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7. OBIECTIVE DE MEDIU 

 
Obiectivele de mediu prevăzute în Directiva Cadru Apă (Art.4) reprezintă unul dintre elementele 

centrale ale acestei reglementări europene, având ca scop protecţia pe termen lung, utilizarea şi 
gospodărirea durabilă a apelor. 

Similar Planului de Management al bazinului spaţiului hidrografic Buzău-Ialomița aprobat prin 
H.G. nr. 80/2011 și Planului de Management al spaţiului hidrografic Buzău-Ialomița actualizat - 2015  
aprobat prin HG nr. 859/2016, obiectivele de mediu includ în esenţă următoarele elemente: 

• pentru corpurile de apă de suprafaţă: atingerea stării ecologice bune şi a stării chimice 
bune pentru corpurile de apă naturale, respectiv a potenţialului ecologic bun şi a stării 
chimice bune pentru corpurile de apă puternic modificate şi artificiale; 

• pentru corpurile de apă subterană: atingerea stării chimice bune şi a stării cantitative 
bune; 

• reducerea progresivă a poluării cu substanţe prioritare şi încetarea sau eliminarea 
treptată a emisiilor, evacuărilor şi pierderilor de substanţe prioritare periculoase în 
apele de suprafaţă, prin implementarea măsurilor necesare; 

• „prevenirea sau limitarea” evacuării de poluanţi în apele subterane, prin implementarea 
de măsuri; 

• inversarea tendinţelor de creştere semnificativă şi durabilă a concentraţiilor de poluanţi în 
apele subterane; 

• nedeteriorarea stării apelor de suprafaţă şi subterane, (art. 4.1.(a) (i), art. 4.1.(b) (i) ale 
DCA); 

• pentru zonele protejate: atingerea obiectivelor prevăzute de legislaţia specifică. 
 

În cazul în care unui corp de apă i se aplică unul sau mai multe obiective, se va selecta cel mai 
sever obiectiv pentru corpul respectiv (Art. 4.2. al Directivei Cadru Apă). 

 
Pentru apele de suprafaţă, din punct de vedere al stării ecologice, obiectivele de mediu 

reprezentate de „starea ecologică bună” pentru corpurile de apă naturale şi „potentialul ecologic bun” 
pentru corpurile de apă puternic modificate şi artificiale sunt definite în Anexa 6.1.A a proiectului 
Planului de Management al s.h Buzău-Ialomița actualizat – 2021. 

Obiectivele de mediu vizând “starea chimică bună” a corpurilor de apă de suprafaţă  sunt stabilite 
în conformitate cu prevederile Directivei 2008/105/CE privind standardele de calitate a mediului în 
domeniul apei, (modificată de Directiva 2013/39/UE) transpusă prin H.G. nr. 570/2016 şi sunt 
prezentate în Anexa 6.1.6 a proiectului Planului de Management. 

 
Pentru apele subterane, obiectivele de mediu sunt reprezentate de starea chimică bună şi 

starea cantitativă bună a corpurilor de apă subterană. Pentru starea chimică a corpurilor de apă 
subterană, obiectivele de mediu sunt stabilite în conformitate cu prevederile Directivei 118/2006/EC 
(modificată de Directiva 80/2014/UE), transpusă  prin H.G. nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului 
național de protecție a apelor subterane împotriva poluării și deteriorării, cu modificările și 
completările ulterioare) și a Ordinului Ministrului nr. 621 din 7 iulie 2014 privind aprobarea valorilor 
de prag pentru apele subterane din România.  
 

Se menţionează că atingerea obiectivelor de mediu reprezentate de „stare ecologică bună/ 
potenţial ecologic bun” și ”stare chimică bună” a avut ca termen 2015 (termenul stipulat în Directiva 
Cadru Apă). În situația neatingerii obiectivelor de mediu până la termenul stipulat de Directiva Cadru 
Apă, se aplică excepţii de la obiectivele de mediu. 

La nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița, din punct de vedere al stării bune s-a constatat că 
49,69% din corpurile de apă ating obiectivul de stare bună înainte de 2021, ce a fost determinată pe 
baza celei mai defavorabile situații dintre starea ecologică/potențialul ecologic și starea chimică 
(aplicând principiul one out-all out) ( a se vedea subcap.6.2). 
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Figura  7.1 - Atingerea obiectivului stare ecologică bună/potențial ecologic bun și stare 

chimică bună la nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița - corpuri de apă de suprafaţă 
  
 

Neatingerea obiectivelor de mediu este posibilă numai în contextul aplicării excepţiilor de la 
obiectivelor de mediu, cu respectarea condiţiilor Art. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 ale DCA, transpuse în legislația 
națională prin Art. 2.3, 2.4, 2.5 și 2.7 ale Legii Apelor 107/1996 cu modificările și completările 
ulterioare, condiții a căror prezentare detaliată este cuprinsă în capitolul 10. 

 
Referitor la obiectivele de mediu în relaţie cu procesul de stabilire a excepţiilor menționăm 

următoarele situații: 

• prin aplicarea prevederilor Art. 4.4 (a) obiectivele de „stare bună” (ecologică şi 
chimică/potenţial ecologic bun şi stare chimică bună) vor fi atinse în ciclul de planificare 
2022-2027; 

• prin aplicarea prevederilor Art. 4.4.(c) obiectivele de „stare bună” (ecologică şi 
chimică/potenţial ecologic bun şi stare chimică bună) vor fi atinse după anul 2027; 

• prin aplicarea prevederilor Art.4.5, s-au definit „obiective de mediu mai puţin severe”; 

• nu au fost identificate cazuri sub incidenţa Art. 4.6;   

• au fost identificate „obiective alternative” în cadrul Art.4.7. 
Procesul de stabilire a obiectivelor de mediu şi a excepţiilor este un proces iterativ ce a fost 

dezvoltat şi îmbunătăţit în cadrul fiecărui ciclu de planificare pe baza datelor şi informaţiilor aferente. 
Procesul de stabilire a obiectivelor de mediu şi a excepţiilor se realizează la nivel de corp de apă, 

fiecărui corp de apă fiindu-i asociat obiectivul de mediu. Stabilirea termenelor de atingere a 
obiectivelor de mediu – stare ecologică bună şi potenţial ecologic bun ia în considerare starea 
ecologică/potenţialul ecologic actual, programul de măsuri, termenele de implementare ale măsurilor 
de bază şi măsurilor suplimentare (în funcţie de caz) și prognozarea/estimarea efectelor măsurilor 
identificate asupra stării/potențialului ecologic al corpurilor de apă în cauză. 

Informaţii suplimentare se regăsesc în Anexa 10.1. a proiectului Planului Național de 
Management actualizat - 2021. 

 
Obiectivul “nedeteriorării stării“ corpurilor de apă este unul dintre elementele cheie privind 

protecţia corpurilor de apă. 
În vederea protecției și conservării stării apelor, respectiv nedeteriorării stării acestora, cadrul 

legislativ a fost modificat, fiind integrate modificări și completări succesive în Legea Apelor 107/1996 
și legislația subsecventă. 

Prin Art. 27 (1), Legea Apelor cu modificările și completările ulterioare, introduce principiul 
general, conform căruia,  orice activitate pe luciul de apă se realizează astfel încât să nu producă 
efecte negative asupra apei, malurilor şi albiilor cursurilor de apă, malurilor şi cuvetelor lacurilor, 

49.07%

50.93%

Starea globală a corpurilor de apă de suprafață

ating starea bună nu ating starea bună



7. Obiective de mediu 

235 
Draft-ul Planului de Management actualizat 2021 al spațiului hidrografic Buzău-Ialomița 

 

