6. Monitorizarea și caracterizarea stării apelor
6. MONITORIZAREA ȘI CARACTERIZAREA STĂRII APELOR
6.1. Reţelele şi programele de monitorizare
Programele de monitorizare a corpurilor de apă de suprafață, corpurilor de apă subterane și a
zonelor protejate au fost stabilite în concordanță cu prevederile Articolului 8 (1, 2) al Directivei
Cadru Apă, cu scopul de a evalua și cunoaște starea acestora, la nivelul bazinelor/spațiilor
hidografice.
Sistemul Național de Monitoring Integrat al Apelor a devenit operațional la 22.12.2006, iar
monitorizarea stării apelor în România se realizează de către Administraţia Naţională “Apele
Române”, prin unităţile sale teritoriale (Administraţiile Bazinale de Apă), și cuprinde următoarele
sub-sisteme:
•

Râuri;

•

Lacuri;

•

Ape tranzitorii;

•

Ape costiere;

•

Ape subterane;

•

Ape uzate (monitoringul de control al apelor uzate evacuate în receptorii naturali).

Pe parcursul acestui interval de timp, rețeaua națională de monitorizare a suferit diferite
actualizări, având în vedere cerințe specifice ale Directivelor Europene în domeniul apei.
Mediile de investigare pentru corpurile de apă de suprafață sunt reprezentate de apă, biotă și
sedimente, iar elementele de calitate, parametrii şi frecvenţele minime de monitorizare sunt în
concordanţă cu cerinţele Directivei Cadru Apă, în funcţie de tipul de program, respectiv:
•

programul de supraveghere;

•

programul operaţional;

•

programul de investigare.

Programele de monitorizare definite pentru apele subterane includ:
•

programul de monitorizare cantitativă;

•

programul de monitorizare chimică (de supraveghere şi operaţional).

În procesul de actualizare al planului de management pentru cel de-al III-lea ciclu de
implementare, s-a realizat redelimitarea corpurilor de apă de suprafaţă, fiind necesară reevaluarea
reţelei de monitoring (unde a fost cazul), având în vedere inclusiv monitorizarea unui număr cât
mai mare de corpuri de apă într-un ciclu de planificare (în special corpurile de apă evaluate prin
similitudine/grupare sau prin evaluarea riscului neatingerii obiectivelor de mediu). De asemenea, a
crescut şi numărul parametrilor monitorizaţi, astfel încât să crească şi nivelul de confidenţă în
evaluarea stării.
În evaluarea stării ecologice/potențialului ecologic și stării chimice a corpurilor de apă de suprafață
nemonitorizate s-a aplicat principiul grupării corpurilor de apă, care constă în utilizarea datelor de
monitoring determinate într-o altă secţiune, situată pe un alt corp de apă care prezintă aceeaşi
tipologie şi aceleaşi tipuri și magnitudini ale presiunilor semnificative.
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6.1.1. Ape de suprafaţă
În conformitate cu Anexa V a Directivei Cadru Apă, informaţiile furnizate de sistemul de
monitoring al apelor de suprafaţă sunt necesare pentru:
•

Clasificarea stării corpurilor de apă (având în vedere atât starea/potenţialul ecologic, cât şi
starea chimică);

•

Validarea evaluării de risc;

•

Proiectarea eficientă a viitoarelor programe de monitoring;

•

Evaluarea schimbărilor pe termen lung din cauze naturale;

•

Evaluarea schimbărilor pe termen lung din cauza activităţilor antropice;

•

Estimarea încărcărilor transfrontaliere de poluanţi sau evacuaţi în mediul marin;

•

Evaluarea schimbărilor în starea corpurilor de apă identificate ca fiind la risc de neatingere
a obiectivelor de mediu, ca răspuns la aplicarea măsurilor sau prevenire a deteriorării;

•

Stabilirea cauzelor care au condus la neatingerea obiectivelor de mediu a corpurilor de
apă;

•

Stabilirea magnitudinii şi impactului poluărilor accidentale;

•

Utilizarea în exerciţiul de intercalibrare;

•

Evaluarea conformităţii cu standardele şi obiectivele zonelor protejate;

•

Estimarea condiţiilor de referinţă pentru apele de suprafaţă.

