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CAPITOLUL I           Introducere 

 

Informații generale 

Documentul de față reprezintă Raportul de Mediu realizat în cadrul procedurii de Evaluare Strategice 

de Mediu a Planului Naţional de Amenajare la nivelul bazinelor/spaţiilor hidrografice. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Autoritatea pentru Inundații şi Managementul Apelor – 

Direcţia Amenajarea Bazinelor Hidrografice, în calitate de titular al Planului Naţional de Amenajare 

pe bazine /spaţii hidrografice în România are obligația parcurgerii procedurii de realizare a evaluării 

de mediu pentru planuri și programe, în vederea emiterii de către autoritatea competentă pentru 

protecţia mediului a avizului de mediu, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului 

în Planul Naţional de Amenajare la nivelul bazinelor/spaţiilor hidrografice (PNABH). 

 

Strategia și Politica Naționala în domeniul gospodăririi apelor are ca scop ―Realizarea unei politici de 

gospodărire durabilă a apelor prin asigurarea protecției cantitativă și calitativă a apelor, apărarea 

împotriva acțiunilor distructive ale apelor, precum și valorificarea potențialului apelor în raport cu 

cerințele dezvoltării durabile a societății și în acord cu directivele europene în domeniu‖. Unul dintre 

cele 5 (cinci) obiective specifice stabilite pentru realizarea acestei politici este reprezentat de 

Elaborarea Schemelor Directoare de Amenajare a Bazinelor Hidrografice pentru folosințele de apă, 

în scopul diminuării efectelor negative ale fenomenelor naturale asupra vieții, bunurilor și 

activităților umane în corelare cu dezvoltarea economică și socială a țării. 

 

Prin specificul domeniului, obiectivele Strategiei și Politicii Naționale în domeniul Gospodăririi 

Apelor și acțiunile de realizarea a acestora se racordează în mod direct la obiectivele Startegiei de 

Securitate Naționala a României (SSNR) și ale Strategiei Naționale de Apărare care vizează 

―securitatea energetică şi alimentară, securitatea transporturilor și a infrastructurii, securitatea 

sănătăţii publice, sanitară, ecologică și culturală, securitatea financiară, infromatică și 

infromațională‖. 

Dezvoltarea și protectia activă a infrastructurii strategice, astfel cum este definita în SSNR, este 

identificată ca direcție prioritară de acțiune a instituțiilor statului în vederea promovării, protejării și 

apărării valorilor și intereselor esențiale pentru realizarea obiectivelor naționale.  

 

Este important de semnalat de la începutul acestei evaluări contextul unic în care se plasează 

elaborarea și analiza Planului Național de Amenajare pe Bazine Hidrografice prin relația sa cu Planul 

Național de Management. 
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Schema Directoare de Amenajare și Management a Bazinelor Hidrografice este instrumentul de 

planificare care fixează orientările fundamentale în direcția gospodăririi durabile, unitare, echilibrate 

și complexe a resurselor de apă și a ecositemelor acvatice, precum și pentru protejarea zonelor umede 

și diminuarea efectelor negative generate de excesul de apă sau de lipsa acesteia, fiind alcătuită din 

Planul de Amenajare – componenta de gospodărire cantitativă a apei și Planul de Management – 

componenta de gospodărire calitativă a apelor.  

Disjungerea celor doua componente este necesară în cazul obiectivelor fiecărei componente, și 

relativ, și în ceea ce privește măsurile promovate prin acestea, dar este limitată în ceea ce privește 

efectele implementării componentelor și monitorizării procesului de implementare. 

Acest raționament este fundamentat de analiza următoarelor elemente: 

 

Planul Național de Amenajare pe 

Bazine Hidrografice 

 Planul Național de Management 

Probleme la care răspunde planificarea  Probleme la care răspunde planificarea 

Obiective  Obiective 

Obiective specifice  Obiective specifice 

Arie geografică  Arie geografică 

Domeniu (Ape)  Domeniu (Ape) 

Vulnerabilități  Vulnerabilități 

Structură și conținut document  Structură și conținut document 

Perspectiva de analiză   Perspectiva de analiză 

Legenda 

Elemente de suprapunere completă  

Elemente de interferență  

Elemnete de diferențiere (supuse analizei disjunse)  

 

Elementele supuse acestei analize sunt prezentate detaliat în Anexa 1 la prezentul Raport. 

