 120 A
12 Mih ile ti Arge  ROLA02b 102.13 25.80 1013 C
13 Buftea Colentina ROLA02a 14.55 9.60 307 C
14 Mogo oaia Colentina ROLA03b 3.25 2.80 92 C
15 Grivi a Colentina ROLA03b 1.60 1.20 80 C
16 Her str u Colentina ROLA02b 2.70 2.30 77 AG
17 Plumbuita Colentina ROLA03b 1.85 1.50 55 AG
18 Floreasca Colentina ROLA03b 1.85 1.50 70 AG
19 Tei Colentina ROLA02b 2.60 2.20 80 AG
20 Fundeni Colentina ROLA03b 4.40 3.80 123 AG
21 Pantelimon II Colentina ROLA02c 13.95 11.30 337 C
22 Pantelimon I Colentina ROLA02b 1.55 1.30 53 C
23 Cernica Colentina ROLA03c 8.76 7.00 301 C
24 Pecineagu Dâmbovi a ROLA12a 69.00 63.00 182 E
25 Lacul Morii Dâmbovi a ROLA02b 19.62 14.18 256 E
26 V re ti Dâmbovi a ROLA10b 54.00 14.10 234 E
27 M cineni Doamnei ROLA10b 38.70 12.50 395 polder
28 Bunget I Ilfov ROLA10a 3.10 2.77 93 C
29 Bunget II Ilfov ROLA02a 3.10 2.70 91 C
30 Br te ti I Ilfov ROLA02a 4.10 3.60 97 C
31 Aduna i Ilfov ROLA02a 3.10 2.60 96 C
32 Ilfoveni Ilfov ROLA02a 4.10 3.60 104 C
33 Facau Ilfov  ROLA02a 3.00 2.60 83 I,P
34 Gr dinari Ilfov   ROLA02a 12.40 11.60 179 C
35 Bila I Ismar ROLA03a 1.00 1.00 67 P
36 Fundeni II Pas rea ROLA02c 1.75 1.50 55 C
37 Fundeni III Pas rea ROLA02a 1.15 1.00 33 C
38 Râu or Târgului ROLA12a 67.98 52.80 160 E

Not : C – folosin  complex      E – energie     A – aliment ri cu ap      I – iriga ii     P – piscicultur      AG – agrement
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Fig.1.2. Lacurile de acumulare din bazinul hidrografic al râului Arge .
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Deriva ii

În BHRA au fost realizate i se g sesc în regim opera ional un num r de 31 deriva ii, care
asigur  transferul de ap  bazinal i inter-bazinal pentru diverse scopuri, incluzând:
− alimentarea cu ap  potabil  a unor centre populate, inclusiv a capitalei Bucure ti,
− alimentarea cu ap  industrial  a unor unit i economice importante din zon ,
− alimentarea cu ap  pentru agricultur  (iriga ii),
− producerea de energie hidro-electic , .a.

Dintre aceste deriva ii, un num r de 13 sunt deriva ii subterane (galerii i tunele), iar 18
sunt deriva ii de suprafa  (canale deschise) (Tabelul 1.4 i Fig. 1.3).

Deriva iile de suprafa  de cea mai mare capacitate sunt Potopu – Arge  (600 m3/s)
i Dâmbovi a – Ciorogârla (275 m3/s).

Cele mai importante deriva ii subteran  sunt Arge  – Dâmbovi a (Crivina-Ro u), de
17,6 km lungime i cu o capacitate de 15 m3/s, i Doamnei – Vidraru, de 19,2 km lungime
i cu o capacitate de 5,88 m3/s.

Tabelul 1.4. Principalele deriva ii subterane i de suprafa  din bazinul hidrografic al râului Arge .
Nr Deriva ie Tip Lungime Debit Captare din Restitu ie în

(km) (m3/s) bazin – curs de ap bazin – curs de ap
1 Topolog - Cump na subteran 7.70 8.00 Olt - Topolog Arge - Cump na
2 Valea Stan - C lug ri a subteran 0.90 3.00 Arge - Valea lui Stan Arge - Arge
3 Doamnei - Vidraru subteran 19.20 5.88 Arge - Doamnei Arge - Arge
4 Baciu - Ac.Baciu subteran 0.20 3.00 Arge - Baciu Arge - Doamnei
5 Bradu - Galeria Doamnei subteran 0.10 0.50 Arge - Doamnei Arge - Galeria Doamnei
6 Draghina - Galeria Doamnei subteran 0.10 1.50 Arge - Draghina Mare Arge - Galeria Doamnei
7 Cernat - Galeria Doamnei subteran 0.30 5.00 Arge - Cernat Arge - Galeria Doamnei
8 Ac.Vâlsan - Galeria Doamnei subteran 0.20 6.00 Arge - Vâlsan Arge - Galeria Doamnei
9 Dobroneagu - Ac.Vâlsan subteran 1.30 3.00 Arge - Dobroneagu Arge - Vâlsan
10 Limpedea - Valea Lupului subteran 0.30 0.50 Arge - Limpedea Arge - Valea Lupului
11 Arge  - Ilfov  (CA1) suprafa  22.40 5.30 Arge - Arge Arge - Ilfov
12 Arge  - Sabar suprafa  0.30 10.90 Arge - Arge Arge - Sabar
13 Arge  - Ilfov suprafa  6.30 2.40 Arge - Arge Arge - Ilfov
14 Arge  - Dâmbovi a (apeduct 1) subteran 9.90 1.25 Arge - Arge Arge - Dâmbovi a
15 Arge  - Dâmbovi a (apeduct 2) subteran 9.60 1.25 Arge - Arge Arge - Dâmbovi a
16 Arge  - Dâmbovi a (Crivina-Ro u) suprafa  19.40 8.50 Arge - Arge Arge - Dâmbovi a
17 Arge  - Dâmbovi a (Crivina-Ro u) subteran 17.60 15.00 Arge - Arge Arge - Dâmbovi a
18 Potopu - Arge suprafa  5.90 600.00 Arge - Potopu Arge - Arge
19 Dâmbovi a - Ciorogârla suprafa  0.80 7.00 Arge - Dâmbovi a Arge - Arge
20 Dâmbovi a - Ciorogârla suprafa  1.80 275.00 Arge - Dâmbovi a Arge - Ciorogârla
21 Dâmbovi a - Arge  (Brezoaiele) suprafa  10.10 15.10 Arge - Dâmbovi a Arge - Arge
22 Arge  - Dâmbovi a (CA2-SPP28) suprafa  4.00 4.00 Arge - Baiu Arge - Dâmbovi a
23 Dragomirescu - Chitila suprafa  8.50 6.90 Arge - Dâmbovi a Arge - Colentina
24 Dâmbovi a - Ilfov (V re ti) suprafa  5.20 7.00 Arge - Dâmbovi a Arge - Ilfov
25 Ilfov - Dâmbovi a (ape mari-R cari) suprafa  6.60 12.00 Arge - Ilfov Arge - Dâmbovi a
26 Ilfov - Dâmbovi a (Mircea Vod ) suprafa  2.10 5.50 Arge - Ilfov Arge - Dâmbovi a
27 Ilfov - Colentina (Bolovani) suprafa  1.90 5.00 Arge - Ilfov Arge - Colentina
28 Ialomi a - Baranga suprafa  9.60 1.50 Ialomi a - Ialomi a Arge - Baranga
29 Ialomi a - Ilfov (Ac. Udre ti) suprafa  5.50 5.00 Ialomi a - Ialomi a Arge - Ilfov
30 Crevedia - Cociovali tea suprafa  11.70 5.00 Arge - Crevedia Ialomi a - Cociovali tea
31 Cocioc - Sabar - Arge suprafa  4.90 0.00 Arge - Cocioc Arge - Arge
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Fig.1.3. Deriva ii subterane i de suprafa  în bazinul hidrografic al râului Arge .
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Lucr ri de îndiguire a albiilor

În BHRA se g sesc un num r de 26 sectoare de râu amenajate cu lucr ri de indiguire a
albiilor (Tabelul 1.5 i Fig.1.4).

Lucr rile de îndiguire au fost realizate atât pe râul Arge  cât i pe principalii s i
afluen i (Dâmbovi a, Sabar, Neajlov), pentru ap rarea împotriva inunda iilor a unor
obiective sociale (centre urbane i rurale), industriale i agricole din zon .

Lucr rile au un caracter local i sunt executate pe un mal sau pe ambele maluri.
Pe râul Arge  au fost executate numai lucr ri strict locale de îndiguire, pe un singur

mal i de lungime redus  de 1,2 – 5,8 km.
Cele mai lungi lucr ri de îndiguire realizate pe ambele maluri sunt pe Dâmbovi a, de

la Bude ti la Tanganu (25 km) i pe Ilfov, de la Priseaca la Târgovi te (8 km), iar cele pe
un singur mal sunt pe Sabar la Domne ti (8,6 km), Dâmbovi a la Con ti (8,1 km) i
Calnistea la Hulube ti (8,1 km).

Tabelul 1.5. Principalele lucr ri de îndiguire din bazinul hidrografic al râului Arge

Nr Indiguiri
CURS

DE
AP

Malul
de

amplasament

Lungime
dig

(km)

Distan
dig-mal

(m)

Obiective
ap rate

1 C scioarele Arge Mal drept 1,20 1 L,C,TA
2 G iseni Arge Mal stâng 2,40 1 L,C,T
3 Popa Nae Arge Mal stâng 1,50 1 L,C,TA
4 Ciorogârla Ciorogârla Ambele maluri 1,70 – 2,30 30 - 30 L,C,OSE,TA
5 Ogrezeni Arge Mal drept 1,90 1 L,C,TA
6 Comana Neajlov Mal stâng 5,00 1 L,TA,OSE
7 Crevedia Mic Neajlov Mal stâng 1,00 1 L,C,TA
8 Hulube ti Calnistea Mal stâng 8,10 1 TA
9 Boteni Dâmbovi a Mal drept 3,10 12 L
10 Con ti Dâmbovi a Mal stâng 8,10 30 L
11 Brezoaiele Dâmbovi a Mal stâng 1,80 15 L
12 Zona podurilor Ro u – Chiajna  Dâmbovi a Ambele maluri 1,40 – 3,70 0 - 0 L,TA,OSE
13 Zona deriva iei Brezoaiele Arge Mal stâng 4,00 1 L.OSE,C,TA
14 Gr dinari Arge Mal drept 1,40 1 L,C,OSE
15 Ciorogârla – Zona de la Brezoaiele Ciorogârla Mal drept 2,00 7  L
16 Jilava – Zona aval pod rutier DN5 Sabar Mal stâng 2,00 0  C
17 Zona amonte pod M gurele Ciorogârla Mal stâng 2,60 2,5 L, D
18 Ciorogârla – Zona  de confluen  Sabar Ambele maluri 1,70 – 2,00 3 - 4 L
19 Domne ti Sabar Mal drept 8,60 0 OSE
20 Râul Doamnei aval lac M cineni Râul Doamnei Ambele maluri 1,00 – 1,00 35 - 35 N
21 Priseaca – Târgovi te Ilfov Ambele maluri 8,00 – 8,00 8 - 8 L
22 Bude ti – Tanganu Dâmbovi a Ambele maluri 25,00 – 25,00  0 - 0 L,TA,OSE
23 Zona pod Chiajna i Dragomire ti Dâmbovi a Ambele maluri 1,40 – 1,40 2 - 2 L,TA,OSE
24 Râul Doamnei (asigurare 5%) Râul Doamnei Mal drept 1,90 3  N
25 B icule ti – M nciule ti Arge Mal stâng 5,80 17
26 Leordeni – Gl mbocata Sabar Ambele maluri 2,50 – 2,50 30 - 30

Not :
L – localit i   OSE – obiective socio-economice   C – drumuri comunale   D – drumuri na ionale   N – cale ferat    TA – terenuri arabile
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Fig.1.4. Lucr rile de îndiguire a albiilor din bazinul hidrografic al râului Arge .
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Lucr ri de regularizare a albiilor râurilor

În BHRA se g sesc un num r de 68 sectoare de râu amenajate cu lucr ri de regularizare
i canalizare a albiilor (Tabelul 1.6 i Fig.1.5).