Secţiunile/staţiile de monitorizare a elementelor biologice, hidromorfologice (staţii hidrometrice),
fizico-chimice (inclusiv poluanţii specifici) şi a substanţelor prioritare pentru corpurile de apă de
suprafaţă din spațiul hidrografic Buzău-Ialomița sunt prezentate în Figura 6.1.
În continuare sunt detaliate programele de monitorizare stabilite pentru cele 186 secţiuni din
reţeaua de monitorizare (din care în 52 secțiuni se monitorizează și elementele hidromorfologice),
care au fost utilizate în procesul de evaluare a stării/potenţialului ecologic şi a stării chimice a 95
corpuri de apă monitorizate din cele 161 corpuri de apă de suprafaţă, având în vedere intervalul
2017 - 2019.
Programul de supraveghere
Programul de supraveghere, stabilit cu rolul de a evalua starea corpurilor de apă din cadrul
spațiului hidrografic Buzău-Ialomița, se realizează în fiecare an pe perioada unui plan de
management pentru corpurile de apă identificate ca nefiind la risc de neatingere a obiectivelor de
mediu. De asemenea, prin monitoringul de supraveghere se obțin informații pentru validarea
procedurii de evaluare a impactului, proiectarea eficientă a viitoarelor programe de monitoring,
evaluarea tendinței de variație pe termen lung a resurselor de apă în condiții naturale și în
condițiile exercitării presiunilor antropice.
Pentru fiecare secțiune de monitorizare prevăzută cu program de supraveghere, elementele de
calitate biologice sunt selectate în baza reprezentativității în funcție de tipologia corpurilor de apă,
de magnitudinea presiunilor, precum și în funcție de analiza rezultatelor obținute în procesul de
monitorizare și a analizei rezultatelor evaluării stării ecologice, în concordanță cu cele specificate
în Anexa 6.1 a proiectului Planului Național de Management actualizat 2022-2027 și capitolul 6.2.1
al proiectului Planului de Management actualizat al spațiului hidrografic Buzău-Ialomița 2022-2027.
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Elementele fizico-chimice generale se analizează în fiecare secțiune de monitorizare, însă
substanțele prioritare și poluanții specifici neprioritari, precum și alți poluanți se monitorizează
numai în cazul în care sunt identificate presiuni antropice (surse punctiforme și difuze de poluare)
care evacuează astfel de poluanți sau în cazul în care aceste substanțe sunt în cantități relevante
în resursele de apă (după analiza completă – screening). Acest criteriu este aplicabil tuturor
categoriilor de ape de suprafață. Pentru substanțele identificate în urma screening-ului, s-a derulat
programul de monitoring de supraveghere și, după caz, operațional cu o frecvență de minim 12
ori/an/secţiune de monitoring. Sunt însă situații particulare când frecvența de monitorizare a fost
mai scăzută. În cazul captărilor de apă pentru potabilizare, în care sunt monitorizate și substanțele
prioritare, frecvența variază între 4-12/an, în funcție de dimensiunea localității deservite (conform
Anexei V a DCA). De asemenea, frecvența poate fi mai mică (8-9/an) în cazul corpurilor de apă
nepermanente, unde lipsa apei împiedică realizarea prelevărilor și datorită perioadelor de îngheț
ale anotimpului rece.
Pentru monitorizarea substanțelor prioritare prevăzute în Directiva 2013/39/UE de modificare a
Directivelor 2000/60/CE și 2008/105/CE în ceea ce privește substanțele prioritare din domeniul
politicii apei, transpusă în legislația națională prin H.G. 570/2016, pentru toate programele de
monitoring, s-au avut în vedere următoarele aspecte, aplicabile tuturor categoriile de corpuri de
apă (râuri, lacuri):
-

monitorizarea substanțelor identificate în urma unui screening calitativ la nivelul corpului de
apă în care se evacuează astfel de substanțe;
monitorizarea substanțelor prioritare pentru care există dezvoltate și implementate metode
de analiză.

La nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița, pentru corpurile de apă de suprafață, au fost
stabilite 45 secțiuni de monitorizare cu program de supraveghere a elementelor calitative
biologice, fizico-chimice și a substanțelor prioritare.
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Figura 6.1.Reţeaua de monitorizare a apelor de suprafaţă din spațiul hidrografic Buzău-Ialomița
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Râuri:
La nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița, numărul secţiunilor de monitorizare cu program de
supraveghere pentru corpurile de apă râuri naturale, puternic modificate şi corpuri de apă artificiale
este de 33 secţiuni, în care s-au monitorizat parametrii biologici, fizico-chimici, precum și
substanțele prioritare.
Elementele de calitate monitorizate, parametrii şi frecvenţele de monitorizare pentru fiecare
element de calitate sunt prezentate în Tabelul 6.1.
Tabel 6.1. Elemente de calitate, parametri şi frecvenţe de monitorizare în programul de
supraveghere şi operaţional - râuri

Elemente de calitate

Fitoplancton

Fitobentos
Elemente
biologice

Macrofite
Nevertebrate
bentice
Fauna piscicolă

Parametri
Componenţa taxonomică (lista şi nr.
de specii); densitate ( unități
algale/ml)
Componenţa taxonomică (lista şi nr.
de specii); densitate (unități
algale/probă)
Componenţa taxonomică (lista şi nr.
de specii); abundență Kohler

2/an

3/an

2/an

3/an

1/3 ani

1/3 ani

2/an

3/an

1/3 ani

1/3 ani

H = 2/zi *
Q = 20-60
/an*

H = 2/zi *
Q = 2060/an*

Conectivitatea cu corpurile de apă
subterană

1/3 zile

1/3 zile

Variaţia adâncimii şi lăţimii râului
Structura şi substratul patului albiei
Structura zonei riverane
Temperatura

1/6 ani
1/an
1/6 ani
1/6 ani
4/an

1/6 ani
1/an
1/6 ani
1/6 ani
8/an

4/an

8/an

4/an
4/an

8/an
8/an

4/an

8/an

4/an

8/an

Componenţa taxonomică (lista şi nr.
de specii); densitate (expl/m2)
componenţa taxonomică (lista şi nr.
de specii); densitate (expl/suprafață
pescuită)
Nivelul şi debitul apei

Regimul hidrologic
Elemente
hidromorfologice

Continuitatea râului
Parametri
morfologici

Elemente
fizicochimice

Condiţii termice
Condiţii de
oxigenare
Salinitate
Starea acidifierii
Nutrienţi
Poluanţi specifici apă

Frecvenţa
Program
Program
Supravegh Operaţion
ere
al

Oxigen dizolvat, CCO-Cr, CBO5
Conductivitate
pH
N-NO2, N-NO3, N-NH4, Ntotal, P-PO4,
Ptotal , Clorofila „a”
Cu, Zn, As, Cr, Toluen, Acenaften,
Xilen, Fenoli, PCB (sumă de 7),
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Elemente de calitate

Frecvenţa
Program
Program
Supravegh Operaţion
ere
al

Parametri
Cianuri, Detergenți anion-activ

Substanţe prioritare - apă

1)

12/an

12/an

Substanţe prioritare (sedimente)

2)