monumentelor naturii, zonelor protejate, construcţiilor, lucrărilor sau instalaţiilor existente în albii şi 
să influenţeze cât mai puţin folosirea apelor de către alţi utilizatori. 
De asemenea, prin Art. 27 (2), este  evidențiată aplicarea principiului de neafectare a stării ecologice 
a apelor, avându-se în vedere sectoarele de cursuri de apă care nu sunt afectate de activităţi umane. 
În acest sens este stipulată interzicerea realizării de lucrări  şi activităţi care pot afecta starea 
ecologică a apelor,  cu excepția obiectivelor declarate de interes naţional şi cele  care vizează 
siguranţa şi securitatea naţională, potrivit prevederilor legale în vigoare, precum şi realizarea 
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la obiectivele/construcţiile existente (pe sectoarele de cursuri de 
apă care nu sunt afectate de activităţi umane). 
Criteriile de selectare, precum şi lista sectoarelor cursurilor de apă unde se interzice realizarea de 
lucrări și activități pe ape sau care au legătură cu apele și care pot afecta starea ecologică a acestora 
au fost stabilite prin aprobarea  Hotărârii de  Guvern 111/2020. 
Totodată, în Legea nr. 122/10.07.2020 pentru modificarea și completarea Legii Apelor nr.107/1996 
a fost introdus la Art. 27, alin.(4) care prevede că actualizarea criteriilor de selectare și a listelor cu 
sectoarele cursurilor de apă menționate anterior  se realizează pe bază de studii de fundamentare, 
care sunt elaborate  de autoritatea publică centrală din domeniul apelor. În același timp, Legea nr. 
122/2020 prevede la Art. IV, că prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul 
apelor, se stabilește conținutul cadru al studiilor de fundamentare. 

Un alt aspect relevant  în ceea ce privește protecția  ecosistemelor acvatice în contextul atingerii 
obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă este reprezentat de introducerea în Legea 
Apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, a noțiunii de debit ecologic, definit în 
conformitate cu recomandările europene. Ulterior prin  aprobarea Hotărârii de Guvern 148/2020 s-a 
stabilit  modul de determinare și de calcul al debitului ecologic, ce a avut la bază cerințele Ghidului 
WFD CIS nr. 311, legislația națională, rezultatele recente din literatura de specialitate, precum și de 
posibilitățile de implementare în operativ. 

 
De asemenea, din perspectiva conformării cu prevederile Directivei Cadru Apă și a implementării 

și respectării legislației naționale specifice în vigoare, pentru protecția și conservarea stării apelor, 
viitoarele lucrări și activități pe ape sau care au legătură cu apele sunt evaluate din perspectiva 
posibilului impact al acestora asupra corpurilor de apă, în procesul de reglementare din punct de 
vedere al gospodăririi apelor. 
În acest sens prin Ordinul nr. 828/2019 al Ministrului Apelor și Pădurilor, a fost reglementat conținutul 
cadru al Studiului de evaluare a impactului a supra corpurilor de apă. În conținutul cadru, o etapă 
importantă în contextul protecției și nedeteriorării stării corpurilor de apă, o reprezintă identificarea 
şi stabilirea de măsuri suplimentare practice/realizabile de atenuare/reducere a impactului, inclusiv 
a impactului cumulat, pentru corpurile de apă cu risc de deteriorare a stării. 
În situația în care respectivul proiect sau cumulat cu proiectele autorizate/în curs de 
autorizare/avizate/în curs de avizare/planificate conduc la deteriorarea stării corpului de apă, se 
aplică cerințele de conformare cu prevederile Articolului 4.7 al DCA, transpus în Legea Apelor prin 
Articolul 2.7. 
Deteriorarea/riscul de deteriorare a stării ecologice a corpurilor de apă în relaţie cu proiectele noi de 
infrastructură este permisă  numai cu respectarea prevederilor Art. 4.7 al Directivei Cadru Apă. 
Deteriorarea stării (ecologice) a corpurilor de apă se analizează la nivel de element de calitate al 
stării, cu aplicarea principiului “celei mai defavorabile situaţii/one out-all out”, având în vedere 
prevederile din Anexa V a DCA. 

Aceasta implică faptul că deteriorarea reprezintă trecerea la clasa imediat inferioară la nivel de 
element de calitate, având în vedere definiţiile normative din Anexa V a DCA, în conformitate cu 
soluţia pronunţată de Curtea Europeană de Justiţie în procesul C-461/13 privind interpretarea 
noţiunii de “deteriorare a stării ecologice” a corpurilor de apă. 

