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5. IDENTIFICAREA ŞI CARTAREA ZONELOR PROTEJATE
Directiva Cadru Apă prevede că zonele cu cerințe speciale de protecție stipulate de
către alte directive europene sunt identificate ca zone protejate. Aceste zone au propriile
obiective, standarde și măsuri de implementare în conformitate cu legislația europeană
relevantă.
Legislația europeană relevantă pentru zonele protejate include următoarele directive:
•
Directiva Cadru Apă 2000/60/CE;
•
Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, care va fi abrogată
începând cu 13 ianuarie 2023 de către Directiva 2020/2184 privind calitatea apei destinate
consumului uman (reformare);
•
Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice;
•
Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
•
Directiva 91/676/CEE privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din
surse agricole;
•
Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane;
•
Directiva 2006/7/CE privind gestionarea calităţii apei pentru îmbăiere.
Directivele europene privind calitatea apelor dulci care necesită protecție sau
îmbunătățiri în vederea întreținerii vieții piscicole (Directiva 2006/44/CE) și calitatea apelor
pentru moluște (Directiva 2006/113/CE), au fost abrogate la nivel european, însă la nivel
naţional actele normative prin care sunt transpuse prevederile europene respective, sunt în
vigoare.
Articolul 6 al Directivei Cadru Apă prevede ca Statele Membre să stabilească un registru
al acestor zone protejate care trebuie să includă următoarele categorii:
• zone protejate pentru captările de apă destinate potabilizării;
• zone pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic;
• zone protejate pentru habitate şi specii unde apa este un factor important;
• zone vulnerabile la nitraţi și zone sensibile la nutrienţi;
• zone pentru îmbăiere.
În Planul de Management al Spațiului Hidrografic Buzău-Ialomița este inclus un rezumat
al zonelor protejate și sunt cuprinse hărți cu localizarea fiecărei categorii de zonă protejată,
precum și lista actelor normative la nivel comunitar, național și local pe baza cărora au fost
identificate și cartate.
Datele utilizate pentru realizarea acestui capitol au la bază informațiile din anul 2019
privind zonele protejate cuprinse în Registrul zonelor protejate dar și unele informații
actualizate, după caz.
5.1. Zone de protecție pentru captările de apă destinate potabilizării
Captările de apă în scopul potabilizării se realizează din corpurile de apă care furnizează
în medie mai mult de 10 mc/zi sau care deservesc mai mult de 50 de persoane și se protejează
pentru evitarea deteriorării calității acestora și pentru a reduce nivelul de tratare în procesul de
producere a apei potabile, prin instituirea de zone de protecție.
Conform legislației în vigoare, se materializează în teren următoarele zone de protecție
sanitară, cu grade diferite de risc față de factorii de poluare: zona de protecție sanitară cu regim
sever, zona de protecție sanitară cu regim de restricție, perimetrul de protecție hidrogeologică.
Zonele de protecție sanitară cu regim sever pentru captările din cursurile de apă se
determină în funcție de caracteristicile locale ale albiei și au următoarele dimensiuni minime:
100 m pe direcția amonte de priză, 25 m pe direcția aval de ultimele lucrări componente ale
prizei, 25 m lateral de o parte și de alta a prizei.
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În cazul captărilor din lacuri, zona de protecție sanitară cu regim sever, are următoarele
dimensiuni minime măsurate la nivelul minim de exploatare al captării: 100 m radial pe apă față
de amplasamentul punctului de captare și 25 m radial pe malul unde este situată priza.
În cazul captărilor de apă pentru potabilizare din subteran, pentru zonele de protecție
sanitară cu regim sever și cu regim de restricție limitrofe, dimensionarea se realizează, de
regulă, utilizând criteriul timpului de tranzit în subteran al unei particule de apă hidrodinamic
active, folosindu-se în calcule caracteristicile și parametrii hidrogeologici ai acviferului.