1/an

1/an

3)
Substanţe prioritare (biota)
1/an
1/an
* în cazul viiturilor frecvenţa de monitorizare va fi crescută în funcţie de regimul hidrologic al râului.
1) Substanţele prioritare prevăzute în Anexa I a Directivei 2008/105/EC, modificată prin Directiva
2013/39/UE, transpusă în legislația națională prin H.G. 570/2016, în cazul existenţei surselor de
poluare care evacuează astfel de substanţe în apă;
2) Substanţele prioritare prevăzute în art. 3(6) al Directivei 2013/39/UE, transpusă în legislația
națională prin art. 3(11) din H.G. 570/2016, în cazul existenţei surselor de poluare care evacuează
astfel de substanţe în apă;
3) Substanţele prioritare prevăzute în art. 3(2) al Directivei 2013/39/UE, transpusă în legislația
națională prin art. 3(2) din H.G. 570/2016 , în cazul existenţei surselor de poluare care evacuează
astfel de substanţe în apă.
Lacuri:
La nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița, reţeaua pentru monitoringul de supraveghere a
corpurilor de apă acumulări cuprinde 12 secţiuni, în care sunt monitorizați parametrii biologici,
fizico-chimici precum și substanțele prioritare. Monitorizarea elementelor fizico-chimice şi biologice
se face prin proba integrată pe zona fotică, având în vedere mai multe puncte de monitorizare (ex.
baraj, mijloc lac).
Elementele de calitate şi frecvenţa de monitorizare pentru fiecare element de calitate inclusiv
parametrii, sunt prezentate în Tabelul 6.2.
Tabel 6.2. Elemente de calitate, parametri şi frecvenţe de monitorizare în programul de
supraveghere şi operaţional - lacuri
Frecvenţa

Elemente de calitate

Elemente
biologice

Fitoplancton

Fitobentos

Parametri

componenţa taxonomică (lista
şi nr. de specii); densitate
(unități algale/ml); biomasa
(mg/l)
componenţa taxonomică (lista
şi nr. de specii); densitate

Program
supraveghere
Lacuri
Lacuri
natural
de
e
acumula
re
4/an
4/an

1/an

NA

Program
operaţional
Lacuri
Lacuri
natural
de
e
acumula
re
4/an*
4/an*

2/an

NA
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Elemente de calitate

Macrofite
Nevertebrate
bentice
Fauna
piscicolă

Parametri
hidrologici
Elemente
hidromorfologice
Parametri
morfologici

Elemente
fizicochimice

Transparenţa
Condiţii
termice
Condiţii de
oxigenare
Salinitate
Starea
acidifierii
Nutrienţi
Poluanţi
specifici-apă

Parametri

(unități algale/probă)
componenţa taxonomică (lista
şi nr. de specii); abundență
Kohler
componenţa taxonomică (lista
şi nr. de specii); densitate
(exp./m2)
componenţa taxonomică (lista
şi nr. de specii); densitate
(exp /probă); biomasa
(g/specie)
Nivelul apei în lac şi debitele
afluente şi defluente
Timpul de retenţie al lacului
Conectivitatea lacului cu
corpurile de apă subterană
Variaţia adâncimii lacului

Frecvenţa
Program
Program
supraveghere
operaţional
Lacuri
Lacuri
Lacuri
Lacuri
natural
de
natural
de
e
acumula
e
acumula
re
re
1/3 ani

1/3 ani

1/3 ani

1/3 ani

1/an

NA

1/an

NA

1/3 ani

1/3 ani

1/3 ani

1/3 ani

1-30 /
30 zile
1/6 ani
1/3 zile

1/zi

1-30 /
30 zile
1/6 ani
1/3 zile

1/zi
1/6 ani
1/3 zile

1/6 ani

1/6 ani
4/an
4/an

1/6 ani
(variabil)
1/6 ani
(variabil)
1/6 ani
4/an
4/an

1/6 ani
4/an*
4/an*

1/6 ani
(variabil)
1/6 ani
(variabil)
1/6 ani
4/an*
4/an*

Oxigen dizolvat, CCO-Cr,
CBO5
Conductivitate

4/an

4/an

4/an*

4/an*

4/an

4/an

4/an*

4/an*

pH

4/an

4/an

4/an*

4/an*

N-NO2, N-NO3, N-NH4, Ntotal,
P-PO4, Ptotal, Clorofila „a”
Cu, Zn, As, Cr, Toluen,
Acenaften, Xilen, Fenoli, PCB
(sumă de 7), Cianuri,
Detergenți anion-activ
1)

4/an

4/an

4/an*

4/an*

4/an

4/an

4/an

4/an

Volumul şi structura patului
lacului
Structura malului lacului
Discul Secchi
Temperatura

1/6 ani

1/6 ani
1/3 zile

1/6 ani

1/6 ani

Substanţe prioritare-apă
12/an
12/an
12/an
12/an
Substanţe prioritare
2)
1/an
1/an
1/an
1/an
(sedimente)
Substanţe prioritare (biotă) 3)
1/an
1/an
1/an
1/an
*frecvenţa de monitorizare poate deveni lunară sau mai mare, în funcţie de evoluţia procesului de
eutrofizare (mai-septembrie)
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1) Substanţele prioritare prevăzute în Anexa I a Directivei 2008/105/EC, modificată prin Directiva
2013/39/UE, transpusă în legislația națională prin H.G. 570/2016, în cazul existenţei surselor de
poluare care evacuează astfel de substanţe în apă;
2) Substanţele prioritare prevăzute în art. 3(6) al Directivei 2013/39/UE, transpusă în legislația
națională prin art. 3(11) din H.G. 570/2016, în cazul existenţei surselor de poluare care evacuează
astfel de substanţe în apă;
3) Substanţele prioritare prevăzute în art. 3(2) al Directivei 2013/39/UE, transpusă în legislația
națională prin art. 3(2) din H.G. 570/2016 , în cazul existenţei surselor de poluare care evacuează
astfel de substanţe în apă.
NA = not applicable/neaplicabilă

