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3.3. Delimitarea corpurilor de apă 
  

Conform cerințelor art. 2(10) al Directivei Cadru Apă a fost definită și stabilită 
noțiunea de „corp de apă de suprafață” ca fiind un element discret și semnificativ al apelor 
de suprafață, respectiv: râu, lac, canal, sector de râu, sector de canal, ape tranzitorii și ape 
costiere. 

Corpul de apă este unitatea care se utilizează pentru stabilirea, raportarea și 
verificarea modului de atingere al obiectivelor țintă ale Directivei Cadru a Apei, astfel că 
delimitarea corectă a acestor corpuri de apă stă la baza elaborării şi implementării tuturor 
cerinţelor directivei. 

Delimitarea corpurilor de apă s-a realizat pe baza Instrucţiunilor metodologice pentru 
delimitarea corpurilor de apă de suprafaţă - râuri şi lacuri, elaborate de Administraţia 
Naţională „Apele Române” având la bază recomandările Ghidului Comisiei Europene 
Strategia Comună de Implementare a Directivei Cadru Apă (2000/60/EC) - Ghidul nr. 2 
privind identificarea corpurilor de apă1. 

În perioada 2019-2020, s-a reanalizat și actualizat delimitarea corpurilor de apă, 
aplicându-se aceleași criterii de bază și adiționale utilizate în primul și al doilea Plan de 
Management al spațiului hidrografic Buzau-Ialomita. 

Pentru delimitarea corpurilor de apă de suprafață s-a ținut cont de următoarele criterii 
de bază: 

• categoria de apă de suprafață; 

• tipologia apelor de suprafaţă; 

• caracteristicile fizice (geografice sau hidromorfologice) ale apelor de suprafaţă. 
 

 
În contextul necesității revizuirii delimitării corpurilor de apă, pentru o 

delimitare mai precisă a corpurilor de apă de suprafaţă s-au reanalizat următoarele 
criterii: 

• starea apelor, care ia în considerare și presiunile și impactul acestora. Un element 
discret de apă de suprafață nu trebuie să conțină elemente semnificative ale unor 
stări diferite. Un “corp de apă” trebuie să aparțină unei singure clase de stare; 

• zonele protejate  - în procesul de sub-divizare progresivă a apelor în unități din ce în 
ce mai mici, s-a ţinut cont de păstrarea unui echilibru între limitele zonelor protejate 
şi descrierea corectă a stării apelor, precum și de necesitatea evitării fragmentării 
apelor de suprafață într-un număr prea mare de corpuri de apă; 

• alterările hidromorfologice, luând în considerare desemnarea corpurilor de apă 
puternic modificate (CAPM) și a corpurilor de apă artificiale (CAA) în Planul de 
Management al spațiului hidrografic Buzău-Ialomița actualizat aprobat prin H.G. nr. 
859/2016; 

• reanalizarea aprofundată a presiunilor hidromorfologice prin actualizarea bazei de 
date privind presiunile hidromorfologice. Astfel a fost actualizat și uniformizat setul 
de date geospațiale referitoare la captări, evacuări, praguri, derivații, regularizări și 
diguri. În cursul anului 2019 și începutul anului 2020 s-au desfășurat campanii de 
teren pentru inventarierea, caracterizarea și localizarea acestor presiuni. Având în 
vedere întreruperea cauzată de situația pandemică, actualizarea bazei de date este 
în desfășurare. Presiunile hidromorfologice inventariate au fost reevaluate având în 
vedere criteriile abiotice (sub-capitolul 3.4.3), inclusiv acele presiuni 
hidromorfologice, care după parcurgerea testului de desemnare, au condus la 

 
1 Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) – Guidance No 02 - 
Horizontal Guidance on the identification of surface water bodies, European Commission 
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schimbarea încadrării categoriei corpurilor de apă aferente, în funcție de cazul 
respectiv; 

• validarea delimitării actuale a corpurilor de apă cu datele furnizate prin monitorizarea 
acestora. 
La fel ca în primele două cicluri de planificare, pentru delimitarea corpurilor de apă 

de suprafaţă au fost luate în considerare toate râurile al căror bazin hidrografic are o 
suprafaţă mai mare de 10 km2, lacurile naturale cu suprafața mai mare de 50 ha, precum şi 
lacurile de acumulare cu suprafață la nivelul normal de retenție mai mare de 50 ha. 
 Deşi delimitarea corpurilor de apă mici (râuri cu bazine hidrografice mai mici de 10 
km2 şi a lacurilor cu o suprafaţă mai mică de 50 ha) nu este o cerinţă a DCA, a avut loc un 
proces de identificare şi delimitare a acestor categorii de corpuri de apă bazat pe stabilirea 
importanţei lor pe criterii de localizare în zone protejate, mod de formare etc. Această stare 
de fapt nu exclude aplicarea pentru aceste categorii de râuri şi lacuri a aceluiaşi nivel de 
protecţie ca şi pentru corpurile de apă delimitate. Astfel, s-a ţinut cont de abordarea 
prezentată mai sus şi, în anumite cazuri, bazinele de recepţie mici au fost integrate corpului 
de apă delimitat, în cazul în care întreg bazinul este omogen din punct de vedere al 
presiunilor şi impactului antropic. 
  Astfel, la nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița s-a identificat 1 lac natural mai 
important cu suprafaţă mai mică de 50 ha. 
  În perioada 2019-2020, redelimitarea corpurilor de apă s-a realizat ca urmare a 
validării tipologiei corpurilor de apă, dar în principal în urma informațiilor privind regimul 
secării furnizate de Atlasul Secării Râurilor din România elaborat de Institutul Național de 
Hidrologie și Gospodărire a Apelor, versiunea finală decembrie 2019, precum și a datelor și 
informațiilor noi disponibile, obținute din teren, în perioada 2015-2020. 