 Lucr rile de regularizare au fost realizate atât pe râul Arge  cât i pe afluen ii
principali (Dâmbovi a, Râul Doamnei, Vâlsan, Neajlov, Sabar, Ilfov, Colentina) i pe cei
mai pu in importan i (Tutana, Arefu, Cocioc, Potop, Râu or), .a.
 Lucr rile au un caracter strict local (pe lungimi reduse de 1-5 km) sau mai general
(pe lungimi mari de pân  la 28 km), i sunt executate pe un singur mal sau pe ambele
maluri (cel mai adesea).
 Cele mai importante lucr ri de regularizare au fost executate pe Arge , aval de
acumularea Mih ile ti, pe o lungime de 83 km, pân  la Olteni a (Canal Dun re-Bucure ti),
precum i amenajarea Dâmbovi ei aval de Lacul Morii la NH Tanganu, cu lungimea de
24,6 km care traverseaz  capitala Bucure ti (sector canalizat).
 Alte lucr ri importante au fost executate pe Carcivov între Topoloveni i Bote ti
(28,5 km), pe Ilfov între Corn elu i R cari (13 km),  Sabar între Dobreni i confluen a cu
Arge ul (15,7 km), precum i pe Colentina între acumul rile Str ule ti i Fundeni, în zona
Bucure tilor (26 km).

Tabelul 1.6. Principalele lucr ri de regularizare a albiilor râurilor din bazinul hidrografic al râului Arge

Nr Regulariz ri Curs
de ap

Lungimea
regulariz rii

(m)

Malul
Regularizat

1 Bascov – Pite ti Arge 4500 Ambele maluri
2 Coliba i Râul Doamnei 1200 Ambele maluri
3 tef ne ti – Encule ti Valea Mare 2000 Ambele maluri
4 B icule ti – Tutana Tutana 9200 Ambele maluri
5 Arefu Arefu 6800 Ambele maluri
6 Potop la Gura Foii Potop 1000 Ambele maluri
7 Pârâul Foii la Gura Foii Pârâul Foii 1740 Ambele maluri
8 G ti – Gura FoiiI Cobia 3400 Ambele maluri
9 Ruc r – Râu or Râu or 5500 Ambele maluri
10 Aninoasa Sl nic 2900 Ambele maluri
11 C teasca – Rate ti Neajlov 8000 Ambele maluri
12 S lcioara – Podul Rizii Dâmbovi a 3000 Ambele maluri
13 Malu cu Flori Dâmbovi a 2500 Ambele maluri
14 T rani – C prioru Aninoasa 3500 Malul drept
15 T rani – Gheboieni Dâmbovi a 1000 Malul stâng
16 Aninoasa – Berevoie ti Bratia 3500 Ambele maluri
17 Valea Romane tilor Valea Romane tilor 5000 Ambele maluri
18 Valea Ind t Valea Ind t 1000 Ambele maluri
19 C lug reni – Hulube ti Calnistea 4440 Ambele maluri
20 Buturugeni – Gr dinari (între acumul rile Gr dinari i F u) Ilfov 10000 Ambele maluri
21 Bulbucata – F u (aval acumularea F u) Ilfov 1000 Ambele maluri
22 Crângurile – G ti Sabar (R stoaca) 11350 Ambele maluri
23 Topoloveni – Bote ti Carcinov 28500 Ambele maluri
24 Corn elu – Bolovani – R cari Ilfov 13000 Ambele maluri
25 Vidra – V ti – Valea Dragului Cocioc 11600 Ambele maluri
26 Lacul Morii – Bucure ti  (Pod Ciurel – NH Tanganu) Dâmbovi a 24610 Ambele maluri
27 Ruc r Dâmbovi a 1500 Malul drept
28 Nucet Gârli a Satului 6000 Ambele maluri
29 T rt ti – Joi a – S reni – Dragomire ti Vale Ilfov 15020 Ambele maluri
30 Târgovi te – Priseaca – Dumbrava Ilfov 3800 Ambele maluri
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Tabelul 1.6 (continuare)

Nr Regulariz ri Curs
de ap

Lungimea
regulariz rii

(m)

Malul
Regularizat

31 CH Vidraru – Pârâul Mucenic (Arefu – C âneni) Arge 1142 Ambele maluri
32 Acumularea Cerbureni – Albe ti P mânteni Arge 1200 Malul stâng
33 Moara Mocanului - Leordeni Arge 2200 Ambele maluri
34 Gr dinari – Gr dinari Arge 1080 Malul drept
35 Curtea de Arge  – Noapte  – Acumularea Zigoneni Arge 5100 Ambele maluri
36 Coada Acumul rii Curtea de Arge Arge 2600 Ambele maluri
37 Ogrezeni – Devierea în râul Arge Arge 2218 Ambele maluri
38 Meri ani – Meri ani Vâlsan 1200 Ambele maluri
39 Meri ani – Meri ani Arge 1557 Ambele maluri
40 Potop la Hulube ti Potop 1000 Ambele maluri
41 Dobreni – V ti – Deriva ia Cocioc – Confluen a cu râul Arge  Sabar 15760 Ambele maluri
42 Aval Acumularea Mih ile ti – Olteni a (Canal Dun re-Bucure ti) Arge 83000 Ambele maluri
43 Cernica – Acumularea Cernica Colentina 5500 Ambele maluri
44 Stâlpeni Râul Târgului 3100 Ambele maluri
45 B dil  – Valea Iasului Valea Iasului 3000 Ambele maluri
46 Curtea de Arge  – Pprogresul Valea Iasului 2000 Ambele maluri
47 Câmpulung Muscel Râul Târgului 5000 Ambele maluri
48 Mu ete ti – Vâls ne ti Vâlsan 7500 Ambele maluri
49 Tunari Pas rea 2500 Ambele maluri
50 Bradu – Arpechim Pite ti Rogoz 4360 Ambele maluri
51 Nuc oara – Slatina Cernat 1000 Ambele maluri
52 Cose ti - Leice ti Valea P curarului 1351 Ambele maluri
53 M lureni – Topli a Topli a 1018 Ambele maluri
54 M lureni – Bune ti – Z rne ti Bune ti 1801 Ambele maluri
55 Mu te ti – Coste ti I Valea Pârului 1800 Ambele maluri
56 Mu te ti – Robaia Robaia 3600 Ambele maluri
57 Curtea de Arge  – Câmpia Dealului Valea Calului 4000 Ambele maluri
58 Cic ne ti – B ne ti Cic ne ti - B ne ti 2500 Ambele maluri
59 Curtea de Arge Sasu 6000 Ambele maluri
60 Bascov – Schiau Schiau 1100 Ambele maluri
61 M saru Sabar 8000 Ambele maluri
62 Brezoaiele Ciorogârla 2000 Malul drept
63 Brezoaiele Dâmbovi a 1800 Malul drept
64 M ne ti Dâmbovi a 1500 Ambele maluri
65 Cornetu – R cari Colentina 9000 Ambele maluri
66 Buftea  (Acumularea Buftea i Buciumeni) Colentina 7000 Ambele maluri
67 Mogo oaia (Acumularea Mogo oaia) Colentina 3500 Ambele maluri
68 Bucure ti (Acumularea Str ule ti – Acumularea Fundeni) Colentina 26000 Ambele maluri
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Fig.1.5. Lucr rile de regularizare a albiilor din bazinul hidrografic al râului Arge .
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3. Corpuri de ap  de suprafa  pe râul Arge

Aplicarea diverselor Instruc iuni i Metodologii elaborate în cadrul Administra iei Na ionale
“Apele Române” (2003), precum i a prezentului Ghid Metodologic pentru identificarea i
desemnarea corpurilor de ap  puternic modificate i artificiale elaborat de exper ii
ARCADIS – Euroconsult (2004) în cadrul Proiectului WAFDIP, a permis la Direc ia Apelor
Arge  – Vedea, Pite ti identificarea pe râul Arge  a urm toarei situa ii:
− Existen a a unui singur corp de ap  natural (CAN), de 18,73 km lungime, de la izvorul

râului Arge  pân  la intrarea în lacul de acumulare Vidraru;
− Inexisten a corpurilor de ap  artificiale (CAA);
− Existen a a 16 corpuri de ap  puternic modificate (CAPM), dintre care 2 candidate:

− Sectorul de 36,48 km dintre acumul rile Gole ti i Z voiul Orbului, i
− Sectorul de 48,59 km dintre acumul rile Z voiul Orbului i Ogrezeni;

dup  cum se prezint  în Tabelul 1.7 i Fig.1.6.

Tabelul 1.7. Corpuri de ap  naturale (CAN), artificiale (CAA) i puternic modificate (CAPM) pe râul Arge

Categorie ape Tipologie corpuri de ap
Nr Corp de ap

de suprafa
Râu Lac CAN CAA CAPM

Lungime
(km)

Suprafa
(ha)

Cod
(ICPDR)

1 Izvor râul Arge  –
Amonte Ac. Vidraru

X X – – 18.73  RO X WB1

2 Acumularea Vidraru  X – – X 10.96 870 RO X WB2

3 Aval Ac. Vidraru –
Amonte Ac. Oie ti

X – – X 15.54  RO X WB3

4 Acumularea Oie ti  X – – X 1.02 46 RO X WB4

5 Aval Ac. Oie ti –
Amonte Ac. Zigoneni

X  X – – X 15.87  RO X WB5

6 Acumularea Zigoneni  X – – X 3.20 184 RO X WB6

7 Aval Ac. Zigoneni –
Amonte Ac. Vâlcele

X – – X 9.06  RO X WB7

8 Amonte Ac. Vâlcele –
Amonte Ac. Prundu (Pite ti)
(include acumul rile Vâlcele,
Budeasa i Bascov)

X  X – – X 22.97  RO X WB8

9 Amonte Ac. Prundu (Pite ti) –
Aval Ac. Gole ti

X  X – – X 11.42  RO X WB9

10 Aval Ac. Gole ti –
Amonte Ac. Z voiul Orbului

X – – X
candidat

36.48  RO X WB10

11 Acumularea Z voiul Orbului  X – – X 3.66 70 RO X WB11

12 Aval Ac. Z voiul Orbului –
Amonte Ac. Ogrezeni

X – – X
candidat

48.59  RO X WB12

13 Acumularea Ogrezeni  X – – X 3.25 115 RO X WB13

14 Aval Ac. Ogrezeni –
Amonte Ac. Mih ile ti

X – – X 19.13  RO X WB14

15 Acumularea Mih ile ti  X – – X 11.85 1013 RO X WB15

16 Aval Ac. Mih ile ti –
Amonte confluen  Dâmbovi a

X – – X 55.87  RO X WB16

17 Aval confluen  Dâmbovi a –
Confluen  Dun rea

X – – X 29.95  RO X WB17
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Fig.1.6. Corpurile de ap  naturale, candidate i puternic modificate pe râul Arge .
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Anexa  A2
                                     Studiu de Caz:
                                     Bazinul Hidrografic al Râului Some

1. Prezentare general

Generalit i
Bazinul hidrografic al râului Some  (BHRS), cu o suprafa  de 15.740 km2 i o popula ie
de circa 1,9 milioane (52% în mediu urban i 48% în mediu rural), este o zon  puternic
dezvoltate economic – industrial, agricol, silvic, dar i în ceea ce prive te resursele
naturale, inclusiv cele de ap .

Din punct de vedere administrativ, BHRS se extinde în jude ele Bistri a-N ud,
Cluj, S laj, Maramure i Satu Mare.

BHRS se afl  sub managementul de ape al Administra iei Na ionale “Apele
Române”, care func ioneaz  la nivel teritorial prin Direc ia de Ape Some -Tisa din Cluj
Napoca.

Amplasament
BHRS este un bazin transfrontalier care se extinde în principal în România, dar par ial i în
Ungaria.

BHRS este amplasat în zona nord-vestic  a României i se învecineaz  cu
bazinele hidrografice ale râurilor Tisa (Nord), Mure  (Sud), Crasna (Vest) i Siret (Est).

Forma bazinului este aproximativ triunghiular , orientat  de la NV la SE (Fig.2.1).

Relief
Relieful BHRA este divers i include zone de câmpie pe 4% din suprafa , zone de dealuri
i podi uri (74%), i zone montane (22%).

Clim
Clima zonei geografice de amplasament a BHRS este moderat-continental  cu:
− precipita ii medii anuale de 600 – 1400 mm/an, i
− temperatura medie anual  de 7,9oC.

Utilizarea terenului
− acoperire silvic  pe 40% din suprafa ,
− agricultur  pe 37%, i
− centre rurale-urbane i lucii de ap  pe 23%.

Resurse i surse de ap
Resursele de ap  ale BHRS sunt importante (teoretic 4,35 miliarde m3, practic utilizabile
numai 0,95 miliarde m3), îns  neuniform distribuite în spa iu i timp.

Sursele de ap  sunt de suprafa  (râuri, lacuri naturale i de acumulare) i subterane
(freatice i de adâncime).
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Fig.2.1. Bazinul hidrografic al râului Some



Proiect WAFDIP                              Implementarea Noii Directive Cadru pentru Ape în Bazine Pilot

67

Re eaua hidrografic
Re eaua hidrografic  a BHRS are lungimea total  de 5528 km i densitatea medie de 0,35
km/km2, cu principalele cursuri de ap  care se prezint  în Tabelul 2.1.