Programul operaţional
Programul operaţional are ca scop stabilirea stării corpurilor de apă care prezintă riscul de a nu
îndeplini obiectivele de mediu, precum şi evaluarea schimbărilor în starea acestor corpuri de apă,
ca urmare a aplicării programului de măsuri. Programul operaţional se realizează în fiecare an pe
perioada unui plan de management şi va înceta în cazul în care corpurile de apă vor atinge starea
bună.
La nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița, monitoringul operaţional este aplicat unui număr de
64 corpuri de apă de suprafață și se realizează printr-un număr de 83 secţiuni de monitorizare.
Râuri:
Rețeaua pentru monitoringul operaţional la nivelul a 47 corpuri de apă – râuri naturale, puternic
modificate şi artificiale este alcătuită dintr-un număr de 54 secţiuni.
Elementele de calitate şi frecvenţa de monitorizare
Directiva Cadru Apă prevede ca monitoringul operaţional să fie specific şi să aibă la bază
monitorizarea parametrilor relevanţi (care să indice riscul neatingerii stării bune). În Tabelul 6.1 sunt
prezentate elementele, parametrii şi frecvenţele de monitorizare pentru elementele biologice,
hidromorfologice şi fizico-chimice, în cazul aplicării programului operaţional.
Lacuri:
Reţeaua pentru monitoringul operaţional al corpurilor de apă lacuri (naturale, lacuri de acumulare şi
lacuri naturale puternic modificate) este alcătuită dintr-un număr de 29 secţiuni la nivelul a 17
corpuri de apă. Ca şi în cazul programului de supraveghere, monitorizarea elementelor fizicochimice şi biologice se face prin proba integrată pe zona fotică, având în vedere mai multe puncte
de monitorizare (ex. baraj, mijloc lac).
Elementele de calitate şi frecvenţa de monitorizare
În Tabelul 6.2 se prezintă elementele de calitate biologice, hidromorfologice şi fizico-chimice,
parametrii şi frecvenţele de monitorizare ale acestora.
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Din totalul corpurilor de apă de suprafață la nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița, un procent
de 59% sunt monitorizate.
Programul de investigare
Programul de monitorizare investigativă în România a fost stabilit pe baza prevederilor Directivei
Cadru Apă, având în vedere:
•

identificarea cauzelor depăşirilor limitelor prevăzute în standardele de calitate şi în alte
reglementări din domeniul gospodăririi apelor;

•

certificarea cauzelor pentru care un corp de apă nu poate atinge obiectivele de mediu (acolo unde
monitoringul de supraveghere arată că obiectivele stabilite pentru un corp de apă nu se pot
realiza, iar monitoringul operaţional nu a fost încă stabilit);

•

stabilirea impactului poluărilor accidentale, furnizând informaţii referitoare la programele de măsuri
necesare pentru atingerea obiectivelor de mediu şi a măsurilor specifice necesare pentru
remedierea efectelor poluărilor accidentale.
Programul de investigare se aplică, dacă este necesar, la completarea cunoştinţelor privind
calitatea apei, la testarea noilor metode de evaluare calitativă, la probarea ipotezelor privind
evaluarea presiunilor şi a impactului, nefiind necesară stabilirea în avans a reţelei de monitoring
investigativ şi a elementelor de calitate monitorizate.
La nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița au fost stabilite 6 secţiuni de monitorizare
investigativă pe un număr de 6 de corpuri de apă râuri naturale.
Pentru eficientizarea sistemului de monitorizare, s-a aplicat un proces de translatare al secţiunilor
reprezentative de monitorizare. Acest proces a avut în vedere translatarea secţiunilor de pe
corpurile de apă monitorizate, care au atins obiectivele de calitate/mediu, pe corpurile de apă
nemonitorizate (evaluate prin procedeul de grupare a corpurilor de apă sau prin evaluarea pe baza
analizei de risc) care nu au atins obiectivele de calitate/mediu (cu prioritate pe cele care au fost
încadrate în stare/potenţial ecologic mai puţin decât bun sau stare chimică proastă şi/sau pe
corpurile de apă pentru care sunt prevăzute măsuri privind monitorizarea investigativă în cadrul
programelor de măsuri din Planul de Management actualizat al spațiului hidrografic Buzău-Ialomița
2016-2021).
În cadrul procesului de translatare, s-au avut în vedere următoarele criterii:
- se translatează secțiunile de monitoring de pe corpurile de apă monitorizate cu program de
supraveghere, care și-au atins obiectivele de mediu (stare bună/potențial bun și obiectivul de
nedeteriorare a stării/potențialului comparativ cu rezultatele obținute în Planul de Management
actualizat al spațiului hidrografic Buzău-Ialomița 2016-2021 și care nu au secțiuni de referință
amplasate pe ele și nici cerințe specifice de monitorizare (TNMN, CI, CMN etc.);
- secțiunile translatate vor fi introduse în monitorizare cu program de monitoring investigativ și vor fi
amplasate pe corpuri de apă nemonitorizate (evaluate prin similitudine/grupare sau prin analiza de
risc) care nu și-au atins obiectivele de mediu. În aceste secțiuni, elementele de calitate pentru
evaluarea stării/potențialului ecologic se monitorizează cu o frecvență corespunzătoare
monitoringului de supraveghere.

175

6. Monitorizarea și caracterizarea stării apelor
În acest sens, la nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița, pentru intervalul de timp 2017-2019 au
fost translatate un număr de 7 secţiuni de monitorizare pe 7 corpuri de apă de suprafață.

6.1.2. Ape subterane
Apa subterană reprezintă o resursă minerală importantă a cărei depreciere cantitativă, dar
mai ales chimică, este dificil şi costisitor de remediat, astfel încât pentru protecția și în interesul
utilizării durabile a acestei resurse, este necesară instituirea unui cadru bazat pe principiile
prevenției și poluatorul plătește.
Programele de monitorizare a apelor subterane trebuie să furnizeze o imagine cât mai exactă
asupra stării acestora și a tendinţelor pe termen lung ale concentraţiilor de poluanţi induse antropic,
la nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița monitorizarea corpurilor de apă subterană se face prin
programe de monitorizare cantitativă şi programe de monitorizare chimică (supraveghere și
operaționale).
Articolul 8 al Directivei Cadru Apă stabileşte cerinţele de monitorizare pentru starea apelor
subterane, iar Anexa V indică faptul că informaţiile furnizate de sistemul de monitorizare al apelor
subterane sunt necesare pentru:
•

evaluarea stării cantitative a tuturor corpurilor sau grupurilor de corpuri de apă subterană
(inclusiv evaluarea resurselor de apă subterană disponibile);

•

estimarea direcţiei şi a debitului din corpurile de apă subterană care traversează graniţele
Statelor Membre;

•

validarea procedurii de evaluare a riscului, realizată conform Articolului 5;

•

evaluarea tendinţelor pe termen lung ale diverşilor parametri cantitativi şi chimici, ca rezultat
al schimbărilor condiţiilor naturale şi datorită activităţii antropice;

•

stabilirea stării chimice pentru toate corpurile sau grupurile de corpuri de apă subterană
identificate a fi la risc de a nu atinge starea bună;

•

identificarea prezenţei tendinţelor importante şi continue de creştere a concentraţiilor de
poluanţi;

•

evaluarea schimbării (inversării) tendinţelor în concentraţia poluanţilor în apele subterane;

•

stabilirea, proiectarea şi evaluarea programului de măsuri.