Metodologia de evaluare 

Evaluarea strategică de mediu pentru PNABH s-a realizat prin parcurgerea etapelor stabilite prin HG 

1076/2004, respectiv: 

a) etapa de încadrare a planului sau programului în procedura evaluării de mediu – planul a fost 

încadrat ab initio, aflându-se sub incidența art. 5 paragraful 2 al HG 1076/2004; 

b) etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program și de realizare a Raportului de 

mediu; 
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c) etapa de analiză a calității Raportului de mediu.  

 

În funcție de etapa ESM, s-a optat pentru combinarea următoarelor metode descriptive, analitice și 

interactive: 

- Consultare (Grup de Lucru) în etapa de definire a domeniului 

- Stabilire Indicatori și consultare (Grup de Lucru) pentru etapa de monitorizare 

- Analiza multicriteriala și consultare (Grup de Lucru și consultarea publicului)  

Grupul de lucru constituit în cadrul procedurii ESM pentru Planul Național de Amenajare pe Bazine 

Hidrografice a inclus reprezentanți ai următoarelor instituții: 

Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice(MMSC) 

- Directia Amenajarea Bazinelor Hidrografice 

- Direcția Managementul Resurselor de Apă 

- Directia Managementul Riscului la Inundatii  

- Direcția Schimbări Climatice și Dezvoltare Durabilă 

- Direcția Biodiversității 

- Direcția Generală de Investiții 

- Direcția Evaluare Impact și Controlul Poluării  

Ministerul Sănătății  

Ministerul Administrației și Internelor 

Ministerul Apărării Naționale 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri 

Ministerului Transportului și Infrastructurii 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului 

Administratia Națională Apele Române 

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare 

În conformitate cu prevederile articolului 14 din HG 1076/2004, în cadrul Grupului de lucru au fost 

analizate posibilităţile de evaluare a PNABH cu privire la domeniul și nivelul de detaliu al 

informaţiilor ce trebuie incluse în Raportul de mediu.  

În cadrul Evaluării de mediu a PNABH, analizarea modului în care obiectivele planului contribuie la 

atingerea obiectivelor de mediu relevante a luat în considerare efectele semnificative potenţiale 

asupra mediului în cazul implementării planului sau al neimplementării acestuia, astfel: 

• Analiza stării mediului la nivel naţional pe suportul datelor şi infromațiilor existente;  
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• Identificarea aspectelor de mediu şi problemelor de mediu relevante la nivelul teritoriului 

național pentru care PNABH poate avea o adresare directă;  

• Identificarea /formularea obiectivelor de mediu relevante cărora PNABH trebuie să le 

răspundă  pentru aspectele de mediu şi problemele de mediu identificate 

• Analiza stării mediului în condiţiile neimplementării prevederilor PNABH - alternativa 0  

• Evaluarea efectelor asupra mediului generate de Alternativele analizate de PNABH și 

justificarea alternativei alese, prin evaluarea modului în care obiectivele şi măsurile propuse 

contribuie la atingerea obiectivelor de mediu relevante  

 

CAPITOLUL II        Conținutul și obiectivele principale ale PNABH și relația cu alte 

planuri și programe relevante 

Conținutul PNABH 

După cum s-a precizat în capitolul de introducere a prezentului Raport de Mediu,  Planul de 

Amenajare reprezintă componenta de gospodărire cantitativă a apei din cadrul Schemei Directoare.  

Planul Național de Amenajare pe Bazine Hidrografice are ca scop fundamentarea acțiunilor, 

măsurilor, opțiunilor, soluțiilor și lucrărilor necesare pentru: 

 realizarea și menținerea echilibrului dintre cerințele de apă ale folosințelor și disponibilul de 

apă la surse; 

 utilizarea potențialului apelor (producerea de energie hidromecanică, hidroelectrică, 

navigație, turism, agrement, estetică etc); 

 diminuarea efectelor negative ale fenomenelor naturale asupra vieții, sănătății, bunurilor și 

activităților umane și mediului (inundații, exces de umiditate, secete, eroziunea solului etc); 

 determinarea cerințelor de mediu asupra resurselor de apă. 

 

Trebuie subliniat că PNABH se adresează aspectelor cantitative ale gospodăririi apei, ca resursă 

esențială pentru susținerea vieții și pentru dezvoltarea socio-economică, fiind realizat pe baza 

prevederilor conținutului cadru stabilit prin anexa 2 la Ordinul MMGA 1258/2006: 

1. Introducere. Prezentul document constituie sinteza pe țară a planurilor de amenajare a celor 11 

bazine hidrografice. 

2. Scurt istoric al amenajărilor de gospodărire a apelor pe teritoriul  României. Capitolul descrie 

dezvoltarea lucrărilor hidrotehnice din perioada romană până în prezent; după cel de-al doilea război 

mondial aceste lucrări capătă o importanță maximă. 