Tabelul 2.1. Principalele cursuri de ap  din bazinul hidrografic al râului Some .

Curs de ap Lungime râu (km) Suprafa  bazin (km2) Note

Some 376 15.740 cu Some ul Mare
Some ul Mare 130 5033

pu 119 1875
ieu 71 1818 afluen i Some ul Mare

Alma 68 813
Some ul Mic 178 3773
Some ul Rece 49 330
Nada 44 372 afluen i Some ul Mic
Fize 46 562

Regim hidrologic
Debitul mediu multianual al râului Some  la ie irea din ar  este de 125 m3/s.

2. Lucr ri de amenajare în BHRS

BHRS este un bazin hidrografic relativ bine echipat cu diverse lucr ri inginere ti de
amenajare, incluzând:
− 12 lacuri de acumulare de diverse folosin e,
− 12 deriva ii (subterane) pentru tranzitul de ap  bazinal i inter-bazinal,
− 39 sectoare de albii îndiguite pentru ap rarea împotriva inunda iilor a unor obiective
sociale, industriale i agricole, i
− 150 sectoare de albii regularizate i 29 sectoare de albii cu ap ri de maluri.

Lacuri de acumulare

Pe principalele cursuri de ap  din BHRS, Some ul Cald i Rece, Firiza, Fize  se g sesc în
regim opera ional un num r de 12 lacuri de acumulare de folosin e complexe, energetice
i pentru piscicultur  (Tabelul 2.2 i Fig.2.2).

Tabelul 2.2. Principalele lacuri de acumulare din bazinul hidrografic al râului Some .

Nr Lac de
acumulare

Râu Tip
Volum
total

(mil. m3)

Volum
la NNR
(mil.m3)

Suprafa
la NNR

(ha)
Folosin

1 Colibita Bistrita ROLA08a 100.70 75.13 270 C
2 Budurleni Archiud ROLA09a 1.05 1.05 112 P
3 Manic Apatiu ROLA09b 0.32 0.32 85 P
4 Fintinele Somesul Cald ROLA12a 254.95 213 815 E
5 Tarnita Somesul Cald ROLA12a 78.32 70 223 E
6 Somesul Cald Somesul Cald ROLA13c 9.20 7.50 85 C
7 Gilau Somesul Mic ROLA10c 3.91 2.80 67 C
8 Campenesti Feiurdeni ROLA10a 3.83 3.83 111 P
9 Suatu Suatu ROLA10a 1.78 1.78 26 P
10 Catina Fizes ROLA09a 2.36 2.36 57 P
11 Taga Mare Fizes ROLA09a 3.65 3.50 101 P
12 Strimtori-Firiza Firiza ROLA08a 17.52 16.61 105 C

Not : C – folosin  complex      E – energie     P – piscicultur
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Fig.2.2. Lacurile de acumulare din bazinul hidrografic al râului Some .
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Deriva ii

În BHRA au fost realizate i se g sesc în regim opera ional un num r de 12 deriva ii, care
asigur  transferul de ap  bazinal i inter-bazinal pentru diverse scopuri, în principal pentru
alimentare cu ap i producerea de energie hidroelectric .

Deriva iile sunt subterane (conducte i galerii) (Tabelul 2.3 i Fig. 2.3).
Cele mai lungi sunt deriva iile Jibou – Zal u (25 km) i Gil u – Aghire  (12 km), cu

capacitatea de 1,10 m3/s.
Deriva iile de cea mai mare capacitate sunt R u – Fântânele (3,30 m3/s),

Some  Rece – R u (2,75 m3/s) i Dumitreasa – Some  Rece  (2,50 m3/s).

Tabelul 2.3. Principalele deriva ii (subterane) din bazinul hidrografic al râului Some .
Nr Deriva ie Tip Lungime Debit Captare din Restitu ie în

(km) (m3/s) bazin – curs de ap bazin – curs de ap

1 Brazi – Valea Neagr subteran 8.0 1.40 Tisa - Mara Some - Firiza
2 Jibou – Zal u subteran 25.0 1.10 Some - Some Crasna - Zal u
3 R u – Fântânele subteran 4.0 3.30 Some - R u Some - Some ul Cald
4 Dumitreasa – Some  Rece 1 subteran 3.0 2.50 Some - Dumitreasa Some - Some ul Rece
5 Some  Rece 2 – Tarni a subteran 3.0 2.00 Some - Some ul Rece Some - Some ul Cald
6 Iara-Lindru-Calul – Dumitreasa  subteran 7.0 1.50 Mure - Iara Some - Dumitreasa
7 Negru a – Dumitreasa subteran 2.0 2.10 Some - Pârâul Negru Some - Dumitreasa
8 Some  Rece 1 – R u subteran 4.0 2.75 Some - Some ul Rece Some - R u
9 Roia – Târgu L pu subteran 5.0 0.75 Some - Roia Some - L pu
10 Suciu – Târgu L pu subteran 4.0 0.55 Some - Suciu Some - L pu
11 Berdu – Baia Mare subteran 3.0 1.50 Some - Firiza Some - Sasar
12 Gil u - Aghire subteran 12.0 1.10 Some - Some ul Mic Some - Nada
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Fig.2.3. Deriva iile (subterane) din bazinul hidrografic al râului Some .
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Lucr ri de îndiguire a albiilor

În BHRS se g sesc un num r de 39 sectoare de râu amenajate cu lucr ri importante de
îndiguire a albiilor (cu diguri de lungime mai mare de 1000 m) (Tabelul 2.4 i Fig.2.4).

Lucr ri de îndiguire au fost realizate pe râurile Some , Some ul Mare, Some ul Mic
i pe afluen i (Sieu, Fize , Dobric, L pu ), pentru ap rarea împotriva inunda iilor a unor

obiective sociale (centre urbane i rurale), industriale i agricole din zon .
Lucr rile au un caracter local i sunt executate de regul  pe un singur mal.
Cele mai importante lucr ri de îndiguire sunt pe râurile Some  (amonte i aval de

Satu Mare i aval de ora ul Dej) i Some ul Mic (între localit ile Gherla i Dej).

Tabelul 2.4. Principalele lucr ri de îndiguire din bazinul hidrografic al râului Some .

Nr Îndiguiri Cursul de apa Mal îndiguit Lungime dig
(km)

Distanta dig-mal
(m)

Obiective
aparate

1 Aval Valea Gârb u Some ul Mare Mal drept 2,10 10 OSE,C,D,N,L
2 Amonte baraj Dej-Mica Some ul Mare Mal stâng 1,50 12 C,L
4 Bistri a-Beclean Meles Mal drept 1,20 2 OSE,C,TA
5 Sistem Hidroameliora ii Agrij Pe Vale Mal drept 1,60 3  C
6 Bistri a-Rebri oara-N ud Some ul Mare Mal drept 1,60 7 OSE,D,N
7 Cluj (aeroport) Some ul Mic Mal drept 2,40 8 OSE,D,N,TA
8 Bistri a-Beclean Some ul Mare Mal stâng 6,10 29 D,N
9 Cluj (sta iunea experimental ) Some ul Mic Mal stâng 2,00 80 TA,OSE
10 Bistri a-Beclean Meles Mal stâng 1,80 1 OSE,C,TA,L
11 Amonte confluen  Borsa-R scruci Some ul Mic Mal stâng 1,80 80 C,TA
12 Râul Fize Fizes Mal drept 1,65 8 OSE
13 L pu -Remetea-Chioarului-Recea L pu Mal stâng 16,60 100 OSE,C,L
14 Dobric-Târgu L pu Dobric Mal stâng 2,88 30 OSE,C
15 Nima-Dej Some ul Mic Mal stâng 5,90 7 OSE,C,D,TA
16 Deponii-Târgu L pu Dobric Mal stâng 3,80 1 OSE
17 Mintiul Gherlii-S tiu Some ul Mic Mal drept 2,40 100 OSE
18 Confluen  Agrij-Apa S rat -Jibou Some Mal stâng 3,20 5 OSE,D,N
19 Nimigea de Sus Some ul Mare Mal stâng 1,40 3  L
20 Confluen  Apa S rat -Apa Ro ie-Jibou Some Mal stâng 3,10 5 OSE
21 Seiu Odorhei Sieu Mal stâng 2,80 25 OSE
22 Amonte confluen  Some ul Mic-Apahida Feiurdeni Mal drept 1,90 100 OSE,C,L
23 Cehu Silvaniei Riturilor (Nadis) Ambele maluri 2,00 5 OSE
24 Bistri a-Nepos Some ul Mare Mal stâng 1,60 3  L
25 Amonte confluen  Some ul Mic-Bontida Bor a Mal drept 1,80 75 D,N
26 M gheru -Arcalia Sieu Mal stâng 2,40 30 L,C
27 Amonte Odoreu-Berindan Some Mal drept 15,00 8 OSE,C,D,N,TA,L
28 Aval Satu Mare (frontier ) Some Mal drept 16,10 8 OSE,C,D,N,TA,L
29 Amonte Culciu-Cara eu Some Mal stâng 21,30 8 OSE,C,TA,L
30 Aval Satu Mare (frontier ) Some Mal stâng 21,00 8 OSE,C,D,N,TA,L
31 Gherla Fize Mal stâng 2,40 10 D,N
32 Gherla Some ul Mic Mal drept 5,80 8 OSE,D,N
33 Dej Some Mal stâng 1,70 10 OSE,C,D
34 Dej-Amonte confluen  Some ul Mic  Ocnei Mal stâng 1,70 10 OSE,C,D,N,TA,L
35 Some  Vad Some Mal stâng 1,50 10 C,TA,L
36 Some  Cetan Some Mal stâng 3,80 10 C,TA,L
37 Halta Mintiu Gherlii-Nima Some ul Mic Mal stâng 1,00 20 N,TA
38 Apa-Some eni-Medie u Aurit-Baba  Some Mal drept 24,10 8 OSE,C,N,TA,L
39 Aciua-Pomi Some Mal stâng 3,00 6 OSE,C,TA,L

Not :
L – localit i   OSE – obiective socio-economice   C – drumuri comunale   D – drumuri na ionale   N – cale ferat    TA – terenuri arabile
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Fig.2.4. Lucr rile de îndiguire a albiilor din bazinul hidrografic al râului Some .
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Lucr ri de regularizare i ap rare a malurilor albiilor râurilor

În BHRS, pe râurile Some , Some ul Mare, Some ul Mic i afluen ii lor, se g sesc 150
sectoare de râu amenajate cu lucr ri de regularizare a albiilor i alte 29 sectoare de râu
amenajate cu lucr ri de ap rare a malurilor (Tabelul 2.5 i Fig.2.5 pentru lucr rile mai
importante cu lungimi mai mari de 1 km).
 Lucr rile de regularizare au fost realizate pentru stabilizarea albiilor (cu calibr ri de
sec iune, consolid ri de fund i praguri transversale, inclusiv canalizarea albiilor în ora e).

Lucr rile de ap rare a malurilor au fost realizate pentru stoparea sau limitarea
proceselor de degradare erozional  a acestora.

Lucr rile de regularizare a albiilor i de ap rare a malurilor sunt locale (pe lungimi
reduse, în zona podurilor, prizelor i confluen elor) sau generale (pe lungimi mari),
realizate pe ambele maluri sau numai pe un singur mal (mai rar) i de regul  în combina ie
cu lucr rile de îndiguire i ap rare împotriva inunda iilor.

Tabelul 2.5. Principalele lucr ri de regularizare i ap rare a malurilor din bazinul hidrografic al râului Some .