În cazul captărilor care exploatează acvifere freatice la care nu există suficiente date
pentru aplicarea criteriului de mai sus, dimensiunile zonei de protecție sanitară cu regim sever
pentru foraje și drenuri sunt de minimum 50 m amonte și de 20 m aval de captare, 20 m lateral
de o parte și de alta a captării, iar pentru captări din izvoare, de minimum 50 m amonte și 20 m
lateral de o parte și de alta a captării.
Perimetrul de protecție hidrogeologică se instituie doar pentru captările de ape
subterane si cuprinde arealul dintre domeniile de alimentare și de descărcare la suprafață și/sau
în subteran a apelor subterane prin emergențe naturale (izvoare), drenuri și foraje la freatic și
are rolul de a asigura protecția față de substanțe poluante greu degradabile sau nedegradabile
și regenerarea debitului prelevat prin lucrările de captare.
Pentru prevenirea riscului de contaminare sau de impurificare a apei ca urmare a
activității umane, în zonele de protecție se impun măsuri de interdicție a unor activități, precum
și măsuri de utilizare cu restricții a terenului.
Legislaţia națională specifică este reprezentată de:
➢ H.G. nr. 930/2005 privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară;
➢ H.G. nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le
îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind
metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de
suprafaţă destinate producerii de apă potabilă, cu modificările şi completările ulterioare.
➢ O.M. nr. 1278/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind delimitarea zonelor de
protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică.
La nivelul Spațiului Hidrografic Buzău-Ialomița, în anul 2019 au fost inventariate 555
captări de apă pentru potabilizare. În funcție de sursa de alimentare cu apă au rezultat:
• 30 captări de apă din sursele de suprafaţă pentru potabilizare (din care 27 pentru
alimentarea cu apă a populației și 3 pentru alimentarea cu apă a industriei alimentare);
• 525 captări de apă din sursele subterane pentru potabilizare (din care 448 pentru
alimentarea cu apă a populației și 77 pentru alimentarea cu apă a industriei alimentare).
Volumul total de apă pentru potabilizare captat din sursele de suprafaţă a fost de
74,928 mil. m3, iar cel din sursele subterane a fost de 99,328 mil. m3.
În Figura 5.1 sunt reprezentate captările de apă destinate potabilizării din sursele de
suprafață și din sursele subterane.
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Figura 5.1. Captările de apă destinate potabilizării din sursele de suprafață și din sursele subterane din spațiul
hidrografic Buzău-Ialomița
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5.2. Zone pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic
Definirea zonelor pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere
economic s-a realizat prin identificarea cursurilor de apă cu specii de pești care au potenţial
economic şi a zonelor în care se practică pescuitul comercial, precum și a zonelor marine
pretabile pentru creșterea și exploatarea moluștelor.
Cele mai importante acte legislative în domeniu la nivel național sunt reprezentate de:
➢ H.G. nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de
suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole, cu
modificările şi completările ulterioare (H.G. nr. 563/2006, H.G. nr. 210/2007) actualizată
– transpune Directiva 2006/44/CE care abrogă Directiva 78/659/CEE privind calitatea
apelor dulci care trebuie protejate sau îmbunătăţite în vederea întreţinerii vieţii piscicole1;
➢ H.G. nr. 201/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru
moluşte, cu modificările şi completările ulterioare (H.G. nr. 467/2006, H.G. nr. 859/2007,
H.G. nr. 210/2007) actualizată – transpune Directiva 79/923/CEE privind cerinţele de
calitate pentru apele conchilicole, amendată de Directiva 2006/113/CE2;
➢ Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a
resurselor pescărești în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului;
➢ H.G. nr. 1207/2003 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul
Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și
reglementarea pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca - Costești, semnat
la Stânca la 1 august 2003;
➢ O.M. nr. 1950/2007/38/2008 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale pentru delimitarea şi catalogarea zonelor marine pretabile
pentru creşterea şi exploatarea moluştelor, cu modificările ulterioare (O.M. nr.