3. Descrierea generală a teritoriului României. Capitolul descrie factorii biogeografici: relieful cu 

cele 3 mari categorii, clima, solurile, hidrografia, flora și fauna, precum și ariile protejate. 
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4. Organizarea administrativ-teritorială: Capitolul prezintă regiunile de dezvoltare, cu județele 

aferente, de pe teritoriul României. 

5. Resursele de apă. Capitolul prezintă repartiția resurselor de apă de suprafață pe bazine 

hidrografice, precum și resursele de apă subterană - atât freaticul, cantonat în 3 macroregiuni la 

nivelul României, cât și apele subterane de adâncime. 

6. Situatia utilizării pe folosințe a resurselor de apă. Capitolul analizează evoluția ratelor de 

utilizare a apei pentru populație, industrie, agricultură (irigații, zootehnie și piscicultură) pe bazine 

hidrografice. 

7. Amenajări de gospodărire a apelor. Capitolul prezintă cele 230 de amenajări hidrotehnice 

semnificative la nivelul țării noastre, atât cele cu folosința exclusivă – producerea energiei 

hidroelectrice, cât și cele cu folosință complexă - pentru atenuarea viiturilor sau pentru satisfacerea 

altor cerințe. 

8. Scenarii pentru evoluția cerințelor viitoare de apă ale folosințelor și obiective țintă. Capitolul 

construiește Planificarea prin scenarii, aceasta cuprinzând o serie de secvențe – definiția 

problematicii la care trebuie răspuns, stabilirea timpului și scopului analizei, harta tendințelor de bază 

și a factorilor generatori, identificarea incertitudinilor cheie, identificarea extremelor, definirea 

scenariilor și formularea lor, evaluarea, elaborarea de modele care să ajute la cuantificarea diferitelor 

scenarii. 

9. Rezultatele cuantificării cerințelor viitoare de apă ale folosințelor. Capitolul prezintă prognoze 

ale cerințelor de apă pentru populație, industrie, irigații, zootehnie, acvacultură, realizate pe baza 

scenariilor modelate la capitolul 8. 

10. Bilanțul apei. Capitolul prezintă balanța între capacitatea resursei de apă și debitele/volumele 

necesare satisfacerii cerințelor de apă ale folosințelor la gradul de asigurare normat. 

11. Acțiuni, măsuri structurale și nestructurale, soluții și lucrări fezabile. Capitolul prezintă 

acțiunile identificate în vederea realizării echilibrului disponibilului la sursă - cerința de apă, precum 

și acțiunile, măsurile și soluțiile identificate pentru diminiuarea efectelor secetelor, pentru 

combaterea eroziunii solurilor și diminuarea excesului de umiditate, pentru utilizarea potențialului 

navigabil al apelor. 

12. Managementul riscului la inundații. Capitolul prezintă modul de aplicare a unor politici, 

proceduri și practici având ca obiective identificarea riscurilor, analiza și evaluarea lor, tratarea, 

monitorizarea și reevaluarea riscurilor în vederea reducerii acestora.  

Tot în acest capitol sunt analizate: inundabilitatea teritoriului României, vulnerabilitatea și riscul la 

inundații pe bazine hidrografice. 
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13. Identificarea cerințelor de mediu asupra resurselor de apă. Acest capitol discută principiile 

utilizării durabile a resurselor de apă; evaluarea acestor resurse trebuie sa determine limita până la 

care regimul hidrologic al râurilor poate fi alterat față de condițiile naturale. 

14. Identificarea eventualelor constrângeri, conflicte de interese între folosințele de apă și a 

soluțiilor de rezolvare: Constrângerile apar în special în perioadele secetoase, cand sursa nu mai este 

capabilă să furnizeze apa necesară folosințelor. În aceste condiții, apare necesitatea exploatării cu 

restricții a disponibilului la sursă. 

15. Influența schimbărilor climatice asupra gestionării resurselor de apă: Capitolul abordează 

relația schimbări climatice – efecte globale precipitații - modificarea ciclului hidrologic și respectiv a 

regimului hidrologic al râurilor. 

16. Convențiile și tratatele internaționale în domeniul gospodăririi apelor la care România este 

parte: enumerarea tuturor acestora. 

17. Prevederile Planului de Amenajare și problemele de mediu: Acest capitol prezintă măsuri 

generale pentru reducerea efectelor implementării PNABH asupra mediului. 

