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Siturile de importanţă comunitară şi forajele de monitorizare din arealul 
corpurilor de apă subterană ROIL04 şi ROIL07 
Variaţia adâncimii minimă şi maximă anuală a nivelului hidrostatic (m) 
măsurată faţă de cota terenului, în perioada 2000 - 2017, în forajul F4 Movila 
Miresii situat în zona sitului ROSCI0305, habitatul cu codul 1310, corpurile de 
apă subterană ROIL04 şi ROIL07 
Variaţia adâncimii minime anuale a nivelului hidrostatic înregistrată în perioada 
2000-2017, în fiecare din forajele de monitorizare, în arealul corpurilor de apă 
subterană ROIL04 şi ROIL07 
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Variaţia adâncimii maxime anuale a nivelului hidrostatic înregistrată în 
perioada 2000-2017, în fiecare din forajele de monitorizare, în arealul 
corpurilor de apă subterană ROIL04 şi ROIL07 
Variaţia adâncimii amplitudinii anuale a nivelului hidrostatic înregistrată în 
perioada 2000-2017, în fiecare din forajele de monitorizare, în arealul 
corpurilor de apă subterană ROIL04 şi ROIL07 
Situl de importanţă comunitară şi forajele de monitorizare din arealul corpului 
de apă subterană ROIL10 
Variaţia adâncimii minimă şi maximă anuală a nivelului hidrostatic (m) 
măsurată faţă de cota terenului, în perioada 2000 - 2017, în forajul F1 Măgura 
situat în zona centrală a sitului ROSCI0103, corpul de apă subterană ROIL10  
Siturile de importanţă comunitară şi forajele de monitorizare din arealul 
corpului de apă subterană ROIL11 
Variaţia adâncimii minimă şi maximă anuală a nivelului hidrostatic (m) 
măsurată faţă de cota terenului, în perioada 2000-2017 în forajul F1 Modelu 
situat la aproximativ 50 m distanță de situl ROSCI0022 corpul de apă 
subterană ROIL11 
Variaţia adâncimii minimă şi maximă anuală a nivelului hidrostatic (m) 
măsurată faţă de cota terenului, în perioada 2000-2017 în forajul F1 Spanțov 
situat marginea sitului ROSCI0022, în interiorul acestuia, corpul de apă 
subterană ROIL11 
Siturile de importanţă comunitară şi forajele de monitorizare din arealul 
corpului de apă subterană ROIL12 
Variaţia adâncimii minimă şi maximă anuală a nivelului hidrostatic (m) 
măsurată faţă de cota terenului, în perioada 2000 - 2017, în forajul F1 Halta 
Prahova situat în zona vestică a sitului ROSCI0290, corpul de apă subterană 
ROIL12 
Variaţia adâncimii minime anuale a nivelului hidrostatic înregistrată în perioada 
2000-2017, în forajele de monitorizare, în arealul sitului de importanţă 
comunitară ROSCI0290, corpul de apa subterană ROIL12 
Variaţia adâncimii maxime anuale a nivelului hidrostatic înregistrată în 
perioada 2000-2017, în fiecare din forajele de monitorizare, în arealul sitului de 
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importanţă comunitară ROSCI0290, corpul de apa subterană ROIL12 
Variaţia amplitudinii adâncimii nivelului hidrostatic înregistrată în perioada 
2000-2017, în arealul sitului de importanţă comunitară ROSCI0290, corpul de 
apa subterană ROIL12 
Siturile de importanţă comunitară şi forajele de monitorizare din arealul 
corpului de apă subterană ROIL13 
Variaţia adâncimii minimă şi maximă anuală a nivelului hidrostatic (m) 
măsurată faţă de cota terenului, în perioada 2000 - 2017, în forajul F3 Manasia 
Speteni situat la aproximativ 400 m de râul Ialomița, în cadrul sitului 
ROSCI0290, corpul de apă subterană ROIL13 
Variaţia adâncimii minimă şi maximă anuală a nivelului hidrostatic (m) 
măsurată faţă de cota terenului, în perioada 2000 - 2017, în forajul F2 
Manasia-Speteni situat la aproximativ 1.6 Km de râul Ialomița, în cadrul sitului 
ROSCI0290, corpul de apă subterană ROIL13 
Variaţia adâncimii minime anuale a nivelului hidrostatic înregistrată în perioada 
2000-2017, în fiecare din forajele de monitorizare, în arealul corpului de apă 
subterană ROIL13 
Variaţia adâncimii maxime anuale a nivelului hidrostatic înregistrată în 
perioada 2000-2017, în fiecare din forajele de monitorizare, în arealul corpului 
de apă subterană ROIL13 
Variaţia amplitudinii adâncimii nivelului hidrostatic în perioada 2000-2017 în 
zona corpului de apă subterană ROIL13 
Situl de importanţă comunitară ROSCI0290, forajele de monitorizare şi 
habitatele existente în arealul corpului de apă subterană ROIL14 
Situl de importanţă comunitară ROSCI0290 şi forajele de monitorizare din 
arealul corpului de apă subterană ROIL15 
Variaţia adâncimii minimă şi maximă anuală a nivelului hidrostatic (m) 
măsurată faţă de cota terenului, în perioada 2000 - 2017, în forajul F1 
Stănceşti situat în zona vestică a sitului ROSCI0290, corpul de apă subterană 
ROIL15 
Variaţia adâncimii minimă şi maximă anuală a nivelului hidrostatic (m) 
măsurată faţă de cota terenului, în perioada 2000 - 2017, în forajul F1 Buda-