Nr Sector de albie
cu lucr ri de regularizare i ap rare de maluri

Cursul
de apa

Lungimea
regularizat
sau ap rat

(m)

Malul
regularizat

sau
ap rat

1 Regularizare în zona Salva Some ul Mare 1700 Ambele maluri
2 Regularizare în zona Nimigea de Sus Some ul Mare 1050 Ambele maluri
3 Regularizare în zona Nepos Some ul Mare 2600 Ambele maluri
4 Regularizare în zona Rebri oara Some ul Mare 3100 Ambele maluri
5 Regularizare în zona S rata Bistri a 1300 Ambele maluri
6 Regularizare în zona Reteag Valea Mare 1650 Ambele maluri
7 Regularizare în zona N ud Some ul Mare 1300 Ambele maluri
8 Regularizare în zona Dumitra-Sintereag Ro ua 28400 Ambele maluri
9 Regularizare în zona Nimigea de Jos Some ul Mare 1200 Ambele maluri
10 Regularizare în zona Beclean Some ul Mare 6240 Ambele maluri
11 Regularizare în zona Beclean Mele 2500 Ambele maluri
12 Regularizare în zona N ud Some ul Mare 1080 Ambele maluri
13 Regularizare în zona Bistri a Bistri a 5887 Ambele maluri
14 Ap rare de mal în zona Bistri a Bistri a 2864 Mal stâng
15 Regularizare în zona Bistri a Bistri a (Lempe ) 1080 Ambele maluri
16 Regularizare în zona Verme  Lechin a Lechin a 22080 Ambele maluri
17 Regularizare în zona Pintic Pintic 1100 Ambele maluri
18 Ap rare de mal în zona Sîngeorz B i Some ul Mare 1010 Ambele maluri
19 Ap rare de mal în zona Cociu Some ul Mare 1733 Ambele maluri
20 Regularizare în zona Sîngeorz B i Borcut 3500 Ambele maluri
21 Regularizare în zona Sîngeorz B i Some ul Mare 1650 Ambele maluri
22 Regularizare în zona Dipsa Dipsa 8300 Ambele maluri
23 Regularizare în zona Lechin a Ocni a Dipsa 17900 Ambele maluri
24 Regularizare în zona Sintereag Sieu 4500 Ambele maluri
25 Regularizare în zona Domne ti Sieu 3000 Ambele maluri
26 Regularizare în zona Sînmihaiu de Câmpie Fata Comorii 4608 Ambele maluri
27 Regularizare în zona Sînmihaiu de Câmpie Pucioasa 3839 Ambele maluri
28 Regularizare în zona Sîntioara Sieu 2000 Ambele maluri
29 Regularizare în zona M ri elu Sieu 4000 Ambele maluri
30 Regularizare în zona Domne ti Sieu 3000 Ambele maluri
31 Regularizare în zona Anie Anie 1440 Ambele maluri
32 Regularizare în zona Sieu Odorhei Sieu 2700 Ambele maluri
33 Regularizare în zona Arcalia Sieu 2400 Ambele maluri
34 Regularizare în zona Bozie Apatiu 1600 Ambele maluri
35 Regularizare în zona Nuseni Apatiu 1747 Ambele maluri
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Tabelul 2.5. (continuare)

Nr Sector de albie
cu lucr ri de regularizare i ap rare de maluri

Cursul
de apa

Lungimea
regularizat
sau ap rat

(m)

Malul
regularizat

sau
ap rat

36 Regularizare în zona Matei Meles 13000 Ambele maluri
37 Regularizare în zona N ud Some ul Mare (Spinului) 1100 Ambele maluri
38 Regularizare în zona Orheiul Bistri ei Budac 2000 Ambele maluri
39 Regularizare în zona Dumitri a Budac 1500 Ambele maluri
40 Regularizare în zona Cluj-Napoca (Aval Pod Garibaldi) Some ul Mic 6500 Ambele maluri
41 Regularizare în zona Cluj-Napoca (Canalul Morii) Some ul Mic-Canalul Morii 3100 Ambele maluri
42 Regularizare în zona Cluj-Napoca (Amonte Str 1 Mai) Some ul Mic-Canalul Morii 4100 Ambele maluri
43 Regularizare în zona Baciu (Amonte Pod Pope ti) Nadas 1480 Ambele maluri
44 Regularizare în zona Apahida (Amonte confluen  Some ul Mic) Maraloiu 6700 Ambele maluri
45 Regularizare în zona Gadalin (Aval confluen  Sarai) Gadalin 10100 Ambele maluri
46 Regularizare în zona Jucu de Sus (Amonte confluen  Gadalin) Tocbe ti 2315 Ambele maluri
47 Regularizare în zona Gherla (Aval confluen  Hosu) Fize 3040 Ambele maluri
48 Regularizare în zona Aghire u (Aval Pod) Nada 1015 Ambele maluri
49 Regularizare în zona Mih ie ti (Stingere toren i) Valea Mare (Cozopaia) 1915 Ambele maluri
50 Regularizare în zona Mih ie ti (Stingere toren i) Valea Mare (Postelnice) 1460 Ambele maluri
51 Regularizare în zona Berindu (Stingere toren i) Valea Mare 2994 Ambele maluri
52 Regularizare albie în zona Berindu Valea Mare 1294 Ambele maluri
53 Regularizare albie în zona Mih ie ti Saliste 5126 Ambele maluri
54 Regularizare în zona Topa Mic  (Amonte confluen  Valea Mare) Topa Mic 2322 Ambele maluri
55 Regularizare în zona Mih ie ti (Amonte confluen  Topa Mic ) Valea Mare 3200 Ambele maluri
56 Regularizare în zona Sînpaul (Amonte pod rutier) Valea Mare 4219 Ambele maluri
57 Regularizare în zona Sumurducu (Drum na ional) Valea Mare (Sumurduc) 1034 Ambele maluri
58 Regularizare în zona Fodora (Amonte confluen  Fund turi) Borsa 2290 Ambele maluri
59 Regularizare în zona Vultureni (Amonte confluen  Bor a) Fund turi 3460 Ambele maluri
60 Regularizare în zona A chileu Mare (Amonte confluen  Bor a) Borsa (Dorna) 3200 Ambele maluri
61 Regularizare în zona A chileu Mare (Amonte confluen  Dorna) Borsa 4770 Ambele maluri
62 Regularizare în zona A chileu Mare (Amonte confluen  Bor a) Borsa (Recii) 1500 Ambele maluri
63 Regularizare în zona Cristorel (Amonte confluen  Bor a) Cristorel 5000 Ambele maluri
64 Regularizare în zona A chileu Mic (Amonte confluen  Muncelu) Borsa 4340 Ambele maluri
65 Regularizare în zona A chileu Mic (Amonte confluen  Bor a) Borsa 2350 Ambele maluri
66 Regularizare în zona A chileu Mare (Amonte confluen  Cristorel) Cristorel (Mocoseii) 1400 Ambele maluri
67 Regularizare în zona Cluj-Napoca (Aval pod strada Traian Vuia) Becas 1200 Ambele maluri
68 Regularizare în zona Cluj-Napoca (Amonte pod cale ferat ) Becas 1850 Ambele maluri
69 Regularizare în zona Cluj-Napoca (Aval pod rutier) Becas 1200 Ambele maluri
70 Regularizare în zona Cluj-Napoca (Aval pod strada Locomotivei) Nadas 5700 Ambele maluri
71 Regularizare în zona Iclod (Amonte confluen  Some ul Mic) Some ul Mic (Tib u) 2400 Ambele maluri
72 Regularizare în zona Iclod (Amonte confluen  Some ul Mic) Some ul Mic (Furcilor) 1450 Ambele maluri
73 Regularizare în zona oimeni (Amonte confluen  Bor a) oimeni 2500 Ambele maluri
74 Regularizare în zona N elu (Amonte confluen  Nade ) Valea Mare 5750 Ambele maluri
75 Regularizare în zona Gherla (Aval pod cale ferat ) Some ul Mic-Canalul Morii 4000 Ambele maluri
76 Regularizare în zona Cluj-Napoca (Aval baraj M tur) Some ul Mic 1600 Ambele maluri
77 Regularizare în zona M gurii R u Some ul Rece 1500 Ambele maluri
78 Regularizare în zona Gil u Capus 2000 Ambele maluri
79 Regularizare în zona Aghire u Nadas 3200 Ambele maluri
80 Regularizare în zona Cluj-Napoca (Amonte baraj M tur) Some ul Mic 1000 Ambele maluri
81 Regularizare în zona Gherla (Aval pod Hasdate) Some ul Mic 5800 Ambele maluri
82 Regularizare în zona Flore ti Pe Vale 2500 Ambele maluri
83 Regularizare în zona Luna de Jos (Aval Piglisa) Lonea 14030 Ambele maluri
84 Regularizare în zona Aluni  (Amonte pod rutier) rului 12520 Ambele maluri
85 Regularizare în zona Dej (Amonte confluen  Some ) Salca 2200 Ambele maluri
86 Regularizare în zona Flore ti (Amonte pod rutier) Fenes 2800 Ambele maluri
87 Regularizare în zona Cluj-Napoca (Strada Republicii) Some ul Mic (Tigani) 1100 Ambele maluri
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Tabelul 2.5. (continuare)

Nr Sector de albie
cu lucr ri de regularizare i ap rare de maluri

Cursul de apa
Lungime

regularizata
ap rat

(m)

Malul
regularizat

sau
ap rat

88 Regularizare în zona Cluj-Napoca (Strada Brâncu i) Some ul Mic (Tigani) 1550 Ambele maluri
89 Regularizare în zona Cluj-Napoca (Amonte pod strada Traian Vuia) Becas 1375 Ambele maluri
90 Regularizare în zona Cluj-Napoca (Aval depozit Farmec) Zapodie 1870 Ambele maluri
91 Regularizare în zona Lacu (Amonte confluen  Fize ) Fize  (Lacu) 2150 Ambele maluri
92 Regularizare în zona Sîntioara (Amonte confluen  Fize ) SICU 3400 Ambele maluri
93 Regularizare în zona Sîntejude (Amonte confluen  Sicu) SINTEJUDE 2130 Ambele maluri
94 Regularizare în zona Sîntejude (Amonte confluen  Sicu) SICU (CODOMARC) 2060 Ambele maluri
95 Regularizare în zona Sîntioara (Amonte confluen  Fize ) HUSUER 2300 Ambele maluri
96 Regularizare în zona Sîntioara (Amonte confluen  Sinmartin) DIVICIORII MARI 3180 Ambele maluri
97 Regularizare în zona Vad (Amonte confluen  Some ) SOMES (V.GROSILOR) 1030 Ambele maluri
98 Regularizare în zona Cojocna (Amonte confluen  Galadin) COJOCNA 7300 Ambele maluri
99 Regularizare în zona Cluj-Napoca (Zona industrial ) Some ul Mic 3100 Ambele maluri

100 Regularizare în zona Dej (Amonte pod) Ocnei 1320 Ambele maluri
101 Regularizare în zona Dej (Amonte confluen  Some ul Mic) Ocnei 2100 Ambele maluri
104 Regularizare în zona C pu u Mic (Amonte confluen  C pu ) Pârâul Tare 1650 Ambele maluri
105 Regularizare în zona Catina (Amonte confluen  Fize ) Catina 2800 Ambele maluri
106 Regularizare în zona Chiris (Amonte confluen  Fize ) Chiris 6700 Ambele maluri
107 Regularizare în zona Palatca (Amonte confluen  Chiris) Chiris (Palatca) 1400 Ambele maluri
108 Regularizare în zona Mure enii de Câmpie (Amonte confluen  Chiris) Imbuz 6300 Ambele maluri
109 Regularizare în zona Sucutard (Amonte confluen  Fize ) Puinului 4000 Ambele maluri
110 Regularizare în zona Livada (Amonte confluen  Some ul Mic) Orman 7500 Ambele maluri
111 Regularizare în zona Flore ti (Amonte confluen  Some ul Mic) Some ul Mic (Sanislau) 1350 Ambele maluri
112 Regularizare în zona Lujerdiu (Amonte confluen  Some ul Mic) Lujerdiu 12000 Ambele maluri
113 Regularizare în zona Barai (Amonte confluen  Gadalin) Barai 6120 Ambele maluri
114 Regularizare în zona Visea (Amonte confluen  Gadalin) Galadin (Visea) 4400 Ambele maluri
115 Regularizare în zona Bontida (Amonte confluen  Some ul Mic) Galadin 3400 Ambele maluri
116 Regularizare în zona Caianu Vama (Amonte confluen  Saraiu) Galadin 3800 Ambele maluri
117 Regularizare în zona V leni (Amonte confluen  Suatu) Galadin 9000 Ambele maluri
118 Regularizare în zona Turea (Amonte confluen  Nada ) Somtelec 7000 Ambele maluri
119 Regularizare în zona Leghia (Amonte confluen  Nadas) Leghia 5000 Ambele maluri
120 Regularizare în zona Inuc (Amonte confluen  Nadas) Inuc 5000 Ambele maluri
121 Regularizare în zona Macau (Amonte confluen  Nadas) Macau 2000 Ambele maluri
122 Ap rare de mal în zona Cluj-Napoca (Amonte priza de ap  CUG) Some ul Mic 5510 Mal stâng
123 Regularizare în zona Cluj-Napoca (Amonte priza de ap ) Some ul Mic 1603 Ambele maluri
124 Regularizare în zona Apahida (Amonte pod rutier) Some ul Mic 2350 Ambele maluri
125 Regularizare în zona Apahida (Aval iaz piscicol) Feiurdeni 1700 Ambele maluri
126 Regularizare în zona Iclod (Amonte confluen  Some ul Mic) Some ul Mic (Sarazaii) 1700 Ambele maluri
127 Regularizare în zona Citcau Some  (V..Aluni ) 1925 Ambele maluri
128 Regularizare în zona Citcau Some  (V.Hotarului) 2250 Ambele maluri
129 Regularizare în zona Citcau Some  (V.Salisca) 1600 Ambele maluri
130 Ap rare de mal în zona Ulmeni Some 2175 Mal stâng
131 Ap rare de mal în zona Salsig Some 1757 Mal stâng
132 Ap rare de mal în zona Salsig Some 1450 Mal stâng
133 Ap rare de mal în zona Tamaia Some 1313 Mal stâng
134 Ap rare de mal în zona Mogose ti Some 1036 Mal drept
135 Ap rare de mal în zona Seini Some 1217 Mal drept
136 Ap rare de mal în zona Sasar pu 1600 Mal drept
137 Ap rare de mal în zona Sasar Sasar 1370 Mal drept
138 Ap rare de mal în zona Sasar Sasar 2000 Mal stâng
139 Ap rare de mal în zona Sasar Sasar 2000 Mal drept
140 Ap rare de mal în zona Dane ti Chioarului Some 2535 Mal drept
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Tabelul 2.5. (continuare)