983/1699/2015);
➢ O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura cu modificările şi completările
ulterioare (Rectificarea nr. 23/2008, Ordonanţa nr. 15/2009, Legea nr. 317/2009, Legea
nr. 152/2010, Legea nr. 219/2010, O.U.G. nr. 127/2010, Legea nr. 253/2011, Legea nr.
187/2012, Legea nr. 114/2016, O.U.G. nr. 85/2016, Legea nr. 1/2017, Legea nr.
126/2019);
➢ O.M. nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din
domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic;
➢ O.M. nr. 60/2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului
în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepţia
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ cu modificările și completările aduse
de Rectificarea din 8 martie 2017, O.M. nr. 252/2019;
➢ O.M. nr. 243/354/2019 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de
pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2019, pe specii şi zone;
➢ O.M. nr. 54/76/2019 privind stabilirea perioadelor și a zonelor de prohibiție a pescuitului,
precum și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul
2019;
➢ Decizia nr. 176/2019 privind pescuitul rapanei în perioada de prohibiție la calcan;
➢ Regulamentul (UE) 2019/2236 de stabilire, pentru 2020, a posibilităților de pescuit
pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în Marea
Mediterană și în Marea Neagră;

1
2

Directiva 2006/44/CE a fost abrogată la nivel european de Directiva Cadru Apă 2000/60/CE
Directiva 2006/113/CE a fost abrogată la nivel european de Directiva Cadru Apă 2000/60/CE
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➢ Regulamentul (UE) 2019/1241 privind conservarea resurselor piscicole și protecția
ecosistemelor marine prin măsuri tehnice;
De asemenea, în scopul protejării sau îmbunătăţirii calităţii apelor care întreţin sau ar
putea întreţine viaţa speciilor de peşti indigene cu o diversitate naturală, au fost identificate:
ape/zone salmonicole – definite ca fiind acele ape care permit sau ar putea permite
dezvoltarea populaţiilor de peşti aparţinând speciilor de salmonide, precum păstrăvul
(Salmo trutta), lipanul (Thymallus thymallus) sau speciilor de coregoni (Coregonus).
ape/zone ciprinicole – definite ca fiind acele ape care permit sau ar putea permite
dezvoltarea populaţiilor de peşti aparţinând speciilor de ciprinide (Cyprinidae) sau altor
specii, cum ar fi ştiuca (Esox lucius), bibanul (Perca fluviatilis).
Zonele cu specii de peşti având potenţial economic s-au considerat cursurile de apă
aparţinând zonei salmonicole localizate pe cursurile de apă și lacurile din zona montană unde
sunt prezente speciile: păstrăvul comun (Salmo trutta fario), lipanul (Thymallus thymallus) și
lostriţa (Hucho hucho) definite de Regia Naţională a Pădurilor “Romsilva”, cu o lungime totală
de 372,6 km pentru râuri şi o suprafaţă de 86,64 ha pentru lacuri.
În registrul zonelor protejate la nivelul spaţiului hidrografic Buzău-Ialomița sunt incluse
zonele şi speciile de peşti care au potenţial economic localizate pe râuri şi lacuri precum și
prezentarea informativă a caracteristicilor cursurilor de apă/sectoarelor de cursuri de apă
(denumire râu, sector, tip corp de apă, lungime, localitate, judeţ, specii importante) şi a lacurilor
de acumulare (denumire lac, tipul lacului, suprafaţa, localitate, judeţ, specii importante).
Distribuția spațială a zonelor pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de
vedere economic este reprezentată în Figura 5.2.