Palanca situat în zona estică a sitului ROSCI0290, corpul de apă subterană 
ROIL15 
Variaţia adâncimii minime anuale a nivelului hidrostatic înregistrată în perioada 
2000-2017, în fiecare din forajele de monitorizare, în arealul sitului de 
importanţă comunitară ROSCI0290 
Variaţia adâncimii maxime anuale a nivelului hidrostatic înregistrată în 
perioada 2000-2017, în fiecare din forajele de monitorizare, în arealul sitului de 
importanţă comunitară ROSCI0290 
Variaţia amplitudinii adâncimii nivelului hidrostatic în perioada 2000-2017 în 
zona sitului de importanţă comunitară ROSCI0290, corpul de apa subterana 
ROIL15 
Siturile de importanţă comunitară şi forajele de monitorizare din arealul 
corpului de apă subterană freatic ROIL16 
Variaţia adâncimii minimă şi maximă anuală a nivelului hidrostatic (m) 
măsurată faţă de cota terenului, în perioada 2000 - 2011, în forajul F1 
Potigrafu ord.II, situat la aprox. 900 m în vestul arealului nordic al sitului 
ROSCI290, corpul de apă subterană freatic ROIL16 
Variaţia adâncimii minimă şi maximă anuală a nivelului hidrostatic (m) 
măsurată faţă de cota terenului, în perioada 2005 - 2017, în forajul F1 Movilița 
ord.II, situat la aprox. 600 m în zona central-estică a arealului sudic al sitului 
ROSCI290, corpul de apă subterană freatic ROIL16 
Variaţia adâncimii minime anuale a nivelului hidrostatic înregistrată în perioada 
2000-2017, în fiecare din forajele de monitorizare, în arealul corpului de apă 
subterană ROIL16 
Variaţia adâncimii maxime anuale a nivelului hidrostatic înregistrată în 
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perioada 2000-2017, în fiecare din forajele de monitorizare, în arealul corpului 
de apă subterană ROIL16 
Variaţia amplitudinii adâncimii nivelului hidrostatic în perioada 2000-2017 în 
zona corpului de apă subterană ROIL16 
Siturile de importanţă comunitară şi forajele de monitorizare din arealul 
corpului de apă subterană ROIL17 
Variaţia adâncimii minimă şi maximă anuală a nivelului hidrostatic (m) 
măsurată faţă de cota terenului, în perioada 2000 - 2017, în forajul F1 Pădurea 
Cioflinceanca ord.II situat în apropierea sitului ROSCI0343, corpul de apă 
subterană ROIL17 
Variaţia adâncimii minimă şi maximă anuală a nivelului hidrostatic (m) 
măsurată faţă de cota terenului, în perioada 2000 - 2017, în forajul F1 
Odăiasca ord.II situat în apropierea sitului ROSCI0343, corpul de apă 
subterană ROIL17 
Variaţia adâncimii minime anuale a nivelului hidrostatic înregistrată în perioada 
2000-2017, în fiecare din forajele de monitorizare, în arealul siturilor de 
importanţă comunitară ROSCI0343 şi ROSCI0131 
Variaţia adâncimii maxime anuale a nivelului hidrostatic înregistrată în 
perioada 2000-2017, în fiecare din forajele de monitorizare, în arealul siturilor 
de importanţă comunitară ROSCI0343 şi ROSCI0131 
Variaţia amplitudinii anuale a nivelului hidrostatic înregistrată în perioada 
2000-2017, în fiecare din forajele de monitorizare, în arealul siturilor de 
importanţă comunitară ROSCI0343 şi ROSCI0131 
Habitatele și relaţia acestora cu corpiurile de apă subterană freatică în arealul 
Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa 
Variaţia conţinutului de cadmiu în arealul habitatelor dependente de subteran 
Variaţia conţinutului de mercur în arealul habitatelor dependente de subteran 
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Variaţia conţinutului de cupru în arealul habitatelor dependente de subteran 
Variaţia conţinutului de zinc în arealul habitatelor dependente de subteran 
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Ialomița 
Zonarea adâncimii maxime multianuale a nivelului hidrostatic înregistrată în 
perioada 2000-2017, în aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0044 
Zonarea adâncimii minime multianuale a nivelului hidrostatic înregistrată în 
perioada 2000-2017, în aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0044 
Captările de apă subterană aferente ABA Buzău-Ialomiţa 
Reprezentarea grafică a volumelor captate de apă subterană atribuite ABA 
Buzău-Ialomiţa 
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Ialomița 
Rețeaua de monitorizare cantitativă a corpurilor de apă subterane la nivelul 
spațiul hidrografic Buzău-Ialomița 
Reţeaua de monitorizare chimică a corpurilor de apă subterane, la nivelul 
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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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nivel s.h. Buzău-Ialomița 
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– proiectului Planului de Management al spaţiului hidrografic Buzău-Ialomița 
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GW - Ape Subterane (Groundwater) 