Nr Sector de albie
cu lucr ri de regularizare i ap rare de maluri

Cursul de apa
Lungime

regularizata
ap rat

(m)

Malul
regularizat

sau
ap rat

141 Regularizare în zona Lucace ti Some 1800 Ambele maluri
142 Regularizare în zona Salsig laj 15500 Ambele maluri
143 Regularizare în zona Oarta de Sus Oarta 6600 Ambele maluri
144 Regularizare în zona L pu el pu 14000 Ambele maluri
145 Regularizare în zona Baia Mare Sasar 3500 Ambele maluri
146 Regularizare în zona Baia Mare Firiza 2500 Ambele maluri
147 Ap rare de mal în zona Seini Some 1500 Mal drept
148 Ap rare de mal în zona Pribile ti Some 2100 Mal drept
149 Ap rare de mal în zona Buze ti Some 1750 Mal stâng
150 Regularizare în zona Seini SEINEL 2500 Ambele maluri
151 Regularizare în zona Ileanda Ileanda 1300 Ambele maluri
152 Regularizare în zona Hida Ugrutiu 5000 Ambele maluri
153 Regularizare în zona Jibou Apa S rat 5300 Ambele maluri
154 Regularizare în zona Cuzaplac Benaia 1700 Ambele maluri
155 Regularizare în zona Doba laj 19600 Ambele maluri
156 Regularizare în zona Cehu Silvaniei Raturilor (Nadis) 1445 Ambele maluri
157 Regularizare în zona Alma -La Var Alma 50000 Ambele maluri
158 Regularizare în zona Jibou Some 6400 Ambele maluri
159 Ap rare de mal în zona Satu Mare Some 1108 Mal drept
160 Ap rare de mal în zona Satu Mare Some 1780 Mal stâng
161 Ap rare de mal în zona Some eni Some 1971 Mal drept
162 Ap rare de mal în zona Cara eu Some 1685 Mal stâng
163 Ap rare de mal în zona B ti Some 1230 Mal drept
164 Ap rare de mal în zona Lunca Apei Some 1500 Mal drept
165 Regularizare în zona Ruseni Homorodul Nou 26000 Ambele maluri
166 Regularizare în zona Ruseni Homorodul Nou 9000 Ambele maluri
167 Regularizare în zona Valea Vinului Valea Vinului 10000 Ambele maluri
168 Ap rare de mal în zona Potapu Some 1200 Mal drept
169 Regularizare în zona Cruci or Valea Vinului 2500 Ambele maluri
170 Regularizare în zona Pomi Bicau 5000 Ambele maluri
171 Regularizare în zona Pomi Rodina 2500 Ambele maluri
172 Regularizare în zona Aciua Runcu 2600 Ambele maluri
173 Ap rare de mal în zona Valea Vinului Valea Vinului 1600 Mal drept
174 Ap rare de mal în zona Cucu Martine ti Some 1500 Mal drept
175 Ap rare de mal în zona Valea Vinului Valea Vinului 1600 Mal stâng
176 Regularizare în zona Gherla Fize 1515 Ambele maluri
177 Regularizare Culciu-Livada în zona Eteni Some 5200 Ambele maluri
178 Ap rare de mal în zona Mire u Mare Some 1128 Mal drept
179 Regularizare în zona Baia Mare Valea Neagr 1250 Ambele maluri
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Fig.2.5. Lucr rile de regularizare i ap rare a malurilor albiilor din bazinul hidrografic al râului Some .
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3. Corpuri de ap  de suprafa  pe râul Arge

Aplicarea diverselor Instruc iuni i Metodologii elaborate în cadrul Administra iei Na ionale
“Apele Române” (2003), precum i a prezentului Ghid Metodologic pentru identificarea i
desemnarea corpurilor de ap  puternic modificate i artificiale elaborat de exper ii
ARCADIS – Euroconsult (2004) în cadrul Proiectului WAFDIP, a permis la Direc ia Apelor
Some  – Tisa, Cluj Napoca identificarea pe principalele cursuri de ap  din bazinul
hidrografic al râului Some  a urm toarei situa ii:
− Existen a a 4 corpuri de ap  naturale (CAN):

− pe râul Some ul Mare, de la izvor la confluen a cu Valea Mare (14 km lungime),
− pe râul Some  între confluen ele Vadu – Apa S rat  (73 km) i Apa S rat  – L pu

(66 km), i
− pe râul Some ul Cald, de la izvor pân  la acumularea Fântânele (17 km);

− Existen a a 3 corpurilor de ap  artificiale (CAA), i anume deriva iile Jibou – Zal u (25
km lungime), R u – Fântânele (4 km) i Some ul Rece – Tarni a (3 km);

− Existen a a 12 corpuri de ap  puternic modificate (CAPM), dintre care:
− 5 puternic modificate:

− 3 lacuri de acumulare (Fântânele, Tarni a i Gil u), i
− 2 sectoare de râu pe Some  (de la Homorodu Nou la frontiera Româno-Ungar )

i Some ul Cald (între acumul rile Fântânele i Tarni a), i
− 7 candidate la puternic modificate:

− 3 pe râul Some ul Mare,
− 2 pe râul Some ul Mic, i
− 2 pe râul Some ;

dup  cum se prezint  în Tabelul 2.6 i Fig.2.6.
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Tabelul 2.6. Corpurile de ap  naturale (CAN), artificiale (CAA) i puternic modificate (CAPM) pe principalele
cursuri de ap  din bazinul hidrografic al râului Some .

Categorie ape Tipologie corpuri de ap
Nr Corp de ap

de suprafa
Râu Lac CAN CAA CAPM

Lungime
(km)

Suprafa
(ha)

Cod
(ICPDR)

2 Râul Some ul Mare
Izvor – Confluen  Valea Mare

X X – – 14 RO II  1
WB1

3 Râul Some ul Mare
Confluen  Valea Mare –
Confluen  Ilva

X – – X
candidat

31 RO II  1
WB2

4 Râul Some ul Mare
Confluen  Ilva –
Confluen  Sieu

X – – X
candidat

50 RO II  1
WB3

5 Râul Some ul Mare
Confluen  Sieu –
Confluen  Some ul Mic (Dej)

X – – X
candidat

35 RO II  1
WB4

6 Râul Some
Ora ul Dej – Confuen  Vadu

X – – X
candidat

21 RO II  1
WB5

7 Râul Some
Confluen  Vadu –
Confluen  Apa S rat

X X – – 73 RO II  1
WB6

8 Deriva ia
Jibou – Zal u

– X – 25

9 Râul Some
Confluen  Apa S rat  –
Confluen  L pu

X X – – 66 RO II  1
WB7

10 Râul Some
Confluen  L pu   –
Confluen  Homorodu Nou

X – – X
candidat

64 RO II  1
WB8

11 Râul Some
Confluen  Homorodu Nou –
Frontiera Româno-Ungar

X – – X 22 RO II  1
WB9

12 Râul Some ul Cald
Izvor – Acumularea Fântânele

X X – – 17 RO II  I.31
WB1

13 Acumularea
Fântânele

 X – – X 8 815 RO II  I.31
WB2

14 Deriva ia R u –
Acumularea Fântânele

– X – 4

15 Râul Some ul Cald
Acumularea Fântânele –
Acumularea Tarni a

X – – X 18 RO II  I.31
WB3

16 Acumularea
Tarni a

 X – – X 5 223 RO II  I.31
WB4

17 Deriva ia Some ul Rece –
Acumularea Tarni a

– X – 3

18 Acumularea
Gil u

 X – – X 3 67 RO II  I.31
WB5

19 Râul Some ul Mic
Acumularea Gil u –
Confluen a Nade

X – – X
candidat

24 RO II  I.31
WB6

20 Râul Some ul Mic
Confluen a Nade  –
Ora ul Dej

X – – X
candidat

103 RO II  I.31
WB7
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Fig.2.6. Corpurile de ap  naturale, artificiale, candidate i puternic modificate
pe râurile Some , Some ul Mare, Some ul Mic i Some ul Cald.
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Anexa A3
                      Textul original al Directivei Cadru pentru Ape

referitor la corpurile de ap  puternic modificate i artificiale

Articolul 2   Definitii

4. "Rau" inseamna un corp de apa interioara care curge in cea mai mare parte la suprafata
terenului dar care poate curge si subteran intr-o anumita parte a cursului.

8. "Corpurile de apa artificiale" inseamna un corp de apa de suprafata creat prin activitate
umana.

9. "Corp de apa modificat important" inseamna un corp de apa de suprafata care, ca
rezultat al unei degradari fizice cauzate de o activitate umana are un caracter substantial
schimbat fata de cum a fost desemnat de Statele Membre conform prevederilor Anexei II.

10. "Corp de apa de suprafata" inseamna un element distinct si important de apa de
suprafata, cum ar fi: un lac natural, lac artificial, un curent, rau sau canal, sau o parte a
unui curent, rau sau canal, apa tranzitorie sau o fasie de apa costiera.

23. "Potential ecologic bun" este starea unui corp de apa important modificat sau a unui
corp de apa artificial, astfel clasificat, in concordanta cu prevederile relevante din Anexa V.

Articolul 4   Obiective de mediu

1. Pentru ca programele de masuri specifice din Planurile de gospodarire pe bazine
hidrografice sa devina operationale:

(a) pentru apele de suprafata

(i) Statele Membre trebuie sa aplice masurile necesare pentru prevenirea
deteriorarii starii tuturor corpurilor de ape de suprafata, supuse aplicarii
paragrafului 6 si 7 si fara a aduce prejudicii paragrafului 8;

(ii) Statele Membre trebuie sa protejeze, sa imbunatateasca si sa conserve
toate corpurile de apa de suprafata, supuse aplicarii subparagrafului (iii)
pentru corpuri de apa artificiale sau modificate important, cu scopul de a
atinge o stare buna a corpurilor de apa in cel mult 15 ani de la intrarea in
vigoare a acestei Directive, in concordanta cu prevederile stipulate in Anexa
V, supuse aplicarii extinderilor determinate in conformitate cu paragraful 4 si
cu aplicarea paragrafelor 5, 6 si 7 si fara a aduce prejudicii paragrafului 8;



Proiect WAFDIP                              Implementarea Noii Directive Cadru pentru Ape în Bazine Pilot

82

(iii) Statele Membre trebuie sa protejeze, sa imbunatateasca si sa conserve
toate corpurile de apa artificiale sau important modificate, cu scopul atingerii
unei bune stari chimice a corpurilor de apa de suprafata dupa cel mult 15 ani
de la intrarea in vigoare a acestei Directive, in concordanta cu prevederile
stipulate in Anexa V, supuse aplicarii extinderilor determinate in conformitate
cu paragraful 4 si cu aplicarea paragrafelor 5, 6 si 7 si fara a aduce prejudicii
paragrafului 8;

(iv) Statele Membre trebuie sa introduca masurile necesare in concordanta cu
art. 16 (1) si 16 (8), cu scopul de reducere progresiva a poluarii din cauza
substantelor prioritare si incetarea sau oprirea treptata a emisiilor,
evacuarilor si a pierderilor de substante prioritare periculoase,

fara a duce prejudicii acordurilor internationale relevante la care se face referire in
art. 1 pentru Partile implicate;

3. Statele Membre pot sa desemneze un corp de apa de suprafata ca fiind artificial sau
modificat important, atunci cand:

(a) schimbarile caracteristicilor hidromorfologice ale acestui corp care ar trebui sa
fie necesare pentru realizarea starii ecologice bune ar putea avea efecte negative
importante asupra:

(i)   mediului inconjurator;
(ii)  navigatiei, inclusiv facilitatile portuare, sau recreative;
(iii) activitatilor pentru scopurile pentru care este stocata apa, cum ar fi
      alimentarea cu apa potabila, producerea de energie sau irigatii;
(iv) regularizarilor, protectiei impotriva inundatiilor, drenajului; sau
(v)  altor activitati egale ca importanta pentru dezvoltarea umana durabila.