Parametrii monitorizaţi şi frecvenţele de monitorizare, inclusiv elementele de calitate, sunt
prezentate în Tabelul 6.3.
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Tabel 6.3. Elemente, parametri şi frecvenţe de monitorizare în programul de supraveghere şi
operaţional - ape subterane
Frecvenţa*
Elemente

Elemente
cantitative

Elemente
fizicochimice

Parametri

Program
supraveghere

Program
operaţional

H

1-120/an

1-120/an

Q

1-12/an la izvoare

1-12/an la
izvoare

oxigen

1-2/ an

2/an

pH

1-2/an

2/an

conductivitate

1-2/an

2/an

azotaţi

1-2/an

2/an

amoniu

1-2/an

2/an

alcalinitate

1-2/an

2/an

alţi nutrienţi (azotiţi, ortofosfaţi)

1-2/ an

2/an

substanţe prioritare şi substanţe
prioritar periculoase

1-2/ an

2/an

poluanţi specifici neprioritari

1-2/ an

2/an

alţi poluanţi şi parametri (inclusiv
ionii majori)

1-2/ an

2/an

*Frecvenţa măsurătorilor de nivel la forajele reţelei hidrogeologice naţionale pentru apele freatice
este în funcţie de rezultatele analizei regimului de variaţie al acestora (o dată la 3 zile).
Pentru forajele de adâncime frecvenţa măsurătorilor de nivel va fi trimestrială.
Pentru captările de apă potabilă frecvenţa va fi de 4 ori/an, monitorizându-se parametrii prevăzuţi
de Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare.
La nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița, 18 corpuri de apă subterană au fost monitorizate
printr-un număr de 377 foraje și 11 izvoare. De asemenea, Administrația Bazinală de Apă BuzăuIalomița monitorizează față de cele menționate încă 109 secțiuni (foraje) astfel:
-

42 secțiuni pe corpurile de apă ROAG03, ROAG05, ROAG07, ROAG12;
16 secțiuni pe corpurile de apă RODL07 și RODL09;
51 secțiuni pe corpul de apă ROSI05.
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6.1.2.1. Monitorizarea cantitativă
Monitorizarea cantitativă a corpurilor de apă subterană are ca scop principal validarea caracterizării
şi a procedurii de evaluare a riscului de a nu atinge starea cantitativă bună, realizate în
conformitate cu cerinţele Art. 5 al DCA. Pentru evaluarea stării cantitative a corpurilor de apă
subterană, anual se efectuează observaţii şi măsurători ale nivelului hidrostatic (în cazul acviferului
freatic) şi ale nivelului piezometric (în cazul acviferelor de adâncime) în forajele aparţinând Reţelei
Hidrogeologice Naţionale.
Frecvenţa de măsurare a nivelurilor hidrostatice a fost de 1, 3, 5 şi 10 măsurători pe lună.
Înregistrările acestor măsurători se fac atât de către observatori, cât şi prin staţiile automate.
Astfel, în perioada 2017-2019, la nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița corpurile de
apă subterană au fost monitorizate din punct de vedere cantitativ (Figura 6.2.) printr-un număr de
482 foraje și 11 izvoare.
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Figura 6.2. Rețeaua de monitorizare cantitativă a corpurilor de apă subterane la nivelul spațiul hidrografic Buzău-Ialomița
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6.1.2.2. Monitorizarea chimică a apelor subterane are în vedere stabilirea programelor de
supraveghere şi operaţional.
Programul de supraveghere este necesar pentru:
•

validarea evaluărilor de risc: suplimentarea şi validarea procedurii de caracterizare şi evaluare
a riscului de neatingere a stării chimice bune a apei subterane;
• clasificarea corpurilor de ape subterane: confirmarea stării tuturor corpurilor de apă subterană;
• furnizarea informațiilor pentru evaluarea tendințelor pe termen lung ale concentrațiilor
poluanților, atât ca rezultat al variației condițiilor naturale, cât și ca rezultat al activităților
antropice.
Secţiunile/staţiile de monitorizare chimică pentru apele subterane din spațiul hidrografic BuzăuIalomița sunt prezentate în Figura 6.3.
Programul de supraveghere se aplică în cazul tuturor corpurilor de apă subterană, iar în cazul în care
au rezultat depășiri la unii indicatori de poluare, corpul de apă fiind la risc de neatingere a stării bune,
forajul respectiv va intra într-un program de monitorizare operațională.
Programul de supraveghere se realizează cu o frecvenţă de 1-2/an, monitorizându-se atât parametrii
obligatorii (oxigen, pH, conductivitate, azotaţi, amoniu), cât şi ceilalţi parametri menţionaţi în tabel în
funcţie de utilizarea apei şi de presiunile antropice.
La nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița, numărul secţiunilor monitorizate din punct de vedere
chimic este de 236 (foraje şi izvoare) din care 23 au prevăzute programe de supraveghere.
Programul operaţional se aplică în cazul tuturor corpurilor de apă subterană, în zonele cu risc
cantitativ sau chimic, precum și în cazul corpurilor de apă transfrontaliere la forajele situate în
apropierea graniței, și este necesar pentru a se stabili:
•

starea chimică a tuturor corpurilor sau grupurilor de corpuri de apă subterană determinate ca
fiind la risc de a nu atinge starea bună;

•

prezenţa oricărei tendinţe crescătoare pe termen lung a concentraţiei poluanților;

•

eficienţa programelor de măsuri implementate pentru a restabili starea bună a unui corp de
apă subterană sau inversarea tendinţelor crescătoare ale concentraţiilor poluanţilor.