GWD - Directiva Apelor Subterane 2006/118/EC (Groundwater Directive) 
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INHGA - Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor 
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LDRS - Sistemul Dunării Inferioare (Lower Danube River System) 

loc. - Locuitor(i) 

MAB - Programul Omul şi Biosfera (Man and the Biosphere Programme) 

MADR - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

MAI - Ministerul Administraţiei şi Internelor 

MA-SCM - Standardul de calitate a mediului – media aritmetică 

MATRA - Program de finanţare al Ministerului de Afaceri Externe din Olanda (Programme 
for Social Transformation of the Netherlands Ministry of Foreign Affairs) 

mc/s - m3/s (unitate de măsură pentru debite) 

meq/l - Unitate de măsură pentru alcalinitate 

MEP- Potențial Ecologic Maxim (Maximum Ecological Potential) 
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mld. – Miliard(e) 

MM - Mile marine 

MMAP - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

MMSC – Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice 
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MS - Ministerul Sănătaţii 
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Ntot - Azot total  

NBL - Valoarea fondului natural (natural background level) 

NNR - Nivel Normal de Retenţie 

NO2 - Nitriți 

NO3 – Nitrați 

NR-număr 

NTPA, STAS - Normative tehnice de aplicare a legislaţiei 

NWRM - Măsuri de retenție/stocare naturală a apei (Natural Water Retention Measures) 

ODD - Obiective de dezvoltare durabilă 

OG - Ordonanţă a Guvernului 

OM - Ordin al Ministrului 

O.N.G. - Organizaţii Non-Guvernamentale  

OP - Obiective operaționale 

OUG - Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului  

OSPA - Oficii de Studii Pedologice şi Agrochimice 

OSPAR - Convenţia pentru Protecţia mediului marin al Atlanticului de Nord-Est (The Oslo 
and Paris Conventions for the protection of the marine environment of the North-East 
Atlantic) 

PABH - Planul de Amenajare al Bazinului Hidrografic 

PAC - Politica Agricolă Comună  

PBT - Persistent, Bioacumulabil și Toxic 
PDR - Planul de Dezvoltare Regională 

PEB - Potenţial ecologic bun 

PF I - Portile de Fier I 

PF II - Portile de Fier II 

PIGA – Probleme Importante de Gospodărire a Apelor 

PFOS – Acid Perfluoroctan Sulfonic și derivații săi 

PIB, GNP - Produs Intern Brut (Gross National Product)  