În estimarea deteriorării/ riscului de deterioare a stării ecologice, impactul potenţial cumulat al 
viitoarelor proiecte de infrastructură (cât şi a celor existente) este luat în considerare. 

De asemenea, pentru cazurile în care va avea loc modificarea obiectivului de mediu prin trecerea 
corpului de apă din categoria corpurilor de apă naturale în corpuri de apă puternic modificate, 
aceasta se realizează prin respectarea cerinţelor Art.4.7 şi al Art.4.3 al DCA. 

 

 
1 Ghidului WFD CIS nr. 31 - Debitele ecologice în implementarea Directivei Cadru a Apei  



7. Obiective de mediu 

236 
Draft-ul Planului de Management actualizat 2021 al spațiului hidrografic Buzău-Ialomița 

 

Referitor la măsurile de realizare a sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, se 
menţionează faptul că, urmare a aplicării acestor măsuri, poluarea difuză produsă de aglomerările 
umane fără astfel de sisteme se transferă în poluare concentrată (punctiformă).Evacuarea directă 
de ape uzate epurate în special în cazul râurilor nepermenente sau cu debit redus, poate contribui 
la creşterea aportului de substanţe poluante. În aceste situaţii poate fi necesară realizarea epurării 
apelor uzate urbane la un nivel ridicat (cu limite mai stringente la evacuare decât cele prevăzute de 
legislaţia în vigoare), astfel asigurându-se nedeteriorarea stării corpurilor de apă. 

 
Din punct de vedere al stării chimice, în vederea verificării respectării principiului nedeteriorării, 

se analizează dacă substanțele prioritare care au tendința de a se acumula în cantități semnificative 
în sedimente și/sau biotă2, nu conduc, eventual, în timp, la deteriorarea stării chimice bune. În acest 
sens se urmărește ca valorile concentrațiilor acestor substanțe prioritare din sedimente și/sau biotă 
să prezinte valori descrescătoare, respectiv constante în timp. 

   
          7.1. Ape de suprafaţă 

Pentru corpurile de apă de suprafaţă din spaţiul hidrografic Buzău-Ialomița prin proiectul Planului 
de Management actualizat - 2021 au fost stabilite obiectivele de mediu aplicabile,  funcţie şi de 
categoria corpului de apă de suprafaţă, respectiv: corpuri de apă naturale (râuri, lacuri), corpuri de 
apă puternic modificate (râuri, lacuri de acumulare, lacuri naturale puternic modificate), şi corpuri de 
apă artificiale.  

Pentru zonele protejate care includ corpuri de apă de suprafaţă sau părți ale corpurilor de apă, 
obiectivele sunt cele prevăzute de legislaţia specifică, fiind caracteristice categoriilor de zone 
protejate definite în Cap. 5 -Identificarea şi cartarea zonelor protejate. 

În Anexa 7.1 a proiectului Planului de Management al spaţiului hidrografic Buzău-Ialomița 
(actualizat) sunt prezentate din punct de vedere al stării ecologice și chimice, obiectivele de mediu 
la nivel de corp de apă de suprafaţă, excepţiile aplicabile corpurilor de apă, precum şi informaţii 
privind cauzele/ situaţiile de aplicare a excepţiilor. 

Referitor la obiectivul de mediu- stare ecologică bună3 , în contextul prelungirii termenului de 
atingere (Art. 4.4. al DCA), în relaţie cu corpurile de apă se menţionează următoarele: 

• 80 corpuri de apă (49,69%) din corpurile de apă, ating obiectivul de mediu stare 
ecologică bună/potențial ecologic bun în 2021. Analiza comparativă cu Planul de 
Management al bazinului hidrografic spațiului hidrografic Buzău-Ialomița actualizat - 2015 
aprobat prin H.G. nr. 859/2016 indică o creștere a procentului corpurilor de apă care ating 
obiectivele de mediu, respectiv de la 47,62% la 49,69%. 

