3. Caracterizarea apelor de suprafață
3.6. Evaluarea impactului antropic şi riscul neatingerii obiectivelor de mediu
Necesitatea de a analiza presiunile antropice şi impactul acestora este prezentată în
articolul 5 al Directivei Cadru, articol care precizează: “Fiecare Stat Membru trebuie să asigure
trecerea în revistă a impactului activităţilor umane asupra stării apelor de suprafaţă şi
subterane pentru fiecare district al bazinului hidrografic sau pentru o porţiune a unui district al
unui bazin hidrografic internaţional care se află pe teritoriul său”.
Procesul de evaluare a presiunilor antropice şi a impactului acestora la nivelul corpurilor
de apă conduce la identificarea acelor corpuri de apă care riscă să nu atingă obiectivele de mediu,
cuprinzând următoarelor etape:
• Identificarea activităţilor şi a presiunilor;
• Identificarea presiunilor potenţial semnificative/semnificative;
• Evaluarea impactului;
• Evaluarea riscului neîndeplinirii obiectivelor de mediu.
Ca şi în abordarea din Planul de Management al spațiului hidrografic Buzău-Ialomița
actualizat aprobat prin H.G. nr.80/2011 și H.G. nr. 859/2016, pentru analiza presiunilor şia
impactului s-a folosit conceptul DPSIR (Driver – Pressure – State – Impact – Response Activitate antropică – Presiune – Stare – Impact – Răspuns). Astfel, s-au utilizat informaţii/date
despre activităţile antropice şi schimbările la nivelul stării corpului de apă, cât şi răspunsul
(măsurile ce vor fi luate pentru a îmbunătăţi starea corpului de apă).
Principalele sectoare de activitate care generează presiuni potențial semnificative la
nivelul anului 2019, precum şi tipurile de impact asociate acestora sunt următoarele:
dezvoltarea urbană, activitățile industriale şi activitățile agricole, respectiv poluarea cu azot,
poluarea cu fosfor, poluarea organică și poluarea chimică, precum și alterarea habitatelor
datorită modificărilor hidrologice și morfologice.
Evaluarea impactului diferitelor tipuri de presiuni semnificative s-a realizat pornind de la
evaluarea stării corpurilor de apă, pentru care s-au utilizat, în principal, datele de monitoring din
anul 2019. Dacă la nivelul unui corp de apă nu s-au stabilit secțiuni de monitorizare, s-au
considerat datele de monitoring obținute într-o altă secțiune situată pe un alt corp de apă care
prezintă aceeași tipologie și aceleași categorii de presiuni antropice (prin gruparea corpurilor de
apă în scopul realizării evaluării), iar pentru corpurile de apă pentru care nu este posibilă nici
gruparea acestora, evaluarea stării se realizează pe baza analizei de risc de neatingere a
obiectivelor de mediu.
Tipurile de impact produse de presiunile semnificative au fost analizate ţinând cont şi de
recomandările Ghidului EU 22 de raportare a Planului Național de Management actualizat. Astfel,
impacturile se pot asocia poluării cu nutrienţi, substanţe organice şi substanţe prioritare/prioritar
periculoase, alterărilor habitatelor datorate modificărilor hidrologice şi morfologice, precum şi altor
tipuri de poluări specifice apelor de suprafaţă.
Ca şi în Planul de Management al spațiului hidrografic Buzău-Ialomița aprobat prin H.G.
nr.80/2011 și actualizarea sa aprobată prin H.G. nr. 859/2016, se prezintă în continuare tipurile
de impact identificate la nivel naţional în cadrul elaborării proiectului Planului de Management al
spațiului hidrografic Buzău-Ialomița actualizat.
Poluarea cu substanţe organice se datorează emisiilor/evacuărilor de ape uzate
provenite de la sursele punctiforme şi difuze, în special aglomerările umane, sursele industriale
şi agricole. Lipsa sau insuficienţa epurării apelor uzate conduce la poluarea apelor de suprafaţă
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cu substanţe organice, care odată ajunse în apele de suprafaţă încep să se degradeze şi să
consume oxigen. Poluarea cu substanţe organice produce un impact semnificativ asupra
ecosistemelor acvatice prin schimbarea compoziţiei speciilor, scăderea biodiversităţii, precum şi
prin reducerea populaţiei piscicole sau chiar mortalitate piscicolă în contextul reducerii drastice a
concentraţiei de oxigen.
O altă problemă importantă de gospodărire a apelor este poluarea cu nutrienţi (azot şi
fosfor). Ca şi în cazul substanţelor organice, emisiile de nutrienţi se datorează atât surselor
punctiforme (ape uzate urbane, industriale şi agricole neepurate sau insuficient epurate), cât şi