(b) obiectivele beneficiare deservite de un corp de apa artificial sau cu modificari
importante nu pot, din motive tehnice sau din cauza cheltuielilor disproportionate sa
fie realizate prin alte mijloace, care sunt evident o optiune mai buna din punct de
vedere al protectiei mediului.

Astfel de desemnari precum si motivele pentru aceasta, trebuie mentionate in mod specific
in Planurile de gospodarire pe bazin hidrografic, cerute conform art. 13 si revizuite la
fiecare 6 ani.

4. Termenele limita stabilite conform paragrafului 1 pot fi extinse in scopul realizarii
treptate a obiectivelor pentru corpurile de apa cu conditia ca nu se vor mai produce
deteriorari ale starii corpurilor de apa afectate atunci cand toate conditiile urmatoare vor fi
intrunite:

(a) Statele Membre determine faptul ca toate imbunatatirile necesare in starea
corpurilor de apa nu pot fi realizate in mod rezonabil in intervalul stabilit in acest
paragraf, din cel putin unul din urmatoarele motive:

(i) gradul imbunatatirilor cerute poate fi realizat in etape care depasesc
intervalul stabilit, din motive tehnice;
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(ii)  finalizarea imbunatatirilor in intervalul stabilit ar fi extrem de scumpa;

(iii) conditiile naturale nu permit imbunatatirea treptata a starii corpului de
      apa.

(b) extinderea termenului limita, precum si motivele pentru aceasta, sunt stabilite in
mod specific si explicate in Planul de gospodarire la nivelul bazinului hidrografic,
cerute conform art. 13;

(c) Extinderea trebuie sa se limiteze la cel mult 2 actualizari ulterioare ale Planului
de gospodarire la nivel de bazin hidrografic cu exceptia cazurilor cand conditiile
naturale sunt de asa natura incat obiectivele nu pot fi realizate in aceasta perioada;

(d) Un rezumat al masurilor cerute conform art. 11 care sunt considerate a fi
necesare pentru a aduce corpurile de apa, progresiv, la starea ceruta de termenul
limita extins, motivele pentru orice intarziere in a face aceste masuri operationale si
planificarea in timp pentru implementarea acestora sunt stabilite prin Planul de
gospodarire la nivel de bazin hidrografic. O revizuire a aplicarii acestor masuri si un
rezumat al oricaror masuri aditionale trebuie sa fie inclus in actualizarile Planului la
nivel de bazin hidrografic.

5. Statele Membre pot sa-si propuna sa realizeze obiectivele de mediu mai putin
stringente decat acelea cerute conform paragrafului 1 pentru corpuri de apa specifice
atunci cand sunt in asa fel afectate de activitatea umana, dupa cum s-a determinat
conform art. 5 (1), sau conditiile sale naturale sunt de asemenea natura incat realizarea
acestor obiective ar putea fi nerealizabila sau disproportionata din punct de vedere al
cheltuielilor, si toate conditiile urmatoare sunt intrunite:

(a) necesitatile de mediu si socio-economice deservite de astfel de activitati umane
nu pot fi realizate prin alte mijloace, care constituie o optiune seminificativ mai
buna pentru mediu si care nu implica cheltuieli disproportionate;

(b) Statele Membre asigura,

• cea mai buna stare ecologica si chimica care poate fi atinsa pentru apele de
suprafata, avand in vedere impactul care nu poate fi evitat in mod rezonabil din
cauza naturii activitatii umane sau a poluarilor;

8. La aplicarea paragrafelor 3, 4, 5, 6 si 7, un Stat Membru trebuie sa garanteze ca
aplicarea nu va exclude sau nu va compromite permanent atingerea obiectivelor acestei
Directive in alte corpuri de apa din cadrul aceluiasi District al bazinului hidrografic si ca
acest lucru este in conformitate cu implementarea reglementarilor Comunitare de mediu.
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Articolul 5   Caracteristicile Districtului bazinului hidrografic. Revizuirea impactului
asupra mediului a activitatilor umane si analiza economica a folosintelor de apa

1. Fiecare Stat Membru trebuie sa asigure pentru fiecare District al bazinului hidrografic
sau pentru o portiune a unui District al unui bazin hidrografic international care se afla in
teritoriul sau:

• analiza caracteristicilor sale,

• trecerea in revista a impactului activitatii umane asupra starii apelor de suprafata
sau subterane, si

• analiza economica a folosintelor de apa

conform specificatiilor tehnice stabilite in Anexele II si III si acestea sunt finalizate in cel
mult 4 ani de la data intrarii in vigoare a acestei Directive.

2. Analizele si trecerile in revista mentionate in paragraful 1, trebuie revazute si daca este
cazul actualizate, la cel mult 13 ani de la intrarea in vigoare a acestei Directive si la fiecare
6 ani dupa aceea.

Articolul 8   Monitoringul starii apelor de suprafata a apelor subterane si a ariilor
protejate

1. Statele Membre trebuie sa asigure stabilirea programelor pentru monitoringul starii
apelor pentru stabilirea unei vederi de ansamblu coerente si cuprinzatoare a starii apelor
in cadrul fiecarui District al bazinului hidrografic:

• pentru apele de suprafata astfel de programe trebuie sa cuprinda:

(i) volumul si nivelul sau valoarea debitului pana la limita relevanta pentru
starea ecologica si chimica si potentialul ecologic; si

(ii) starea ecologica si chimica si potentialul ecologic;

2. Aceste programe trebuie sa fie operationale cel mai tarziu la sase ani de la data intrarii
in vigoare a acestei Directive fara alte specificatii in legislatia in domeniu. Astfel,
monitoringul trebuie sa fie in concordanta cu cerintele Anexei V.

Articolul 11   Programe de masuri

3. "Masurile de baza" reprezinta minimum cerintelor care trebuie indeplinite si care trebuie
sa constea in:

(i) pentru orice alt impact negativ important asupra starii apei identificat conform
art. 5 si Anexei II, in particular masurile pentru a asigura conditiile
hidromorfologice ale corpurilor de apa in conformitate cu realizarea starii
ecologice necesare sau a potentialului ecologic bun pentru corpurile de apa
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care sunt considerate ca fiind artificiale sau important modificate. Controalele
in acest scop, pot lua forma unei solicitari pentru autorizare prealabila, sau
inregistrarea bazata pe reguli limitative generale unde astfel de solicitari nu
sunt specificate in nici o alta reglementare Comunitara. Aceste controale
trebuie sa fie revizuite periodic si, daca este cazul, actualizate.

7. Programele de masuri trebuie stabilite la cel mult noua ani de la intrarea in vigoare a
acestei Directive si toate masurile trebuie facute operationale in cel mult 12 ani dupa data
intrarii in vigoare a Directivei.

Articolul 13   Planurile de gospodarire pe bazine hidrografice

4. Planul de gospodarire la nivel de bazin hidrografic trebuie sa includa informatiile
detaliate in Anexa VII.

6. Planurile de gospodarire la nivel de bazine hidrografice trebuie sa fie publicate la cel
mult 9 ani de la data intrarii in vigoare a acestei Directive.

7. Planurile de gospodarire la nivel de bazine hidrografice trebuie revizuite si actualizate la
cel mult 15 ani dupa data intrarii in vigoare a acestei Directive si la fiecare 6 ani dupa
aceea.

Articolul 14   Informarea si consultarea publicului

1. Statele Membre trebuie sa incurajeze implicarea activa a tuturor partilor interesate in
implementarea acestei Directive, in particular in elaborarea, revizuirea si actualizarea
Planurilor de gospodarire pe bazine hidrografice. Statele Membre trebuie sa asigure ca,
pentru fiecare District al bazinului hidrografic, se publica si se elibereaza pentru comentarii
catre public, inclusiv catre utilizatori:

 (c) copiile proiectului de Plan de gospodarire pe bazine hidrografice, cu cel putin
      doi ani inainte de inceperea perioadei la care se refera Planul.

ANEXA II a Directivei Cadru pentru Ape

1. APE DE SUPRAFATA

1.1. Caracterizarea tipurilor de corpuri de ape de suprafata

Statele Membre trebuie sa identifice amplasamentul si limitele corpurilor de apa de
suprafata si trebuie sa realizeze o caracterizare initiala a tuturor acestor corpuri in
concordanta cu urmatoarea metodologie. Statele Membre poate sa grupeze corpurile de
apa de suprafata impreuna, in scopul caracterizarii initiale a acestora.

(i) Corpurile de apa de suprafata din cadrul districtului bazinului hidrografic trebuie
sa fie identificate ca facand parte din una din urmatoarele categorii – rauri, lacuri,
ape tranzitorii, ape costiere – sau ca fiind corpuri de apa de suprafata artificiale sau
corpuri de apa intens modificate;
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(v) Pentru corpurile de apa de suprafata artificiale sau intens modificate
diferentierile trebuie luate in considerare in conformitate cu elementele de descriere
pentru oricare din categoriile de ape de suprafata care corespund cel mai bine cu
corpurile de apa artificiale sau intens modificate, aflate in discutie;

1.3. Stabilirea conditiilor de referinta specifice tipului pentru tipurile de corpuri de
apa de suprafata

(ii) pentru aplicarea procedurilor stabilite in sectiunea despre corpurile de apa de
suprafata important modificate sau artificiale, referintele la starea ecologica foarte
buna trebuie sa fie intelese ca fiind referinte la potentialul ecologic maxim asa cum
s-a definit in tabelul 1.2.5 din Anexa V. Valorile pentru potentialul ecologic maxim
pentru un corp de apa trebuie sa fie revizuite la fiecare 6 ani.

1.4. Identificarea presiunilor

Statele Membre trebuie sa colecteze si sa mentina informatiile despre tipul si marimea
presiunilor antropogene semnificative la care sunt supuse in mod deosebit apele de
suprafata din fiecare District al bazinului hidrografic in particular:

estimarea si identificarea surselor de poluare punctiforme, in particular cu substantele
prezentate in Anexa VIII, provenite din activitati urbane, industriale sau agricole sau alte
instalatii si activitati, printre altele, in functie de informatiile culese conform:

(i) Articolelor 15 si 17 din Directiva 91/271/EEC;
(ii) Articolelor 9 si 15 din Directiva 96/61/EEC.

si pentru scopurile Planului initial de management la nivel de bazin hidrografic:

(iii) Articolul 11 al Directivei 76/464/EEC;
(iv) Directivele 75/440/EEC; 76/160/EEC; 78/659/EEC; 79/923/EEC.

estimarea si identificarea surselor importante de poluare difuza, in particular cu
substantele prezentate in Anexa VIII, provenite din activitati urbane, industriale sau
agricole sau alte instalatii si activitati, printre altele, in functie de informatiile adunate
conform:

(i) Articolelor 3, 5 si 6 din Directiva 91/676/EEC;
(ii) Articolelor 7 si 17 din Directiva 91/414/EEC.
(iii) Directiva 98/8/EC;

si pentru scopurile Planului initial de management la nivel de bazin hidrografic:

(iv) Directivele 75/440/EEC; 76/160/EEC; 76/464/EEC; 78/659/EEC si 79/923/EEC.

estimarea si identificarea captarilor importante de apa pentru folosinte urbane,
industriale, agricole sau alte folosinte, inclusiv variatiile sezoniere si necesarul total
anual, si a pierderilor de apa in sistemele de distributie,
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estimarea si identificarea impactului regularizarilor importante de cursuri de apa,
inclusiv transportul si derivatiile, asupra caracteristicilor globale de curgere si a
bilantului apei,

identificarea dereglarilor morfologice importante ale corpurilor de apa,

estimarea si identificarea altor impacte antropogenice importante asupra starii apelor
de suprafata, si

estimarea modurilor de folosinta ale terenului, inclusiv identificarea zonelor
importante urbane, industriale si agricole si acolo unde este necesar, identificarea
zonele piscicole si a padurilor.

1.5. Evaluarea impactului

Statele Membre trebuie sa realizeze o evaluare a susceptibilitatii starii corpurilor apelor de
suprafata la toate presiunile identificate mai sus.

Statele Membre trebuie sa utilizeze informatiile culese mai sus si orice alte informatii
relevante inclusiv datele existente de monitoring a mediului, pentru a efectua o evaluare a
posibilitatii pe care o au corpurile de apa de suprafata din cadrul Districtului bazinului
hidrografic ca sa nu indeplineasca obiectivele de calitate a mediului stabilite pentru acele
corpuri conform art. 4. Statele Membre pot utiliza tehnicile de modelare pentru asistarea
unor astfel de evaluari.