PJGD - Planurile Judeţene de Gestionare a Deşeurilor  

PM - Plan de Management (Plan de Management) 

PM1 - Planul de Management apobat prin H.G. 80/2011  

PM2 - Planul de Management actualizat aprobat prin HG 859/2016 

PMBH - Planul de Management al Bazinului Hidrografic  

PMDHD - Planul de Management al Districtului Hidrografic al Dunării 

PMRI - Planul de Management al Riscului la Inundații  

PMB - Plan de Management Bazinal 

PNDL - Programul Naţional de Dezvoltare Locală 

PNDR - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală   

PNGD - Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor  

PNI - Programul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii 

PNRR - Planul Național de Redresareși Reziliență al României 2021-2026 

PNS - Planul Naţional Strategic PAC post 2020  

PO4 – Fosfați 

POCA- Program Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 
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POIM - Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

PODD - Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027 

POM - Programul de Măsuri (Programme of Measures) 

POP - Programul Operaţional pentru Pescuit în perioada 2007-2013 și 2021-2027 

POPAM - Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 

POS Mediu - Programul Operaţional Sectorial pentru Mediu în perioada 2007-2013 

P.P.P. - Principiul Poluatorul Plătește 

PPP - Produse de protecție a plantelor 

PPPDEI - Planurile pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor 

PRGD - Planurile Regionale de Gestionare a Deşeurilor 

Ptot - Fosfor total 

Qec - Debit ecologic 

Qsal - Debit salubru 

RAMSAR - Convenţia asupra zonelor umede, de importanţă internaţională, în special ca 
habitat al păsărilor acvatice (Convention on Wetlands of International Importance) 

R-E1; R-E2 - Tipuri de râuri est continentale – intercalibrare (Rivers Eastern Continental) 

REC - Centrul Regional de Mediu (Regional Environment Center) 

REFCOND - Condiţii de Referinţă (Reference Conditions) 

rm - Risc minor 

RM - Risc major 

ROMSILVA, RNP - Regia Naţională a Pădurilor   

SAC - Arii speciale de conservare (Special Areas of Conservation)  

SCADA - Sisteme de monitorizare, control și achizitii de date (Supervisory Control And 
Data Acquisition) 

SCI - Situri de importanţă comunitară (Sites of Community Importance)  

SCM - Standarde de calitate a mediului 

SEA - Evaluare strategică de mediu (Strategic Environmental Assessment) 

SEICA – Studiu de Evaluare a Impactului Asupra Corpurilor de Apă 

SEB - Stare ecologică bună 

SER - Strategia Energetică a României 2020 - 2030, cu perspectiva anului 2050 

SEICA – Studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă 

SEVESO - Directiva privind controlul asupra riscului de accidente majore  

S.H., s.h. - Spaţiu hidrografic 

SNGD - Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor 

SNMR - Cerințe legale în materie de gestionare 

SNMRI - Strategia Națională de Management al Riscului la Inundații 

SOR - Societatea Ornitologică Română 

SPA - Arii de protecţie specială avifaunistică (Special Protected Areas) 

SPP - Substanţe prioritare/substanţe prioritare periculoase 

SRE - Sursele regenerabile de energie 

TNMN - Rețeaua de Monitoring Transnațională (TransNational Monitoring Network) 

TV - Valorile prag (threshold values)  

TVA - Taxa pe Valoarea Adăugată 

http://www.mmediu.ro/departament_mediu/controlul_poluarii/31996L0082-TraducereIER.pdf
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UNDP-GEF - Programul de Dezvoltare al Naţiunilor Unite – Facilitatea Globală de Mediu 
(United Nations Development Program - Global Environment Facility) 

UE - Uniunea Europeană 

UNESCO - Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organisation) 

VAB - Valoare Adăugată Brută 

VNA - Valoare Netă Actualizată 

WEI+ - Indicele de Exploatare al Apei (Water Exploitation Index) 

WISE- Sistemul Informatic European în domeniul apei (Water Information System for 
Europe) 

WWF - Fondul Mondial pentru Natură (World Wide Fund) 

XGIG - Grup Geografic de Intercalibrare pentru râurile foarte mari 

ZV, ZVN - Zonă Vulnerabilă la Nitraţi 

 