surselor difuze (în special, cele agricole: creşterea animalelor, utilizarea fertilizanţilor). Nutrienţii
determină eutrofizarea apelor (îmbogăţirea cu nutrienţi şi creştere algală excesivă), în special a
corpurilor de apă stagnante sau semi-stagnante (lacuri naturale şi de acumulare, râuri puţin
adânci cu curgere lentă), ceea ce determină schimbarea compoziției speciilor, scăderea
biodiversităţii speciilor, precum şi reducerea utilizării resurselor de apă (apă potabilă, recreere
etc.). Referitor la impactul generat de poluarea cu nutrienţi în cazul lacurilor, evaluarea s-a realizat
atât prin aprecierea stadiului trofic exprimat prin indicatori specifici, luându-se în considerare şi
manifestarea procesului de eutrofizare, cât și prin compararea valorilor înregistrate ale nutrienților
cu limitele acestora prevăzute în metodologiile de evaluare a stării.
Poluarea cu substanţe prioritare/prioritar periculoase se datorează evacuărilor de
ape uzate din surse punctiforme sau emisiilor din surse difuze ce conţin poluanţi nesintetici
(metale grele) şi/sau poluanţi sintetici (micropoluanţi organici). Substanţele periculoase produc
toxicitate, persistenţă şi bioacumulare în mediul acvatic. În procesul de analiză a riscului privind
poluarea cu substanţe periculoase, trebuie subliniată lipsa sau insuficienţa datelor de monitoring
care să conducă la o evaluare cu un grad de încredere mediu sau ridicat.
Presiunile hidromorfologice influenţează caracteristicile hidromorfologice specifice
apelor de suprafaţă şi produc un impact asupra stării ecosistemelor acestora. Construcţiile
hidrotehnice cu barare transversală (baraje, stăvilare, praguri de fund) întrerup conectivitatea
longitudinală a râurilor cu efecte asupra regimului hidrologic, transportului de sedimente, dar mai
ales asupra migrării biotei. Lucrările în lungul râului (îndiguirile, lucrările de regularizare şi
consolidare a malurilor) întrerup conectivitatea laterală a corpurilor de apă cu luncile inundabile
şi zonele de reproducere ce au ca rezultat deteriorarea stării ecologice. Prelevările şi restituţiile
semnificative au efecte asupra regimului hidrologic, dar şi asupra biotei.
Astfel, impactul alterărilor hidromorfologice asupra stării corpurilor de apă se poate
exprima prin afectarea migrării speciilor de peşti migratori, declinul reproducerii naturale a
populaţiilor de peşti, reducerea biodiversităţii şi abundenţei speciilor, precum şi alterarea
compoziţiei populaţiilor. Deși au fost derulate studii și proiecte la nivel european privind relaţia
dintre presiunile hidromorfologice şi impactul acestora, de multe ori variatele tipuri de presiuni
acţionează sinergic și cumulativ, făcând dificilă decelarea efectului faţă de tipul de presiune.
• Riscul neatingerii obiectivelor de mediu, respectiv de neatingere a stării
bune/potenţialuluibun sau de deteriorare a stării bune/potenţialului bun
Riscul neatingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă a fost
evaluat având în vedere informațiile privind corpurile de apă, actualizarea informaţiilor privind
presiunile semnificative şi impactul acestora asupra apelor, precum şi identificarea măsurilor de
bază şi suplimentare care, aplicate pe o perioadă de 6 ani, ar putea conduce la atingerea
obiectivelor de mediu în anul 2027.
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În procesul de evaluare a riscului s-a ţinut cont de presiunile potențial semnificative
identificate şi de evaluarea impactului, respectiv de starea/potenţialul ecologic şi starea chimică
şi s-au luat în considerare următoarele categorii de risc: poluarea cu substanţe organice, poluarea
cu nutrienţi, poluarea cu substanţe periculoase şi alterările hidromorfologice, având în vedere că
aceste 4 categorii de presiuni au fost identificate, atât la nivelul Districtului Internaţional al Dunării,
cât şi la nivel naţional, ca fiind probleme importante de gospodărirea apelor.
Riscul total este compus din riscul ecologic şi riscul chimic, iar evaluarea este dată de
cea mai proastă situaţie regăsită la cele 2 categorii de risc.
Riscul ecologic este definit de cele 3 categorii de risc: poluarea cu substanţe organice,
poluarea cu nutrienţi, precum şi de alterările hidromorfologice. Pentru riscul ecologic, evaluarea
realizată pe baza elementelor biologice are un rol primordial, însă în lipsa unor corelaţii exacte
dintre presiune/măsuri şi impact, s-au utilizat şi parametri abiotici (elemente fizico-chimice şi