Pentru acele corpuri identificate ca avand risc de a nu indeplini obiectivele de calitate a
mediului, caracterizarea ulterioara trebuie, acolo unde este necesar, sa fie efectuata
pentru a optimiza proiectarea ambelor programe de monitoring cerute conform art. 8, si a
programului de masuri necesare conform art. 11.

ANEXA V a Directivei Cadru pentru Ape

1. STAREA APELOR DE SUPRAFATA

1.1. Elemente de calitate pentru clasificarea starii ecologice

1.1.5. Corpurile de apa de suprafata artificiale si puternic modificate

Elementele de calitate care se aplica corpurilor de apa de suprafata artificiale sau puternic
modificate trebuie sa fie acelea aplicabile la oricare din cele patru categorii de ape de
suprafata si care corespund cel mai bine elementelor corpurilor de apa de suprafata
artificiale si puternic modificate la care se face referire.

1.2. Definitii normate ale clasificarilor starii ecologice

1.2.5. Definitii pentru potentialul ecologic foarte bun, bun sau moderat pentru corpurile de apa
puternic modificate sau artificiale
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Element Potential ecologic maxim Potential ecologic bun Potential ecologic moderat

Elemente
biologice
de calitate

Valorile elementelor biologici de
calitate relevante reflecta, pe cat
posibil, pe acelea asociate cu
cel mai comparabil tip de corp
de apa de suprafata avand
conditiile fizice date care rezulta
din caracteristicile tipului de apa
puternic modificat sau artificial.

Sunt usoare schimbari ale
valorilor elementelor biologice
relevante comparativ cu valorile
gasite la potentialul ecologic
foarte bun.

Sunt schimbari moderate ale
valorilor elementelor biologice
de calitate relevante in
comparatie cu valorile gasite la
potentialul ecologic foarte bun.

Aceste valori sunt semnificativ
diferite fata de cele din conditii
bune de calitate.

Elemente
hidro-
morfologice
de calitate

Conditiile hidromorfologice sunt
in conformitate numai cu acele
impacturi asupra corpurilor de
apa de suprafata, care ar
rezulta din caracteristicile de
corpuri de apa puternic
modificate sau artificiale dupa
ce s-au luat toate masurile de
reducere pentru a asigura cea
mai buna aproximare a
continuitatii ecologice, in
particular cu referire la
migrarea faunei si la terenurile
adecvate pentru cultivare si
producere de samanta.

Conditiile sunt in conformitate cu
atingerea valorilor specificate
mai sus pentru elementele
biologice de calitate.

Conditiile sunt in conformitate cu
atingerea valorilor specificate
mai sus pentru elementele
biologice de calitate.

Elemente
fizico-
chimice
de calitate

Conditii
generale

Elementele fizico-chimice
corespund in totalitate sau
aproape in totalitate cu conditiile
asociate tipului de corpuri de
apa de suprafata cel mai
apropiat de corpurile de apa
puternic modificate sau artificiale
in cauza.

Concentratiile nutrientilor raman
in intervalul asociat in mod
normal cu astfel de conditii
nemodificate.

Nivelele temperaturii, bilantului
de oxigen si a pH-ului sunt in
conformitate cu acelea gasite in
cele mai comparabile tipuri de
corpuri de apa in conditii
nemodificate.

Valorile elementelor fizico-
chimice sunt in intervalul stabilit
astfel incat sa se asigure
functionarea ecosistemelor si sa
se atinga valorile specificate
anterior pentru elementele
biologice de calitate.

Temperatura si pH nu depasesc
nivelele din intervalul stabilit
pentru asigurarea functionarii
ecosistemului si atingerea
valorilor mentionate pentru
elementele biologice de calitate.
Concentratiile nutrientilor nu
depasesc nivelele stabilite astfel
incat sa se asigure functionarea
ecosistemelor si atingerea
valorilor mentionate mai sus
pentru elementele biologice de
calitate.

Conditiile sunt in conformitate cu
atingerea valorilor specificate
mai sus pentru elementele
biologice de calitate.

Poluanti
specifici
sintetici

Concentratiile apropiate de zero
sau cel putin sub limitele de
detectie pentru cele mai
avansate tehnologii analitice
folosite in general.

Concentratiile nu depasesc
standardele stabilite in
conformitate cu procedura
detaliata in sectiunea 1.2.6 fara
a aduce prejudicii
Directivei 91/414/EC si Directivei
98/8/EC. (<eqs)

Conditiile sunt in conformitate cu
atingerea valorilor specificate
mai sus pentru elementele
biologice de calitate.

Poluanti
specifici
nesintetici

Concentratiile raman in
intervalul asociat in mod normal
conditiilor nemodificate gasite in
tipul de corp de apa de
suprafata aflat cel mai aproape
de corpul de apa artificial sau cu
modificari importante, aflat in
cauza. (background levels = bgl)

Concentratiile nu depasesc
standardele stabilite in
concordanta cu procedura
detaliata in sectiunea 1.2.6 fara
a aduce prejudicii Directivei
91/414/EC si Directivei 98/8/EC.
(<eqs)

Conditiile sunt in conformitate cu
atingerea valorilor specificate
mai sus pentru elementele
biologice de calitate.
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1.4. Clasificarea si prezentarea starii ecologice

1.4.1. Comparabilitatea rezultatelor de monitoring biologic

(i) Statele Membre trebuie sa stabileasca sisteme de monitoring in scopul estimarii valorilor
elementelor biologice de calitate specificate pentru fiecare categorie de apa de suprafata sau pentru
corpurile de apa de suprafata intens modificate sau artificiale. Pentru aplicarea procedurii stabilite
mai jos la corpurile de apa intens modificate sau artificiale, referirile la starea ecologica trebuie sa fie
percepute ca fiind referitoare la potentialul ecologic. Astfel de sisteme pot utiliza anumite specii sau
grupe de specii care sunt reprezentative pentru elementele de calitate ca intreg.

1.4.2. Prezentarea rezultatelor monitoringului si clasificarea starii ecologice si a potentialului
ecologic:

(i) Pentru categoriile de ape de suprafata, clasificarea starii ecologice pentru corpurile de apa trebuie sa
fie reprezentate de reducerea valorilor pentru rezultatele monitoringului biologic si fizico-chimic pentru
elementele de calitate importante clasificate in concordanta cu prima coloana a tabelului de mai jos.
Statele Membre trebuie sa furnizeze o harta pentru fiecare District al bazinului hidrografic care sa
ilustreze clasificarea starii ecologice pentru fiecare corp de apa, prin coduri de culori in concordanta cu a
doua coloana a tabelului stabilit mai jos pentru reflectarea clasificarii starii ecologice a corpului de apa:

Clasificarea starii ecologice Culoare cod

Foarte buna Albastru
Buna Verde

Moderata Galben
Slaba Orange

Proasta Rosu

(ii) Pentru corpurile de apa puternic modificate sau artificiale, clasificarea starii ecologice pentru corpul
de apa trebuie sa fie reprezentata prin reducerea valorilor pentru rezultatele monitoringului biologic si
fizico-chimic pentru principalele elemente de calitate clasificate in concordanta cu prima coloana a
tabelului de mai jos. Statele Membre trebuie sa furnizeze o harta pentru fiecare District al bazinului
hidrografic care sa ilustreze clasificarea potentialului ecologic pentru fiecare corp de apa, prin culori cod,
in ceea ce priveste corpurile de apa artificale in concordanta cu a doua coloana a tabelului de mai jos si
in ceea ce priveste corpurile de apa intens modificate a treia coloana a acelui tabel:

Codul culorilor
Clasificarea
potentialului

ecologic Corpuri de apa artificiale Corpuri intens modificate

Buna si peste Benzi cu verde si gri deschis in mod egal  Benzi cu verde si gri inchis in mod egal
Moderata Benzi cu galben si gri deschis Benzi cu galben si gri inchis in mod egal
Slaba Benzi cu orange si gri deschis Benzi cu orange si gri inchis in mod egal
Proasta Benzi cu rosu si gri deschis in mod egal Benzi cu rosu si gri inchis in mod egal

(iii) Statele Membre trebuie de asemenea sa indice, printr-un punct negru pe harta,
acele corpuri de apa unde nerealizarea starii bune sau a potentialului ecologic bun
este determinat de nerespectarea unuia sau mai multor standarde de calitate a
mediului care au fost stabilite pentru acel corp de apa in ceea ce priveste poluantii
sintetici specifici si nesintetici (in conformitate cu regimul de adaptare stabilit de
Statele Membre).
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Anexa VII a Directivei Cadru pentru Ape

A. Planurile de gospodarire a apelor la nivel de bazin hidrografic trebuie sa acopere
urmatoarele elemente:

1. O descriere generala a caracteristicilor Districtelor Bazinelor Hidrografice conform art. 5
si Anexei II. Aceasta trebuie sa includa:

1.1. Pentru apele de suprafata:

• trasarea pe harta a corpurilor de apa si a limitelor acestora;
• trasarea pe harta a ecoregiunilor si a tipurilor de corpuri de apa de suprafata din

cadrul bazinului hidrografic;
• identificarea conditiilor de referinta pentru tipurile de corpuri de apa de suprafata;

2. Un rezumat al presiunilor importante si a impactului activitatilor umane asupra starii
apelor de suprafata si subterane, inclusiv:

• estimarea surselor punctuale de poluare;
• estimarea surselor difuze de poluare, inclusiv un rezumat al folosintelor

terenului;
• estimarea presiunilor asupra starii cantitative a apelor inclusiv asupra captarilor;
• analizele altor impacte ale activitatii umane asupra starii apelor;

4. O harta a retelelor de monitoring stabilite pentru scopurile art. 8 si Anexei V si o
prezentare pe harta a rezultatelor programelor de monitoring efectuate conform acelor
prevederi, pentru starea:

4.1. apelor de suprafata (ecologica si chimica);
4.2. apelor subterane (chimica si cantitativa);
4.3. ariilor protejate.

7. Un rezumat al programului sau programelor de masuri adoptate conform art. 11 inclusiv
modurile in care obiectivele stabilite conform art. 4 sunt atinse prin acestea.
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Anexa  A4
                                     Defini ii în limbile englez  – român

“Surface water” means inland waters, except
groundwater; transitional waters and coastal waters,
except in respect of chemical status for which it shall
include territorial waters.

“Ape de suprafa ” înseamn  ape interioare, cu
excep ia apelor subterane; ape tranzitorii i ape
costiere, exceptând cazului st rii chimice pentru care
trebuie incluse apele teritoriale.

“Groundwater” means all water which is below the
surface of the ground in the saturation zone and in
direct contact with the ground or subsoil.

“Ape subterane” înseamn  toate apele aflate sub
suprafa a terenului în zona de satura ie i în contact
direct cu solul sau subsolul.

“Inland water” means all standing or flowing water on
the surface of the land, and all groundwater on the
landward side of the baseline from which the breadth
of territorial waters in measured.

“Ape interioare” înseamn  toate apele st toare sau
curg toare de pe suprafa a terenului i toate apele
subterane aflate în interiorul liniei de baz  de la care
se m soar  extinderea apelor teritoriale.

“River” means a body of inland water flowing for the
most part on the surface of the land but which may
flow underground for part of its course.

“Râu” înseamn  un corp de ap  interioar  care
curge în cea mai mare parte pe suprafa a terenului
dar care poate curge i subteran pe o anumit  parte
a cursului.

“Lake” means a body of standing inland surface
water.

“Lac” înseamn  un corp de ap  st toare de
suprafa .

“Transitional waters” are bodies of surface water in
the vicinity of river mouths which are partly saline in
character as a result of their proximity to coastal
waters but which are substantially influenced by
freshwater flows.

“Ape tranzitorii” sunt corpurile de ap  de suprafa
aflate în vecin tatea gurilor râurilor, care sunt par ial
saline ca rezultat al apropierii de apele de coast  dar
care sunt influen ate substan ial de curen ii de ap
dulce.

“Coastal water” means surface water on the
landward side of a line, every point of which is at a
distance of one nautical mile on the seaward side
from the nearest point of the baseline from which the
breadth of territorial waters is measured, extending
where appropriate up to the outer limit of transitional
waters.

“Ape costiere” înseamn  apele de suprafa  aflate în
interiorul unei linii de la care fiecare punct este la o
distan  de o mil  marin  în interiorul liniei de baz
de la care se m soar  extinderea apelor teritoriale,
extindere care poate fi, dac  este posibil, dus  pân
la limita exterioar  a apelor tranzitorii.

“Artificial water body” means a body of surface water
created by human activity.

“Corp de ap  artificial” înseamn  un corp de ap  de
suprafa  creat prin activit i umane.