În cazul programului operaţional se monitorizează parametrii obligatorii prevăzuţi de DCA şi Directiva
privind Apele Subterane 2006/118/EC cu modificările ulterioare precum şi alţi parametri în funcţie de
categoria de risc, poluarea specifică, vulnerabilitatea la poluare, convenţia internaţională la care
România este parte.
Având în vedere vulnerabilitatea crescută la poluare a corpurilor de apă freatice, s-a luat
decizia ca toate aceste acvifere să fie monitorizate prin programe operaționale.
Numărul secţiunilor monitorizate din punct de vedere chimic în programul operaţional este de 213
(foraje şi izvoare).
Pentru corpurile de apă transfrontaliere, elementele şi frecvenţa de monitorizare a forajelor situate în
apropierea graniţei este cea stabilită prin convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este
parte.La nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița nu sunt corpuri de apă subterană transfrontaliere.
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Figura 6.3. Reţeaua de monitorizare chimică a corpurilor de apă subterane, la nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița
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6.1.3. Zone protejate
Pentru zonele protejate se utilizează informațiile privind secțiunile de monitorizare situate pe
corpurile de apă care au legătură cu toate categoriile de zone protejate identificate pe acele
corpuri de apă, la nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița.
Tipurile de zone protejate, caracteristicile lor, inclusiv harta privind localizarea acestora, sunt
descrise în Cap. 5. Identificarea și cartarea zonelor protejate.
➢
Zonele de protecție pentru captările de apă destinate potabilizării
Desemnarea zonelor de protecție pentru captarea apelor în vederea potabilizării s-a realizat
în conformitate cu prevederile Art. 6 și anexei IV din Directivei Cadru Apă, Art. 5^1 și Anexa
nr. 1^2 ale Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.
1245/2005 privind aprobarea Metodologiei de realizare a registrului zonelor protejate și HG
nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de
protecție sanitară și hidrogeologică.
De asemenea, în conformitate cu articolul 7 al Directivei Cadru Apă, Administrația Bazinală
de Apă Buzău-Ialomița identifică toate corpurile de apă utilizate sau care vor fi în viitor
utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman, care furnizează, în medie, mai
mult de 10 m3/zi sau deservesc mai mult de 50 de persoane și monitorizează toate corpurile
de apă care furnizează mai mult de 100 m3/zi (în medie).
Pentru apele de suprafaţă, având în vedere criteriul menţionat mai sus, la nivelul spatiului
hidrografic Buzău-Ialomița, în anul 2019 au fost stabilite 20 secțiuni de monitorizare a
resursei de apă destinate acestui scop, localizate pe 14 corpuri de apă de suprafață, în
conformitate cu prevederile Directivei Cadru Apă.
Parametrii monitorizați sunt cei definiți de 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. De asemenea, Directiva Cadru Apă prevede
monitorizarea substanțelor prioritare și altor substanțe descărcate în cantități semnificative
care ar putea afecta starea corpurilor de apă. Monitorizarea se realizează de către
Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița.
Frecvenţa de prelevare a probelor de apă utilizate pentru captarea apei în scop
potabil este prezentată mai jos:
Comunitate deservită (locuitori)

Frecvența

<10.000

4/an

10.000-30.000

8/an

30.000

12/an

Pentru apele subterane au fost identificate captările de apă în scop potabil, în conformitate
cu prevederile DCA (a se vedea Capitolul 5.1), monitorizate de către operatori și numai
parțial de către Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița (pentru evaluarea stării
chimice și în scopul verificării calității apei utilizate pentru potabilizare). La nivelul anului
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2019, au fost stabilite zone de protecție (sanitară și hidrogeologică) pentru un număr de 365
puncte de captare (inclusiv industria alimentară,unități spitalicești si militare).
Referitor la parametrii şi frecvenţa de monitorizare, măsurătorile de niveluri în forajele de
observaţie ale Reţelei Hidrogeologice Naţionale (situate în raza de influenţă a acestor
captări) se realizează o dată la 3 - 15 zile în funcţie de regimul de variaţie a nivelurilor.
➢
Zonele pentru protecția speciilor acvatice importante din punct de vedere
economic
Cele 2 directive europene care conțin prevederi pentru această categorie de zonă protejată,
respectiv Directiva 2006/44/CE privind calitatea apelor dulci care necesită protecție sau
îmbunătățiri în vederea întreținerii vieții piscicole și Directiva 2006/113/CE privind calitatea
apelor pentru moluște, au fost abrogate la nivel european. 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.
Pentru zonele desemnate pentru protecția speciilor acvatice importante din punct de vedere
economic – pești, nivelul de protecție este asigurat de către prevederile Directivei Cadru
Apă, obiectivele de mediu de stare bună ale Directivei Cadru Apă integrând în totalitate
obiectivele legislației pe baza căreia a fost stabilită această categorie de zonă protejată,
monitorizarea realizându-se în cadrul procesului de monitorizare specifică corpurilor de apă
de suprafață conform prevederilor Directivei Cadru Apă.
Rezultatele monitorizării corpurilor de apă localizate în aceste categorii de zone
protejate se regăsesc la capitolul 6.2. privind caracterizarea stării corpurilor de apă la
nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița.
➢

➢

Zonele sensibile la nutrienți și zonele vulnerabile la nitrați
Pentru zonele sensibile la nutrienți, în urma negocierilor cu Uniunea Europeană (Tratatul de
aderare a României la Uniunea Europeană, Capitolul 22 – Protecția mediului înconjurător),
România a declarat întregul său teritoriu ca zonă sensibilă la nutrienți.
Zonele vulnerabile la nitrați au în vedere decizia aplicării Programului de Acţiune pe întreg
teritoriul României, în conformitate cu art. 3 alin. 5 al Directivei Nitraţi. Conform prevederilor
menţionate, România nu mai are obligativitatea şi nu va mai desemna zone vulnerabile la
nitraţi din surse agricole, întrucât programul de acţiune se aplică fără excepţie pe întreg
teritoriul ţării, aplicându-se astfel principiul de prevenție în contextul poluării cu nitrați.
Monitorizarea conformităţii corpurilor de apă se face prin supravegherea concentraţiei
parametrilor indicatori ai procesului de eutrofizare (atât elementele fizico-chimice specifice
cât și parametrii biologice specifici).