hidromorfologice). Riscul ecologic se cuantifică având în vedere cea mai proastă situaţie regăsită
în categoriile de risc (poluarea cu substanţe organice, poluarea cu nutrienţi, precum şi de alterările
hidromorfologice).
Riscul chimic (riscul dea nu atinge starea chimică bună) este definit de o singură
categorie şi anume poluarea cu substanţe prioritare şi cu alţi poluanţi, considerând standardele
de calitate a mediului stabilite în Directiva 2013/39/UE de modificare a Directivelor 2000/60/CE și
2008/105/EC în ceea ce privește substanțele prioritare din domeniul politicii apei.
Se precizează că în situația în care un corp de apă nu a atins obiectivele de mediu, iar
măsurile de bază și suplimentare (relevante și eficiente pentru atingerea obiectivelor) sunt
planificate să se realizeze după anul 2027, corpul de apă este la risc de neatingere a obiectivului
de mediu și i se aplică excepții de la atingerea obiectivului de mediu după anul 2027.
De asemenea, în cazul în care corpul de apă se află în stare bună / potențial ecologic
bun în anul 2021, prin apariția unor noi presiuni semnificative în perioada 2022-2027 pentru care
se planifică măsuri de bază și suplimentare după anul 2027, atunci corpul devine la risc de
neatingere a obiectivului de mediu (deteriorare).
În stabilirea măsurilor pentru evaluarea riscului se pot utiliza informații/date existente și
la nivelul altor raportări la Comisia Europeană, în special cele referitoare la presiuni (ex. Directiva
privind epurarea apelor uzate urbane 91/271/EEC – anul de referinta 2018), Registrul poluantilor
emisi E-PRTR (anul de referință 2019), inventarul măsurilor de bază (anul de referință 2020 și
actualizat până în prezent).
Se au în vedere 2 grupe de risc:
- riscul la nivelul anului 2021, pentru evaluarea căruia se corelează cu evaluarea stării corpurilor
de apă aferentă anului 2019. De asemenea, se vor avea în vedere implementarea măsurilor de
bază și suplimentare pentru presiunile existente și cele noi identificate pentru intervalul 2018 –
2021, conform stadiului măsurilor (măsuri implementate, în curs de implementare, planificate
pentru realizare până în 2021);
- riscul la nivelul anului 2027, pentru care seare în vedere starea ecologică/potențialul ecologic
al corpului de apă şi starea chimică, evaluate pe baza implementării măsurilor de bază și
suplimentare până în 2026, măsuri stabilite în al doilea plan de management pentru perioada
2022-2027, cât şi măsuri noi stabilite în actualul proiect al Planului Național de management
actualizat.
Evaluarea riscului a fost realizată pentru a fi utilizată la:
- caracterizarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi a stării chimice (capitolul 6.2.), în
condiţiile în care pentru unele corpuri de apă nu au existat date de monitoring, iar gruparea
corpurilor de apă nu a putut fi realizată (confidenţă scăzută);
- stabilirea măsurilor suplimentare;
- aplicarea excepţiilor de la atingerea obiectivelor de mediu.
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Din analiza efectuată rezultă că la nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița dintr-un total de 161
corpuri de apă, au fost identificate ca fiind la risc în anul 2021 un număr total de 81 corpuri de
apă. Urmare a acestei analize, faţă de numărul corpurilor de apă care au fost identificate în Planul
de Management al spațiului hidrografic Buzău-Ialomița actualizat, aprobat prin H.G. nr.859/2016
ca fiind la risc de neatingere a obiectivelor de mediu în anul 2021, respectiv 26,79%, în proiectul
Planului de Management al spațiului hidrografic Buzău-Ialomița actualizat, au fost identificate 81
(50,31%) corpuri de apă la risc pentru anul 2021.
În ceea ce priveşte riscul neatingerii obiectivelor de mediu pentru anul 2027, rămân la
risc un număr de 77 corpuri de apă (Figura 3.14), din care 76 corpuri de apă de suprafață nu ating
starea ecologică bună/potențialul ecologic bun, 2 corpuri de apă de suprafață nu ating starea
chimică bună, iar 1 corp de apă de suprafață nu atinge simultan starea ecologică bună/potențialul
ecologic bun și starea chimică bună.

90

81

77

80

70

59

60

55

50
40

22

30

22

20
10
0

RW

LW

nr. corpuri de apă la risc in anul 2021

TOTAL
nr. corpuri de apă la risc in anul 2027

Figura 3.14. Numărul corpurilor de apă la risc datorită presiunilor semnificative
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