Planul de amenajare prevede implementarea unor acțiuni, măsuri, optiuni, soluții și lucrări pentru:  

realizarea și mentinerea echilibrului dintre cerinta și disponibilul de apa la surse, utilizarea 

potențialului apelor, gestionarea resurselor de apa în condițiile schimbărilor climatice, etc. 

 

Planul de Amenajare are la bază: 

 evaluarea resurselor și a resurselor socio-economice de apa de suprafață și subterană; 

 modul în care sunt utilizate în prezent, pe folosințe, resursele de apa; 

 obiectivele planificării în domeniul gestionării resurselor de apa cuprinse în Strategia 

Naționala de Dezvoltare Durabilă a României, în strategiile și planurile sectoriale de 

dezvoltare, în programele de dezvoltare, în Strategia Națională de Management a Riscului la 

Inundații, în Programul Operational Sectorial de Mediu, în Programul Național de Dezvoltare 

Rurală, în Strategia Energetica a României etc. 

 

Raportul de Mediu este un document care se adresează publicului interesat și nu doar specialiștilor 

implicați în procesul de elaborare și/sau în procesul decizional, în această situație fiind necesare 

căteva explicații privind gospodărirea cantitativă a apelor ce face obiectul PNABH. 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resursele de apă sunt reprezentate de apele de suprafață – apele râurilor, lacurilor, bălților și 

ale mării, ape cu care puteți avea contact direct pentru a le folosi - și de apele subterane – 

apă pe care o puteți folosi prin utilizarea izvoarelor sau prin intermediul fântânilor (forajelor). 

Gospodărirea cantitativă se referă la modul în care sunt utilizate apele – de exemplu apa 

pentru băut, apa pentru spălat, apa pentru adăpat animale, apa pentru irigații, apa pentru 

producerea energiei electrice, apa pentru asigurarea deplasării cu ambarcațiuni, apa necesară 

în crescătorii piscicole, apa necesară menținerii vieții plantelor, păsărilor și altor viețuitoare 

care depind de apă. 

Gospodărirea apelor se poate face prin amenajări ale apelor de suprafață așa încât să fie 

folosită cât mai bine, pentru cât mai multe dintre activitățile enumerate mai sus. 

Ce sunt amenajările? 

Amenajările sunt baraje, diguri, instalații prin care apa este preluată din râuri pentru a fi dusă 

spre alte instalații care asigură apa pentru consumul populației, tuneluri prin care apa râului 

este dusă spre baraje, lărgirea vadului râului sau schimbarea vadului în anumite zone, 

apărarea malurilor ... 

Amenajări se realizează pentru gospodărirea apelor dar și pentru protecția împotriva 

inundațiilor. 

De ce este nevoie de aceste amenajări? 

Pentru a putea folosi apa după cum avem nevoie trebuie să cunoaștem cât mai bine 

adâncimea apelor, cât de repezi sunt, cât scad sau cât cresc apele în funcție de vreme.  

Schimbări naturale apar tot timpul, fie la fiecare anotimp, fie în timp mai lung în perioade de 

secetă sau viituri, fie prin surpări de maluri și sigur de-a lungul anilor.  

Este nevoie să se facă amenajări pentru a încetini sau chiar a evita schimbările naturale pe 

porțiunile de râuri unde vrem să utilizăm apa. 

De ce reprezintă o problemă aceste amenajări? 

Când se realizează aceste amenajări, în funcție de felul amenajării, este nevoie să se taie 

păduri și/ sau să se inunde terenuri. În cazul celor mai multe amenajări este afectată viața 

animalelor care trăiesc în zona respectivă și creșterea plantelor din zonă. 

Din cauza amenajărilor pot să dispară locuri de care locuitorii se simt atașați, pot să dispară 

anumite feluri de pești și alte viețuitoare din apă, sau păsări, unele dintre acestea beneficiind 

de protective prin lege. Tot din cauza amenajărilor pot să apară schimbări ale adâncimii la 

care se găsește apa subterană în zonă, sau să fie influențate izvoarele din zonă. 

Ce trebuie să facem? 

Alegerea între nevoile pe care le rezolvă amenajările și problemele pe care la cauzează aceste 

amenajări trebuie făcută după ce se pune în balanță cât de mari sunt avantajele și pierderile.  
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Obiectivele PNABH și relația cu alte planuri și programe relevante 

 

Definitivarea PNABH cu considerarea efectelor potențiale asupra mediului este posibilă în condițiile 

corelării obiectivelor PNABH cu obiectivele altor planuri, programe și strategii naționale cu care se 

află într-o relație de influențe mutuale. 