Zonele destinate pentru protecţia habitatelor şi speciilor unde menţinerea sau
îmbunătăţirea stării apei este un factor important
Pentru această categorie de zonă protejată, se consideră/se utilizează secțiunile de
monitorizare situate pe corpurile de apă care se suprapun cu aceste zone protejate.
O parte din secțiunile utilizate pentru evaluarea stării corpurilor de apă sunt localizate în ariile
protejate desemnate pentru protecția habitatelor și speciilor unde menţinerea sau
îmbunătăţirea stării apei este un factor important pentru protecţia acestora, monitorizându-se
elementele de calitate cerute de DCA. Monitorizarea specificațiilor/aspectelor conținute de
legislația comunitară pentru conservarea speciilor și habitatelor se face de către alte instituții
care administrează ariile naturale protejate. Pentru cel de-al treilea Plan de Management
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actualizat al spațiului hidrografic Buzău-Ialomița, autoritățile care gestionează apele și ariile
naturale protejate fac eforturi comune pentru corelarea programelor de monitorizare a stării
corpurilor de apă de suprafață și rezultatele acestora cu specificațiile/aspectele disponibile la
nivelul autorităților care gestionează ariile naturale protejate pentru conservarea speciilor și
habitatelor direct dependente de apă, având în vedere legislația comunitară.
Astfel, așa cum se observă în Figura 6.4 din rețeaua de monitorizare pentru evaluarea stării
corpurilor de apă, o parte din secțiunile de monitorizare sunt localizate în zonele protejate
desemnate pentru protecția habitatelor și speciilor unde menţinerea sau îmbunătăţirea stării
apei este un factor important pentru protecţia acestora, monitorizându-se elementele de
calitate cerute de către Directiva Cadru Apă. Aceste zone protejate sunt reprezentate de ariile
naturale protejate desemnate prin legislația națională și comunitară specifică.
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Figura 6.4. Rețeaua de monitorizare a apelor de suprafață și localizarea acestora în relație cu ariile naturale protejate, la nivelul
spațiului hidrografic Buzău-Ialomița
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La nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița, din cele 186 secțiuni de monitorizare aferente
corpurilor de apă de suprafață (râuri, lacuri), un număr de 44 secțiuni de monitorizare sunt
localizate pe corpuri de apă care se suprapun cu arii naturale protejate.
Programul de monitorizare pentru apele de suprafață conține cerințe suplimentare de
monitorizare pentru zonele protejate. Aceste cerințe prevăd includerea în programul de
monitorizare operațional a tuturor secțiunilor de monitorizare localizate pe corpuri de apă care
se suprapun cu arii naturale protejate și care sunt identificate ca prezentând risc de a nu
îndeplini obiectivele de mediu prevăzute la art. 4 al Directivei Cadru Apă. În acest sens,
monitorizarea operațională presupune evaluarea amplitudinii și impactului tuturor presiunilor
semnificative relevante asupra acestor corpuri de apă și, unde este cazul, evaluarea
modificărilor stării acestora care apar în urma aplicării programului de măsuri. Programul de
monitorizare operațional este aplicat până când zonele protejate se conformează atât cu
cerințele privind apa ale legislației pe baza căreia aceste zone au fost desemnate cât și cu
îndeplinirea obiectivelor de mediu prevăzute la art. 4 al Directivei Cadru Apă.
În acest context, din cele 44 secțiuni de monitorizare localizate în arii naturale protejate,
aproximativ 72,72% (32 secțiuni) sunt incluse în programul de monitorizare operațională până
la atingerea obiectivelor de mediu.
Prezentarea rezultatelor programelor de monitorizare pentru zonele protejate, așa cum
prevede Anexa VII, punctul 4.3 a Directivei Cadru Apă, respectiv reprezentarea cartografică a
acestora, se regăsește în Figura 6.5.
Din cele 44 secțiuni de monitorizare localizate în arii naturale protejate, pentru 11 secțiuni
(aproximativ 25%), starea corpurilor de apă monitorizate este foarte bună și bună. Pentru
restul secțiunile de monitorizare, evaluarea rezultatelor obținute indică o stare a corpurilor de
apă alta decât starea bună.
Pentru corpurile de apă din arii naturale protejate care necesită atingerea stării bune se
aplică, după caz, un Program de măsuri sau excepții de la atingerea obiectivului de mediu,
aspecte care sunt detaliate în capitolele următoare. Pe baza planificărilor anterioare, s-a
observat faptul că măsurile identificate pentru atingerea obiectivelor de mediu ale corpurilor
de apă sunt suficiente și pentru atingerea obiectivelor zonelor protejate.
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Figura 6.5. Secțiunile de monitorizare situate pe corpurile de apă care se suprapun cu ariile naturale protejate și rezultatele evaluării
stării acestor corpuri de apă la nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița
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6.1.4. Progrese înregistrate în procesul de monitorizare a corpurilor de apă
În procesul de actualizare al planului de management al spațiului hidrografic BuzăuIalomița, s-a avut în vedere redelimitarea corpurilor de apă de suprafață (pentru corpurile de
apă subterană, această analiză nu a mai fost necesară) și reevaluarea riscului de
neîndeplinire a obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane,
context în care rețeaua și programele de monitorizare au fost re-analizate în scopul creşterii
gradului de confidenţă în evaluarea stării.
Metodologia utilizată în stabilirea rețelei de monitorizare a corpurilor de apă în vederea
evaluării stării chimice s-a efectuat ținând cont de următoarele: analiza rețelei naționale de
monitorizare a corpurilor de apă de suprafață stabilită în conformitate cu art. 8 al Directivei
Cadru Apă, având în vedere rezultatele de monitoring existente, analiza surselor de poluare
punctiforme și difuze în legătură cu corpurile de apă de suprafață, rezultatele inventarului
privind emisiile, evacuările și pierderile de substante prioritare cât și implementarea
măsurilor stabilite și efectele acestora. Astfel, au fost selectate o serie de secțiuni de
monitorizare în cadrul cărora s-a realizat un screening calitativ ce a vizat identificarea
prezenței substanțelor prevăzute de Directiva 2013/39/UE ce modifică și completează
Directiva 2008/105/CE privind standardele de calitate pentru mediu (Directiva SCM). Analiza
de screening s-a efectuat atât în matricea apă, cât și în cea de biota, rezultând astfel o rețea
de secțiuni reprezentative pentru monitorizare în vederea evaluării stării chimice a corpurilor
de apă de suprafață, dar și pentru monitorizarea substanțelor prevăzute în articolul 3.6 din
Directiva EQS în scopul analizei tendinței în sediment.
Urmare a analizei mai sus
menționată s-a stabilit tipul de program de monitorizare aplicat fiecărui corp de apă,
respectiv supraveghere pentru corpurile de apă care nu sunt la risc, și operațional pentru
cele care sunt la risc de neatingere a stării chimice bune.
În contextul elaborării celui de-al treilea Plan de Management al spațiului hidrografic BuzăuIalomița, sunt monitorizate substanțele prioritare prevăzute în Anexa I, partea A, a Directivei
SCM 2013/39/UE, cu excepția: în mediul de investigare apă – cloralcani C10C13,Tributilstanici, iar în mediul de investigare biotă – PFOS, Hexabromociclododecan și
Dioxine și compușii săi. Motivele pentru care aceste substanțe nu se pot încă analiza sunt:
metodă de analiză neadecvată și lipsă metodă de analiză. În ceea ce privește analiza
compușilor tributilstanici, metoda avută și aplicată presupune riscuri mari de utilizare/operare
pentru personal, astfel că, până la dezvoltarea unei noi metode de analiză sigure din punct
de vedere al efectelor asupra personalului, acești compuși nu sunt analizați. Aspectele
privind metodele de analiza și adecvanța acestora sunt detaliate în cadrul capitolului
6.2.1.4.2. Caracterizarea şi evaluarea stării chimice a corpurilor de apă de suprafață din
cadrul proiectului Planului Național de Management actualizat 2022-2027 care este supus
consultării publice.
Referitor la analiza tendințelor pe termen lung a poluanților care tind să se acumuleze în
sedimente, precizăm că monitorizarea acoperă substanțele prevăzute la art. 3 (6) al
Directivei SCM, iar frecvența de monitorizarea a substanțelor analizate în sedimente este de
1/an. Este de menționat faptul că la nivel național, în cadrul Programului Operațional
Infrastructură Mare, se desfășoară proiectul ”Dezvoltarea unui laborator național pentru
îmbunătățirea monitorizării substanțelor deversate în ape și a calității apei potabile” care se
va derula în perioada 2021-2023, și în cadrul căruia se va implementa metoda de analiza
pentru Cloralcani C10-C13, atât pentru evaluarea stării chimice în mediul de investigare apă,
cât și pentru analia tendinței în sedimente.
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6. Monitorizarea și caracterizarea stării apelor
Pentru cel de al 3-lea PMB, în vederea asigurării monitorizării corespunzătoare a stării
chimice, s-au realizat următoarele:
achiziționarea de echipamente specifice/performante de analiză în vederea extinderii
numărului de substanțe monitorizate pentru mediile de investigare apă și biotă în scopul
evaluării stării chimice și în mediul de investigare sedimente, pentru analiza tendinței;
-