• 6 corpuri de apă (3,73%) din corpurile de apă, vor atinge obiectivele de mediu (stare 
ecologică bună/potențial ecologic bun) în 2027 

• 75 corpuri de apă (46,58%) din corpurile de apă, vor atinge obiectivele de mediu după 
2027, generate de condițiile naturale. 

Obiective de mediu alternative, consecință a aplicării Art.4.7., nu au fost identificate pentru 
corpurile de apă4 din spațiul hidrografic Buzău-Ialomița. 

 
Din punct de vedere al obiectivului de mediu – stare chimică bună, în contextul aplicării 

prevederilor Art. 4.4, la nivelul s.h. Buzău-Ialomița,159 corpuri de apă (98,76%) din total corpuri de 
apă, ating obiectivul de stare chimică bună în 2021. De asemenea, 159 corpuri de apă (98,76%), 
vor atinge obiectivul de mediu în 2027, iar 2 corpuri de apă (1,24%) vor atinge obiectivul de stare 
chimică bună după 2027, în condițiile prevăzute de Art. 4.4.c. 

 

 
2Antracen, Difenileteri bromurați, Cadmiu și compușii săi, Cloralcani C10-13, Di(2-etilhexil)ftalat, Fluoranten, 
Hexaclorbenzen, Hexaclorbutadienă, Hexaclorciclohexan, Plumb și compușii săi, Mercur și compușii săi, 
Pentaclorbenzen, Hidrocarburi poliaromatice, Compuși tributilstanici. 
3 Obiectivul de mediu “stare ecologică bună” include şi „potenţialul ecologic bun” aplicabil corpurilor de apă 
puternic modificate şi corpurilor de apă artificiale. 
4 Datele au un caracter preliminar – a se vedea Cap. 10- Exceptii de la obiectivele de mediu  
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În cazul substanțelor prioritare existente, pentru care s-au revizuit standardele de calitate a 
mediului5, starea chimică bună trebuie atinsă în 2021. Pentru noile substanțe introduse de Directiva 
2013/39/UE6, starea chimică bună trebuie atinsă în 2027 (conform art. 3 alineatul (1a) din Directiva 
2008/105/CE modificată). Prelungirea termenelor prevăzute la art. 4(4)(c) al DCA este limitată la alte 
două actualizări ale planului de management, cu alte cuvinte, se prelungesc termenele până în anul 
2033 pentru substanțele existente cu standarde revizuite mai stricte și până în 2039 pentru 
substanțele noi prioritare. 

 
La nivelul districtului hidrografic internaţional al Dunării, similar ciclurilor de planificare anterioare, 

au fost stabilite, prin  Planul de Management al districtului Dunării actualizat -2021, obiectivele de 
management aferente principalelor probleme de gospodărire a apelor de suprafaţă. Fiecărei 
categorii de probleme importante de gospodărirea apelor şi obiective de management i-au fost 
definite termenele și „țintele”/obiectivele de conformare, precum şi programele de măsuri specifice.  
    Aceste obiective au fost preluate la nivel naţional, ca parte componentă a procesului de 
gospodărire a apelor în cadrul districtului Dunării.  
 Informaţii detaliate privind obiectivele de management la nivelul bazinului fi obţinute prin 
accesarea adresei de website: www.icpdr.org (secţiunea publică). 

 
     7.2. Ape subterane 
 

Obiectivele de mediu pentru starea corpurilor de apă subterană implică atingerea stării bune 
cantitative şi a stării bune chimice şi prevenirea deteriorării acesteia. Obiectivele de mediu 
reprezentate de „starea bună” din punct de vedere chimic sunt definite în Anexa I a Directivei 
118/2006/EC (modificată de Directiva 80/2014/UE), transpusă  prin H.G. nr. 53/2009 pentru 
aprobarea Planului național de protecție a apelor subterane împotriva poluării și deteriorării, cu 
modificările și completările ulterioare dar și de valorile de prag stabilite la nivelul corpurilor de apă 
subterană, aprobate prin Ordinul Ministrului nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru 
apele subterane din România. 