“Heavily modified water body” means a body of
surface water which as a result of physical
alterations by human activity is substantially changed
in character, as designated by the Member State in
accordance with the provisions of Annex II.

“Corp de ap  puternic modificat” înseamn  un corp
de ap  de suprafa  care, ca rezultat al unei
degrad ri fizice cauzate de o activitate uman  are un
caracter substan ial schimbat fa  de cum a fost
desemnat de Statele Membre conform prevederilor
Anexei II.
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“Body of surface water” means a discrete and
segnificant element of surface water such as a lake,
a reservoir, a stream, river or canal, part of a stream,
river, canal, a transitional water or a stretch of
coastal water.

“Corp de ap  de suprafa ” înseamn  un element
distinct i important de ap  de suprafa , cum ar fi un
lac natural, lac de acumulare, curent, râu sau canal,
sau o parte a unui curent, râu sau canal, ap
tranzitorie sau o fâ ie de ap  costier .

“Aquifer” means a subsurface layer or layers of rock
or other geological strata of sufficient porosity and
permeability to allow either a significant flow of
groundwater or the abstraction of significant
quantities of groundwater.

“Acvifer” înseamn  un strat sau straturi subterane de
roci sau alte straturi geologice cu porozitate
suficient i permeabilitate care s  permit  fie o
curgere semnificativ  a apelor subterane ori
captarea unor cantit i importante de ape subterane.

“Body of groundwater” means a distinct volume of
groundwater within an aquifer or aquifers.

“Corp de ap  subteran ” înseamn  un volum distinct
de ap  subteran  dintr-un acvifer sau mai multe
acvifere.

“River basin” means the area of land from which all
surface run-off flows through a sequence of streams,
rivers and, possibly, lakes into the sea at a single
river mouth, estuary or delta.

“Bazin (hidrografic) de râu” înseamn  o suprafa  de
teren de pe care toate scurgerile de suprafa  curg
printr-o succesiune de curen i, râuri i posibil lacuri,
spre mare într-un râu cu o singur  gur  de v rsare,
estuar sau delt .

“Sub-basin” means the area of land from which all
surface run-off flows through a series of streams,
rivers and, possibly, lakes to a particular point in a
water course (normally a lake or a river confluence).

“Sub-bazin” înseamn  suprafa a de teren de pe care
toate scurgerile de suprafa  curg printr-o serie de
curen i, râuri i posibil lacuri, spre un anumit punct al
cursului de ap  (normal un lac sau o confluen  de
râu).

“River basin district” means the area of land and sea,
made up of one or more neighbouring river basins
together with their associated groundwaters and
coastal waters, which is identified under Article 3(1)
as the main unit for management of river basin.

“District al bazinului (hidrografic) de râu” înseamn
suprafa a de teren i mare, constituit  din unul sau
mai multe bazine (hidrografice) de râu vecine
împreun  cu apele subterane i costiere asociate,
care este identificat  conform Articol 3(1) ca o
unitate principal  de gospod rire a bazinului de râu.

“Competent Authority” means an authority or
authorities identified under Article 3(2) or 3(3).

“Autoritate competent ” înseamn  o autoritate sau
autorit ile identificate conform Articol 3(2) sau 3(3).

“Surface water status” is the general expression of
the status of a body of surface water, determined by
the poorer of its ecological status and its chemical
status.

“Starea apei de suprafa ” este expresia general  a
st rii unui corp de ap  de suprafa , determinat  de
starea mai proast  dintre starea ecologic i starea
chimic .

“Good surface water status” means the status
achieved by a surface water body when both its
ecological status and its chemical status are at least
“good”.

“Starea bun  a apelor de suprafa ” înseamn
starea atins  de un corp de ap  de suprafa  atunci
când atât starea sa ecologic  cât i starea chimic
sunt cel pu in “bune”.

“Groundwater status” is the general expression of
the status of a body of groundwater, determined by
the poorer of its quatitative status and its chemical
status.

“Starea apelor subterane” este expresia general  a
st rii unui corp de ap  subteran , determinat  de
înr ut irea st rii lui cantitative i a st rii lui chimice.

“Good groundwater status” means the status
achieved by a groundwater body when both its
quantitative status and its chemical status are at
least “good”.

“Starea bun  a apelor subterane” înseamn  starea
atins  de un corp de ap  subteran  atunci când atât
starea sa cantitativ  cât i starea chimic  sunt cel
pu in “bune”.
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“Ecological status” is an expression of the quality of
the structure and functioning of aquatic ecosystems
associated with surface waters, classified in
accordance with Annex V.

“Starea ecologic ” este o expresie a calit ii structurii
i func ion rii ecosistemelor acvatice asociate apelor

de suprafa , clasificate în conformitate cu Anexa V.

“Good ecological status” is the status of a body of
surface water, so classified in accordance with
Annex V.

“Starea ecologic  bun ” este starea unui corp de
ap  de suprafa , astfel clasificat în concordan  cu
Anexa V.

“Good ecological potential” is the status of a heavily
modified or an artificial body of water, so classified in
accordance with the relevant provisions of Annex V.

“Poten ialul ecologic bun” este starea unui corp de
ap  puternic modificat sau artificial, astfel clasificat în
concordan  cu prevederile relevante ale Anexei V.

“Good surface water chemical status” means the
chemical status required to meet the environmental
objectives for surface waters established in Article
4(1)(a), that is the chemical status achieved by a
body of surface water in which concentrations of
pollutants do not exceed the environmental quality
standards established in Annex IX and under Article
16(7), and under other relevant Community
legislation setting environmental quality standards at
Community level.

“Starea chimic  bun  a apelor de suprafa ”
înseamn  starea chimic , impus  pentru a se întruni
obiectivele de mediu pentru apele de suprafa
stabilite în Articol 4(1), adic  starea chimic , atins
de un corp de ap  de suprafa  în care concentra iile
poluan ilor nu dep esc standardele de calitate a
mediului stabilite în Anexa IX i conform Articol 16(7)
i prin alt  legisla ie Comunitar  relevant , care

stabile te standarde de calitate de mediu la nivelul
Comunit ii.

“Good groundwater chemical status” is the chemical
status of a body of groundwater, which meets all the
conditions set up in table 2.3.2 of Annex V.

“Starea chimic  bun  a apelor subterane” este
starea chimic  a unui corp de ap  subteran , care
întrune te condi iile din tabelul 2.3.2 a Anexei V.

“Quantitative status” is an expression of the degree
to which a body of groundwater is affected by direct
and indirect abstractions.

“Starea cantitativ ” este expresia gradului la care un
corp de ap  subteran  este afectat de capt rile
directe i indirecte.

“Available groundwater resource” means the long-
term annual average rate of overall recharge of the
body of groundwater less the long-term annual rate
of flow required to achieve the ecological quality
objectives for associated surface waters specified
under Article 4, to avoid any significant diminution in
the ecological status of such waters and to avoid any
significant damage to associated terrestrial
ecosystems.

“Resurse disponibile de ap  subteran ” înseamn
rata medie anual  pe termen lung a reînc rc rii
totale a unui corp de ap  subteran , mai pu in rata
medie anual  pe termen lung necesar  pentru
atingerea obiectivelor de calitate ecologic  pentru
apele de suprafa  asociate specificate în Articolul 4,
pentru evitarea oric rei diminu ri importante a st rii
ecologice a acestor de ape i pentru evitarea
oric ror daune importante ale ecosistemelor terestre.

“Good quantitative status” is the status defined in
table 2.1.2 of Annex V.

“Starea cantitativ  bun ” este starea definit  în
tabelul 2.1.2 din Anexa V.

“Hazardous substances” means substances or
groups of substances that are toxic, persistent and
liable to bio-accumulate, and other substances or
groups of substances which give rise to an
equivalent level of concern.

“Substan e periculoase” înseamn  substan ele sau
grupurile de substan e care sunt toxice, persistente
i supuse bio-acumul rii; i alte substan e sau

grupuri de substan e care conduc la un nivel
echivalent ridicat de interes.

“Priority substances” means substances identified in
accordance with Article 16(2) and listed in Annex X.
Among these substances there are “priority
hazardous substances” which means substances
identified in accordance with Article 16(3) and (6) for
which measures have to be taken in accordance with
Article 16(1) and (8).

“Substan e prioritare” înseamn  substan ele
identificate în conformitate cu Articolul 16(2) i
prezentate în Anexa X. Printre aceste substan e
exist i “substan e periculoase prioritare” care
înseamn  substan ele identificate cu Articolul 16(3)
i (6) pentru care trebuie luate m surile în

concordan  cu Articolul 16(1) i (8).
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“Pollutant” means any substance liable to cause
pollution, in particular those listed in Annex VIII.

“Poluant” înseamn  orice substan  capabil  s
cauzeze poluare, în particular cele din Anexa VIII.

“Pollution” means the direct or indirect introduction,
as a result of human activity, of substances or heat
into the air, water or land which may be harmful to
human health or the quality of aquatic ecosystems or
terrestrial ecosystems directly depending on aquatic
ecosystems, which result in damage to material
property, or which impair or interfere with amenities
and other legitimate uses of the environment.

“Poluare” înseamn  introducerea direct  sau
indirect , ca rezultat al activit ilor umane, a
substan elor sau c ldurii în aer, ap  sau teren, care
poate avea efecte d un toare asupra s ii
umane sau asupra calit ii ecosistemelor acvatice
sau terestre direct dependente de ecosistemele
acvatice, care pot determina daune propriet ii
materiale, sau care aduc prejudicii sau interfer  cu
confortul sau alte utiliz ri legale ale mediului.

“Direct discharge to groundwater” means discharge
of pollutants into groundwater without percolation
throughout the soil or subsoil.

“Environmental objectives” means the objectives set
out in Article 4.

“Evacuarea direct  în apa subteran ” înseamn
evacuarea poluan ilor în apele subterane f
percolarea solului sau subsolului.

“Obiective de mediu” înseamn  obiectivele stabilite
în Articolul 4.

“Environmental quality standard” means the
concentration of a particular pollutant or group of
pollutants in water, sediment or biota which should
not be exceeded in order to protect human health
and the environment.

“Standarde de calitate a mediului” înseamn
concentra ia unui anumit poluant sau a unui grup de
poluan i în ap , sedimente sau biota care nu trebuie

 fie dep it  pentru protec ia s ii umane i a
mediului.

“Combined approach” means the control of
discharges and emissions into surface waters
according to the approach set out in Article 10.

“Abordare combinat ” înseamn  controlul
evacu rilor i emisiilor în apele de suprafa  conform
abord rii stabilite în Articolul 10.

“Water intended for human consumpsion” has the
same meaning as under Directive 80/778/EEC, as
amended by Directive 98/83/EC.

“Apa pentru consumul uman” are acela i în eles ca
i cel stabilit în Directiva 80/778/EEC, amendat  prin

Directiva 98/83/EC.

“Water services” means all services which provide,
for householders, public institutions or any economic
activity:
a) abstraction, impoundment, storage, treatment

and distribution of surface water or groundwater,
b) waste-water collection and treatment facilities

which subsequently discharge into surface
water.

“Servicii de ap ” înseamn  toate serviciile care
furnizeaz , pentru locuin e, institu ii publice sau orice
activitate economic :
a) captarea, acumularea, stocarea, tratarea i

distribuirea apelor de suprafa i subterane,
b) colectarea apelor uzate i instala iile de tratare

(epurare) care descarc  (evacueaz ) ulterior în
apele de suprafa .

“Water use” means water services together with any
other activity identified under Article 5 and Annex II
having significant impact on the status of water.

“Folosin a de ap ” înseamn  serviciile de ap
împreun  cu orice alt  activitate identificat  în
conformitate cu Articolul 5 i Anexa II care are un
impact semnificativ asupra st rii apelor.

“Emission limit values” means the mass, expressed
in terms of certain specific parameters, concentration
and/or level of an emission, which may not be
exceeded during any one or more periods of time.
Emission limit values may also be laid down for
certain groups, families or categories of substances,
in particular for those identified under Article 16. The
emission limit values for substances shall normally
apply at the point where the emissions leave the
installation, dilution being disregarded when
determining them.

“Valori limit  ale emisiilor” înseamn  masa,
exprimat  în func ie de anumi i parametrii specifici,
concentra ia i/sau nivelul unei emisii, care nu poate
fi dep it  în una sau mai multe perioade de timp.
Valorile limit  ale emisiilor pot fi stabilite pentru
anumite grupuri, familii sau categorii de substan e, în
particular pentru acelea identificate în Articolul 16.
Valorile limit  ale emisiilor pentru substan e se vor
aplica în mod normal la punctul unde emisiile

sesc instala ia, dilu ia fiind neluat  în
considerare la determinarea acestora.
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