
Anexa 9.9 
 

Măsuri de bază pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de activităţile industriale din spațiul hidrografic Buzău-Ialomița 
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Nume măsură Descriere măsură 
Tip masură 

(B11.3.a, 
B11.3b-l) 

Codul *corpului 
de apă de 
suprafaţă / 
subterană 

Tip presiune 
semnificativă*

*  

Data 
finalizării 
măsurii 

Substanţe 
prioritare şi 

poluanţi 
specifici*** 

Nume poluanţi 
pentru ape 
subterane** 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Prahova 

Managementul 
deseurilor 

(ecologizare 
bataluri, 

reabilitare sol 
contaminat) 

Ecologizarea 
batalurilor de 

gudroane acide 
si reziduuri 

petroliere;Elimina
rea din bataluri a 

gudroanelor 
acide si 

reziduurilor 
petroliere; 

Reabilitarea 
solului 

contaminat din 
zona batalurilor 

de gudroane 
acide si reziduuri 

petroliere 
 

B11-3a 
 

RORW11-1-20-
13_B3/ROIL15 

- 
2022 

 
- - 
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Autoritate competentă 
responsabilă 

Parteneri pentru 
implementarea 

efectivă a măsurii***** 

Costuri planificate (Euro) 

Sursa de finanţare 
a măsurii 

Comentarii 
investiţii 

Operare/ 
Întreţinere anuale 

Alte costuri 

0 10 11 12 13 14 15 16 

 Ministerul Economiei 
 

SC Rompetrol 
RAFINARE SA 

CONSTANTA Punct de 
lucru RAFINARIA Vega 

PLOIESTI 
 

77000000 0 0 SP termen de 
finalizare- dupa cca 

4 ani de la 
demararea 

executiei proiectului 

 
Note 

11.3a – măsuri de bază impuse de legislaţia naţională care implementează Directivele Europene (ex. Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale); 

11.3b-l - măsuri de bază adiţionale, altele decât măsurile cerute de Directivele Europene, conform art.11.3.b-l al DCA; 

* Codul corpului de apă de suprafaţă  / subterană – Codul corpului de apă de suprafaţă / subterană  asupra căruia are efect măsura 

** Presiuni semnificative de tip  

*** - Substanţe prioritare şi poluanţi specifici pentru care se prevede reducerea emisiilor în apele de suprafaţă prin aplicarea măsurii; 

**** - Poluanţi pentru care se prevede reducerea emisiilor în apele subterane prin aplicarea măsurii; 

“ - “ nu au fost identificate masuri adresate substantelor prioritare şi poluanţilor specifici. 

*** Parteneri pentru implementarea efectivă sunt beneficiarii implementării efective a măsurii 

 

Legendă 

Acronime pentru coloanele 10, 11, 1, 15, 16 