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Figura 5.2. Zone pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic din spațiul hidrografic
Buzău-Ialomița
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În anul 2018 a fost demarat la nivelul bazinului Dunării proiectul MEASURES- Managing
and restoring aquatic EcologicAl corridors for migratory fiSh species in the danUbe RivEr basin
(MEASURES) - Gestionarea și restabilirea bio-coridoarelor acvatice pentru speciile de pești
migratori din bazinul Dunării (2018-2021) care are ca scop cartografierea habitatelor de pești
migratori, conservarea ex-situ și consolidarea rețelei de protecție a sturionilor din Dunăre (cartarea
și identificarea habitatelor-cheie prin dezvoltarea și testarea unei metodologii pentru cartarea
habitatului peștilor migratori, dezvoltarea unei strategii armonizate pentru refacerea coridoarelor
verzi și sprijinirea implementării în viitoarele planuri de management, repopularea cu două specii
autohtone de sturioni pentru conservarea bazinului genetic din Ungaria și România, stabilirea unei
rețele pentru repopularea concertată a speciilor țintă și elaborarea unui manual pentru funcționarea
centrelor care să furnizeze descendenții necesari pentru repopulare, punerea în aplicare a
sistemului de informații MEASURES care va facilita accesul experților, factorilor de decizie și
publicului larg la informațiile relevante disponibile).
Parteneri în acest proiect din partea României sunt: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării, WWF Danube Carpathian Association
Romania, Institutul de Biologie al Academiei Române, Regia Autonomă „Administrația Fluvială a
Dunării de Jos" Galați.
5.3. Zone protejate pentru habitate şi specii unde apa este un factor important
Pentru identificarea zonelor protejate pentru habitate şi specii unde apa este un factor
important s-au luat în considerare ariile naturale protejate care au legătură cu corpurile de apă,
respectiv adăpostesc specii și habitate naturale potențial dependente de resursele de apă de
suprafață și subterane.
Legislaţia națională specifică este reprezentată de:
➢ O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
➢ Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările şi
completările ulterioare;
➢ Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului naţional – Secţiunea a III-a, zone protejate,
cu modificările şi completările ulterioare;
➢ H.G. nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone;
➢ H.G. nr. 1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone;
➢ H.G. nr. 1586/2006 privind încadrarea unor arii naturale protejate în categoria zonelor umede
de importanţă internaţională;
➢ H.G. nr. 1143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate;
➢ H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi
completările ulterioare;
➢ O.M. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de
importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în
România, cu modificările ulterioare;
➢ O.M. nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor
de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în
România;
➢ Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi
pentru modificarea O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
Legislaţia prevede că, pentru asigurarea măsurilor speciale de protecţie şi conservare a
bunurilor patrimoniului natural, se instituie un regim diferenţiat de protecţie şi management,
delimitându-se mai multe categorii de arii naturale protejate, respectiv de interes național,
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internațional, comunitar sau situri Natura 2000 și de interes județean sau local. Având în vedere
acest aspect, pe acelaşi teritoriu pot fi desemnate mai multe categorii de arii naturale protejate care
au legătură cu apa care au fost grupate în zone.
Astfel, la nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița, ariile naturale protejate care au
legătură cu apa identificate au fost grupate în 35 zone pentru protecţia habitatelor şi speciilor
dependente de apă. Suprafaţa acestora este aproximativ 3947,93 km2. În ceea ce privește
corpurile de apă subterană, din cele 18 corpuri de apă subterană freatică, un număr de 10 au fost
identificate cu dependență probabilă de ecosisteme terestre din 9 situri de importanță comunitară.
Analiza privind identificarea zonelor protejate pentru habitate și specii unde apa este un
factor important a fost revizuită și actualizată având în vedere informațiile noi disponibile privind
siturile Natura 2000 și speciile și habitatele naturale aferente acestora3. Astfel, în perioada din
cadrul celui de-al doilea ciclu de planificare a acestui plan de management, legislația din domeniul
ariilor naturale protejate a aprobat noi situri de importanță comunitară (în cazul A.B.A. BuzăuIalomița nefiind identificate noi situri) și suprafețe extinse pentru 2 situri existente. În același timp,
pentru lista consolidată a siturilor Natura 2000 și a celorlalte categorii de arii naturale protejate
desemnate, au fost create servicii de vizualizare și descărcare ale setului de date „ariile naturale
protejate din România” care poate fi găsit prin intermediul serviciilor de căutare ale geoportalului
INSPIRE al Comisiei Europene (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/discovery/).