Introducerea acestor aspecte în analiza delimitării corpurilor de apă, a condus la:  

• gruparea/agregarea și scindarea unor corpuri de apă în funcţie de categoria corpului 
de apă, tipologie, mărimea corpului de apă, presiunile antropice exercitate asupra 
corpurilor de apă, starea lor, etc.; 

• validarea identificării și delimitării corpurilor de apă în conformitate cu criteriile 
stabilite în cadrul studiilor de cercetare mai sus menționate ce a avut drept rezultat 
eliminarea unor corpuri de apă nepermanente care prezentau secare anuală. Acest 
proces a avut la bază actualizarea Atlasului Secării în vederea cunoașterii cursurilor 
de apă cu regim de scurgere nepermanent. În acest sens, în perioada 2013-2017 s-
au desfășurat, pe de o parte, campanii de colectare a datelor și, pe de altă parte, 
activități de centralizare și prelucrare a datelor și informațiilor. În perioada 2018-2019 
a avut loc validarea setului de date și a informațiilor prin colaborare cu experții din 
cadrul Administrației Naționale „Apele Române”. Actualizarea și validarea datelor 
privind regimul de curgere a condus la identificarea unor sectoare de cursuri de apă 
ce prezintă fenomenul de secare permanentă. Acest aspect coroborat cu analiza 
influențelor sectorului în cauză la scara corpului de apă a condus la un număr redus 
de situații ce au vizat eliminarea unor corpuri de apă. În același timp au fost 
identificate sectoare care prezintă regim de curgere cu secare rară, sau o dată la mai 
puțin de 5 ani ceea ce a condus la necesitatea delimitării ca și corp de apă, sau 
agregării cu un corp de apă, sau separării acestora dintr-un corp de apă. 

• schimbarea denumirii și/sau codului corpului de apă. 
 Având în vedere cele menționate mai sus, la nivelul celui de-al treilea Plan de 
Management al spațiului hidrografic Buzău-Ialomița s-a identificat un număr total de 161 
corpuri de apă de suprafaţă, din care: 

• 132 corpuri de apă râuri – 38 corpuri de apă sunt reprezentate de corpuri de apă 
nepermanente, iar restul de 94 sunt corpuri de apă permanente; 
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•   29 corpuri de apă de tip lac (lacuri naturale, lacuri naturale puternic modificate, lacuri 
de acumulare). 
Reiterăm precizarea menționată în cadrul subcapitolului privind Tipologia lacurilor 

naturale referitoare la eliminarea lacurilor terapeutice în cadrul procesului de delimitare a 
corpurilor de apă. Astfel, având în vedere specificitatea lacurilor terapeutice și utilizării lor 
doar în scop medical/balnear, ce imprimă acestora un caracter nerelevant în contextul 
Directivei Cadru Apă, tipologia lacurilor terapeutice (ROLN06T) nu a mai fost asociată unor 
corpuri de apă. 

La nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița, cel mai lung corp de apă are 131 km 
(corpul de apă Buzău_Cf. Costei_Cf. Siret), iar cele mai scurte au 2,5 km (corpurile de apă 
Canal_Evacuare_Strachina și Șanțu Florești). 

La nivelul celui de-al treilea ciclu de planificare și coroborat cu aspectele din 
subcapitolul 6.3, s-a identificat un număr de 161 corpuri de apă de suprafaţă, prezentate în 
Tabelul 3.4, clasificate în următoarele categorii: 

• 116 corpuri de apă naturale, din care 101 corpuri de apă râuri, 15 corpuri de apă 
lacuri; 

• 32 corpuri de apă puternic modificate, din care: 18 corpuri de apă râuri, 10 lacuri de 
acumulare, 4 corpuri de apă lacuri naturale puternic modificate; 

• 13 corpuri de apă artificiale (13 corpuri de apă de tip râu - canale și derivații). 
 
Din cele 161 corpuri de apă de suprafață, 38 corpuri de apă (cca 23,60%) sunt corpuri 

de apă nepermanente, toate fiind din categoria râuri. În Figura 3.5 se prezintă corpurile de 
apă delimitate la nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița. 
 
Tabel 3.4. Corpurile de apă delimitate la nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița 

 

Categorii de apă de suprafață 

Nr. corpuri de apă delimitate 
în Planul de Management al 
spațiului hidrografic Buzău-

Ialomița actualizat 2021 

Corpuri de apă naturale, din care: 116 

Râuri 101 

Lacuri naturale 15 

Corpuri de apă puternic modificate, din care: 32 

Râuri 18 

Lacuri naturale  4 

Lacuri de acumulare 10 

Corpuri de apă artificiale 13 

Râuri (canale și derivații) 13 

Lacuri 0 

Număr total corpuri de apă de suprafaţă la 
nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița  

161 
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Figura 3.5. Corpurile de apă de suprafaţă din spațiul hidrografic Buzău-Ialomița 