Starea bună a corpurilor de apă subterană implică o serie de “condiţii” definite în Anexa V din 
Directiva Cadru a Apelor. Procedurile de evaluare sunt dezvoltate în Directiva privind Apele 
Subterane (Directiva 2006/118/EC), precum şi în ghidurile elaborate la nivelul Strategiei Comune de 
Implementare a DCA. 

Pentru toate corpurile de apă subterană au fost stabilite obiective de mediu care se regăsesc în 
Anexa 7.2 a proiectului Planului de Management actualizat al bazinului hidrografic spaţiului 
hidrografic Buzău-Ialomița - 2021, și care include excepţiile aplicabile corpurilor de apă subterană, 
precum şi informaţii privind situațiile de aplicare a acestora. Trebuie avut în vedere că dinamica 
apelor subterane este mult mai lentă decât cea a apelor de suprafață, motiv pentru care măsurile 
implementate își fac simțite efectele după o mai lungă perioadă de timp. Directiva Cadru Apă 
prevede în cazul apelor subterane şi „prevenirea sau limitarea” evacuării de poluanţi, precum şi 
luarea unor măsuri de inversare a oricăror tendinţe semnificative şi durabile de creştere a 
concentraţiilor de poluanţi. 

La nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița, s-a constatat că toate corpurile de apă subterane 
(100%) ating obiectivul de stare chimică bună înainte de 2021 (Figura 7.2). 

 
Pentru corpurile de apă subterană care nu ating obiectivele de mediu de stare chimică bună până 
în 2027, vor fi aplicate excepții de la obiectivele de mediu conform art. 4(4)c. 

 

 
5 Antracen, Difenileteri bromurați, Fluoranten, Plumb și compușii săi, Naftalină, Nichel și compușii săi, 
Hidrocarburi poliaromatice 
6 Dicofol, Acid perfluoroctan sulfonic și derivații săi, Chinoxifen, Dioxine și compuși de tip dioxină, Aclonifen, 
Bifenox, Cibutrin, Cipermetrin, Diclorvos, Hexa bromo ciclo dodecan, Heptaclor și heptaclor epoxid și 
Terbutrin 

http://www.icpdr.org/


7. Obiective de mediu 

238 
Draft-ul Planului de Management actualizat 2021 al spațiului hidrografic Buzău-Ialomița 

 

 
 
 

Figura 7.2 Obiectivele de mediu pentru corpurile de apă subterană la nivelul spațiului 
hidrografic Buzău-Ialomița 

 
Obiectivul de mediu pentru starea bună cantitativă a fost atins în primul ciclu de implementare 

pentru toate corpurile de apă subterană. 
La nivel internațional, în Planul de Management actualizat al Districtului Dunării – 2021 sunt 

prezentate şi obiectivele de management pentru apele subterane, vizând atât aspectele chimice, cât 
şi cele cantitative. Aceste obiective au fost preluate și la nivel naţional, ca parte componentă a 
procesului de gospodărire a apelor în cadrul districtului Dunării. 

 
7.3. Zone protejate 
Așa cum prevede  art. 4.1 c) al Directivei Cadru Apă, toate standardele și obiectivele zonelor 

protejate trebuie respectate și îndeplinite pănă în anul 2015, cu excepția cazului în care există alte 
prevderi în legislația comunitară pe baza căreia a fost stabilită fiecare zonă protejată.  În sens larg, 
obiectivele zonelor protejate se referă la: 
➢ protecția calității apei folosite la captarea în scop potabil și reducerea nivelului de tratare 

necesar pentru producerea apei potabile prin stabilirea unor normative/standarde specifice pentru 
parametrii/indicatorii de calitate - zone desemnate pentru captarea apelor pentru utilizarea în scop 
potabil. 
➢ protecţia şi ameliorarea calităţii acelor ape dulci care întreţin sau care ar putea întreţine 

ihtiofauna, precum şi protecţia şi ameliorarea calităţii apei marine şi salmastre în scopul susţinerii 
vieţii şi dezvoltării speciilor de moluşte bivalve şi moluşte gasteropode pentru creşterea şi 
exploatarea acestora - zone desemnate pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de 
vedere economic.  
➢ conservarea habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică şi a tuturor speciilor 

de păsări care se găsesc în stare sălbatică pe teritoriul naţional şi care au legătură cu corpurile de 
apă luând în considerare obiectivele specifice pentru protecţia speciilor și habitatelor dependente de 
apă - zone destinate protecţiei habitatelor sau speciilor unde menţinerea sau îmbunătăţirea stării 
apei este un factor important pentru protecţia acestora, inclusiv siturile pentru Natura 2000.  
 