implementarea de metode de analiză pentru noile substanțe prioritare;

-

îmbunătățirea criteriilor de performanță analitice.

În ceea ce privește evaluarea stării chimice, a fost extinsă lista de substanțe prioritare în
procesul de monitorizare, având în vedere Anexa I a Directiva 2013/39/UE ce modifică și
completează Directiva 2008/105/CE privind standardele de calitate pentru mediu (transpusă
prin HG 570/2016).
De asemenea, la nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița a fost actualizat
inventarul emisiilor, evacuărilor şi pierderilor de substanţe prioritare, în conformitate cu
prevederile Art. 8 al H.G. 570/2016 cu date și informații la nivelul perioadei 2017-2019.
Rezultatele obținute pot contribui la dezvoltarea sistemului de monitoring.
Pentru extinderea rețelei de monitorizare la nivelul spațiului hidrografic BuzăuIalomița au fost incluse 7 secțiuni noi de monitorizare pentru 7 corpuri de apă de suprafață.
În vederea creșterii gradului de cunoaștere a stării apelor de suprafață și subterană și
a îmbunătățirii confidenței în evaluarea acestora, se are în vedere monitorizarea unui număr
cât mai mare de corpuri de apă din spațiul hidrografic Buzău-Ialomița, într-un ciclu de
planificare de şase ani (inclusiv corpuri de apă pentru care nu a fost posibilă aplicarea
principiului grupării și pentru care evaluarea s-a făcut pe bază de analiză de risc). De
asemenea, s-a avut în vedere ca în procesul de caracterizare a stării/potenţialului ecologic al
corpurilor de apă să se țină cont de aspecte ce ţin de: reprezentativitatea secţiunilor de
monitoring, numărul secţiunilor de monitorizare/corp de apă (raportat la lungimea corpului de
apă), sursele de poluare semnificative existente, lucrările hidrotehnice, ariile protejate etc.
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