Figura 5.3 prezintă distribuţia spaţială a ariilor naturale protejate care au legătură cu apa.

În anul 2016 lista siturilor Natura 2000 desemnate în România (în anul 2007) a fost extinsă (prin
desemnarea de situri noi și extinderea unora existente).
3
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Figura 5.3. Zone destinate pentru protecţia habitatelor şi speciilor unde apa este un factor important din spațiul
hidrografic Buzău-Ialomița
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5.4. Zone sensibile la nutrienți. Zone vulnerabile la nitrați
Având în vedere atât poziţionarea României în bazinul hidrografic al fluviului Dunărea şi
bazinul Mării Negre, cât şi necesitatea protecţiei mediului în aceste zone, România a declarat
întregul său teritoriu ca zonă sensibilă la nutrienți. Această decizie se concretizează în faptul că,
în vederea asigurării protecţiei mediului de efectele negative ale evacuărilor de ape uzate
urbane, aglomerările cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenţi trebuie să asigure o
infrastructură pentru epurarea apelor uzate urbane care să permită epurarea avansată, mai ales
în ceea ce priveşte nutrienţii azot şi fosfor (conform prevederilor H.G. nr. 352/2005 art. 3 (1)). În
ceea ce priveşte gradul de epurare, epurarea secundară (treaptă biologică) este o regulă
generală pentru aglomerarile mai mici de 10.000 locuitori echivalenţi.
În procesul implementării Directivei Nitraţi, au fost elaborate şi aplicate Coduri de bune
practici agricole şi Programe de Acţiune. Începând cu luna iunie 2013, s-a luat decizia aplicării
Programului de Acţiune pe întreg teritoriul României, în conformitate cu art. 3 alin. 5 al Directivei
Nitraţi. Astfel, conform prevederilor menţionate, România nu mai are obligativitatea de a
desemna zone vulnerabile la nitraţi din surse agricole, întrucât programul de acţiune se aplică
fără excepţie pe întreg teritoriul ţării.
Legislaţia națională specifică este reprezentată de:
➢ H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul
acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
➢H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva
poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare;
➢ O.M. nr. 452/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Comisiei şi a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia
apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările și
completările ulterioare;
➢O.M. nr. 1.072/2003 privind aprobarea organizării Monitoringului suport naţional integrat
de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din
surse agricole în apele subterane şi de suprafaţă şi pentru aprobarea Programului de
supraveghere şi control corespunzător şi a procedurilor şi instrucţiunilor de evaluare a
datelor de monitorizare a poluanţilor proveniţi din surse agricole în apele de suprafaţă şi în
apele subterane;
➢O.M. nr. 1182/1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru
protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, cu modificările și
completările ulterioare;
➢ Decizia nr. 151658/2018 privind aplicarea Programului de acțiune pentru protecția apelor
împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, aprobat prin Decizia Comisiei pentru
aplicarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse
agricole cu nr. 221983/GC/12.06.2013.
Prevederile programului de acţiune sunt obligatorii pentru toţi fermierii care deţin sau
administrează exploataţii agricole şi pentru autorităţile administraţiei publice locale ale
comunelor, oraşelor şi municipiilor pe teritoriul cărora există exploataţii agricole.
Monitorizarea conformităţii corpurilor de apă se face de către ANAR prin ABA, prin
supravegherea concentraţiei de nitraţi, precum şi a elementelor fizico-chimice şi biologice
indicatoare ale procesului de eutrofizare.