 
➢ reducerea poluării apelor cauzată de nitraţii proveniţi din surse agricole, prevenirea poluării 

cu nitraţi, raţionalizarea şi optimizarea utilizării îngrăşămintelor chimice şi organice ce conţin compuşi 
ai azotului - zone vulnerabile la nitraţi. România nu are obligaţia de a desemna zone vulnerabile, 
programele de acțiune aplicându-se pentru întreg teritoriul național. 
➢ protejarea mediului împotriva deteriorării datorate evacuărilor de ape uzate urbane - zone 

sensibile la nutrienţi. Tot teritoriul României a fost desemnat zonă sensibilă la nutrienţi. 
➢ conservarea, protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, precum şi protejarea sănătăţii 

oamenilor, printr-un management corespunzător al calităţii apelor de îmbăiere – corpurile de apă 
desemnate ca ape cu scop recreaţional, inclusiv arii destinate ca ape de îmbăiere. 

100%

0%

Corpuri de apă subterană obiectiv atins

Corpuri de apă subterană care nu ating obiectivul de mediu
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Astfel, corpurile de apă din zonele protejate trebuie să aibă starea bună până cel târziu în anul 
2015 și mai devreme dacă este stipulat în legislația comunitară specifică acestor zone protejate. 
Dacă un corp de apă nu are starea bună, este necesară aplicarea unei excepții de la atingerea 
obiectivelor de mediu, în conformitate cu art. 4.4 al Directivei Cadru Apă. Raportarea acestor situații 
se realizează doar pentru excepțiile de la atingerea obiectivelor adiționale/suplimentare stabilite 
pentru zonele protejate.  

Posibilitatea identificării obiectivelor adiționale  apare pentru situațiile în care: 

• obiectivele de mediu sub DCA nu sunt suficiente, necesitând obiective mai stringente      pentru 
conformarea cu legislaţia specifică acestor zone protejate  

sau  

• obiectivele de mediu sub DCA nu abordează unii parametrii/indicatori care sunt parte 
componentă a standardelor stabilite în legislaţia specifică a zonelor protejate.  

 
La nivel european se consideră că obiectivele de mediu de stare bună ale Directivei Cadru Apă 

integrează în totalitate obiectivele legislației pe baza căreia au fost stabilite anumite categorii de 
zone protejate, respectiv: 

- zonele vulnerabile la nitrați, 
- zonele sensibile la nutrienți, 
- zonele desemnate pentru protecția speciilor acvatice importante din punct de vedere economic 

– pești. 
De asemenea, la nivel european au fost abrogate Directiva 2006/44/CE privind calitatea apelor 

dulci care necesită protecție sau îmbunătățiri în vederea întreținerii vieții piscicole și Directiva 
2006/113/CE privind calitate apelor pentru moluște. 

Chiar dacă aceste directive au fost abrogate, Statele Membre au obligația să mențină și să 
asigure același nivel de protecție pentru zonele protejate identificate pe baza acelor directive. 

În consecință, în România se mențin în vigoare actele normative care transpun  Directiva privind 
calitatea apelor dulci care necesită protecție sau îmbunătățiri în vederea întreținerii vieții piscicole și 
Directiva privind calitate apelor pentru moluște. 

La fel ca în Planul Național de Management aprobat prin H.G. nr.859/2016, au fost realizate 
analize privind îndeplinirea obiectivelor adiționale pentru captările de apă destinate potabilizării. 

Pentru captările de apă destinate potabilizării alimentate din ape de suprafață s-a stabilit ca 
normativ/standard specific respectarea prevederilor H.G. nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor 
de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață utilizate pentru potabilizare (NTPA-
013) și a Normativului privind metodele de măsurare și frecvența de prelevare și analiză a probelor 
din apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă (NTPA-014), cu modificările și 
completările ulterioare. Pentru fiecare captare de apă destinată potabilizării, s-a verificat dacă 
valorile parametrilor de calitate monitorizați se încadrează sau nu în limitele prevăzute de H.G.  nr. 
100/2002 (NTPA-013) (A1, A2 sau A3). S-au considerat ca fiind situații neconforme/de neîndeplinire 
a obiectivului specific, acelea în care s-au observat neconcordanțe între calitatea resursei de apă și 
tehnologia de tratare a apei destinate potabilizării. 

Pentru captările de apă destinate potabilizării alimentate din ape subterane nu s-a stabilit un 
normativ/standard specific, în această etapă, considerând-se că măsurile luate/prevăzute sunt 
suficiente pentru evitarea alterării calității acestora și pentru a reduce nivelul de tratare în procesul 
de producere a apei potabile, în vederea menținerii parametrilor de calitate prevăzuți în Legea nr. 
458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru 
îndeplinirea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane. 
Obiectivele adiționale pentru zonele cu moluște sunt reprezentate7 de standardele microbiologice, 
respectiv indicatorul de calitate Coliformi fecali, prevăzute în H.G. nr.  201/2002 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte.  La nivelul anului 2019 a fost inițiat un 
proiect de acord interinstituțional vizând cooperarea între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 
Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Autoritatea Sanitar 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, în vederea stabilirii și clasificării microbiologice, în funcție 
de nivelul de contaminare cu materii fecale a zonelor de producție și de relocare din care vor fi 
exploatate moluștele bivalve vii pentru consumul uman din sectorul românesc al Mării Negre. 

 
7 Conform ghidului de raportare al Directivei Cadru Apă -2022  (2022 WFD Reporting guidance). 
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Conform proiectului de Acord privind colaborarea interinstituțională în vederea stabilirii și clasificării 
microbiologice a zonelor de producție și relocare a moluștelor bivalve vii din sectorul românesc al 
Mării Negre, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin AN „Apele Române”, are următoarele 
responsabilități: 

- inventariază şi pune la dispoziţia părţilor interesate pentru realizarea studiului sanitar8, în 
funcţie de datele deţinute la nivelul instituţiei, informaţii cantitative şi calitative privind potenţialele 
surse de poluare, cu posibil impact asupra zonelor de producţie şi relocare a moluştelor bivalve vii, 
după cum urmează: 

1. evacuările de ape uzate provenind de la folosințe de apă, autorizate din punct de vedere al 
gospodăririi apelor; 

2. poluările accidentale produse în zona de producţie şi relocare a moluştelor bivalve vii; 
- sprijină Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Marină ,,Grigore Antipa” în efectuarea 

studiului la ţărm, prin identificarea şi localizarea evacuărilor de apă uzată prevăzute la pct 1.  
În ceea ce privește zonele destinate protecţiei habitatelor sau speciilor unde menţinerea sau 

îmbunătăţirea stării apei este un factor important pentru protecţia acestora, a fost inițiată o 
colaborare instituțională și un schimb de informații între autoritățile privind managementul resurselor 
de apă și cele privind ariile naturale protejate pentru stabilirea obiectivelor de conservare a speciilor 
și habitatelor naturale protejate, la nivel de sit, precum și a obiectivelor adiționale, după caz.  
Totodată, pentru o bază științifică și metodologică solidă, s-a propus realizarea unui studiu la nivel 
de zonă protejată privind identificarea și stabilirea obiectivelor și măsurilor adiționale aferente 
corpurilor de apă de suprafață care au legătură cu speciile și habitatele protejate potențial 
dependente de acestea. 

 
8 Studiul sanitar implică o evaluare a impactului potenţial al surselor respective asupra calităţii microbiologice 
a acestor zone. 