5.5 Zone pentru îmbăiere
Zonele pentru îmbăiere sunt reprezentate de zonele unde îmbăierea este tradiţional
practicată de un număr de utilizatori ai apei de îmbăiere considerat mare de către direcţiile de
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sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în colaborare cu autorităţile administraţiei
publice locale, în baza istoricului local de folosinţă, a infrastructurii şi serviciilor asigurate şi a
altor măsuri luate pentru a încuraja scăldatul, inclusiv a măsurilor de promovare în scop turistic
a zonei de îmbăiere. Având în vedere aceste aspecte, până în prezent zonele de îmbăiere au
fost desemnate în zona litorală a Mării Negre și lacul Ciuperca din județul Tulcea.
Legislaţia națională specifică este reprezentată de:
➢
H.G. nr. 88/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și
control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere, cu modificările și completările
ulterioare;
➢
H.G. nr. 546/2008 privind gestionarea calității apelor de îmbăiere, cu modificările și
completările ulterioare;
➢
O.M. nr. 183/2011 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare și evaluare a
zonelor de îmbăiere.
Conform legislaţiei adoptate, obligaţiile ANAR împreună cu Institutul Național de
Sănătate Publică (INSP) constau în:
▪
Direcțiile de sănătate publică și a municipiului București întocmesc anual, în colaborare
cu administrațiile bazinale de apă, până la data de 15 mai, lista apelor de îmbăiere
cuprinzând toate apele de suprafață din teritoriu utilizate pentru îmbăiere pentru care se
preconizează un număr mare de utilizatori și pentru care nu există o interdicție sau o
recomandare permanentă împotriva îmbăierii. La stabilirea listei apelor de îmbăiere se
va ține cont și de informațiile privind calitatea apelor de suprafață primite de la ANAR
prin administraţiile bazinale de apă.
▪
Autorităţile de mai sus comunică anual autorităţii publice centrale în domeniul asistenţei
de sănătate publică şi autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului lista cu apele
de îmbăiere identificate, până la data de 25 mai.
Prin H.G. nr. 389/2011 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 546/2008 privind
gestionarea calităţii apei de îmbăiere, s-au stabilit și următoarele responsabilități:
▪
Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în colaborare cu
administraţiile bazinale de apă, elaborează şi actualizează profilul apelor de îmbăiere în
conformitate cu prevederile anexei nr. 3 - Profilul apelor de îmbăiere.
▪
Profilurile apelor de îmbăiere se revizuiesc de către INSP, în colaborare cu ANAR, pe
baza propunerilor înaintate de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 - Profilul apelor de
îmbăiere.
Profilurile apelor de îmbăiere, stabilite pentru prima dată în anul 2011, pe baza
metodologiei recomandate de CE, au fost actualizate în anul 2019. Profilele actualizate pot fi
consultate pe site-ul Ministerului Sănătății4.
Conform legislației în vigoare, INSP efectuează, pe baza datelor de monitorizare
raportate la sfârșitul sezonului de îmbăiere de către direcțiile de sănătate publică și a
municipiului București:
a) evaluarea anuală a calității fiecărei ape de îmbăiere;
b) clasificarea apelor de îmbăiere, pe baza rezultatelor evaluării, în ape de
calitate nesatisfăcătoare, satisfăcătoare, bune sau excelente, urmând procedurile enunțate în
Anexa 2 a H.G. nr. 546/2008 (cu modificările și completările ulterioare).
Raportul anual privind calitatea apelor de îmbăiere din România a fost elaborat de
Ministerul Sănătății (în limba engleză) și este afișat pe site-ul Agenției Europene de Mediu
(EEA).
Raportul
pentru
anul
2019
este
disponibil
la
adresa
web:
4

http://www.ms.ro/2017/02/28/zonele-de-imbaiere/

165

5. Identificarea și cartarea zonelor protejate
https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/state-ofbathing-water.
Harta interactivă care prezintă calitatea zonelor de îmbăiere la nivel european, inclusiv
pentru România, este disponibilă pe site-ul Agenției Europene de Mediu:
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/state-of-bathing-waters-in2019
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