În acest context prezentul Raport analizează relațiile de interferență ale PNABH cu alte documente 

strategice sau de planificare atât printr-o abordare pe verticală – plan național de amenajare, plan de 

amenajare pe district de bazin hidrografic, proiecte de implementare – cât și printr-o abordare 

orizontală, următoarele documente fiind definitorii:    

 Planul Naţional de Management Aferent Porţiunii Naţionale a Bazinului Hidrografic 

Internaţional al Fluviului Dunărea, aprobat prin HG 80/2011 

 Strategia Naţională de Management al Riscului la Inundaţii pe Termen Mediu și Lung, 

aprobată prin HG 846/2010 

 Strategia Naţională Privind Reducerea Efectelor Secetei, Prevenirea și Combaterea 

DegradăriiTerenurilor și Deşertificării, Pe Termen Scurt, Mediu și Lung (aprilie 2008) 

 Strategia Investițiilor în Sectorul Irigațiilor (ianuarie 2011) 

 Strategia Pentru Transport Durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030 (martie 2008) 

 Strategia de Transport Intermodal în România 2020 (mai 2011) 

 Strategia Energetică Națională 

satisfacerea obiectivelor acestor documente strategice și de planificare având o contribuție directă la 

prognozarea cerințelor de apă 

Obiectivele principale pentru Planurile de Amenajare pe Bazine Hidrografice, definite de Ordinul 

MMGA nr. 1258/2006, integrează obiectivele aflate în relație cu cerința de apă ale documentelor 

menționate anterior și se reflectă ca atare în construcția PNABH. În tabelul nr.1 prezentăm 

obiectivele PNABH și, în mod sintetic, relația cu celalte documente strategice pentru domeniu. 

Tabel nr. 1 Relația Obiectivelor PNABH cu alte documente strategice 

Codificare Obiectiv PNABH Corelare Obiective 

O1 Inventarierea resurselor hidrologice 

(naturale) de apă de suprafaţă şi subterană 

Acest obiectiv face subiectul PNABH 

dar și al PNMBD care abordează într-

un mod mult mai complex această temă 

implicând și aspecte de calitate a apelor 

(evaluarea stării corpurilor de apă ) sau 

prin desemnarea corpurilor de apă 
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(încadrarea acestora în corpuri de apă 

naturale, corpuri de apa puternic 

modificate și corpuri de apa artificiale), 

proces care asumă inventarierea și 

caracterizarea resursei 

O2 Determinarea situaţiei actuale a utilizării 

pe folosinţe a resurselor de apă 

Acest obiectiv face subiectul capitolului 

8 al PNABH - este tratat mai detaliat la 

nivelul planurilor de amenajare pentru 

fiecare bazin hidrografic - având rolul 

de a inventaria și integra cerința de apă 

pentru toate sectoarelor sociale, 

economice și de mediu. Este un 

obiectiv specific  PABH-uri. 

O3 Identificarea amenajărilor structurale 

existente pentru asigurarea disponibilului 

la surse şi a principalilor parametri de 

performanţă 

Acest obiectiv face subiectul capitolului 

8 al PNABH. Pentru acest obiectiv se 

inventariază și estimează capacitățile și 

oportunitățile sau direcțiile de 

dezvoltare în manieră durabilă pentru 

satisfacerea cerinței de apă. Este un 

obiectiv specific PABH-uri. 

O4 Determinarea cerinţelor viitoare socio-

economice și de mediu privind resursele 

de apă 

Acest obiectiv face subiectul PNABH, 

într-o abordare corelată cu celelalte 

planuri și strategii precizate în tabelul 

nr. 3 (relația cu alte strategii). Aceste 

strategii furnizează date de 

fundamentare a cerinței de apă. 

O5 Identificarea opţiunilor fezabile pentru 

realizarea echilibrului dintre disponibilul 

la surse şi cerinţele de apă ale folosinţelor 

Acest obiectiv face subiectul PNABH 

și este specific PABH-urilor. 

O6 Evaluarea preliminară a riscului potenţial 

la inundaţii pe bazinul hidrografic 

Acest obiectiv a fost tratat exhaustiv în 

Strategia Naţională de Management al 

Riscului la Inundaţii pe termen mediu şi 

lung (SNMRI) și este specific acesteia. 

PNABH și ESM vor integra 
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propunerile SNMRI și rezultatele 

evaluării de mediu 

O7 

 

O7.1 

 

 

 

 

O7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificarea acţiunilor, măsurilor, 

soluţiilor şi lucrărilor necesare pentru:  

 atingerea gradului acceptat de protecție 

la inundații a aşezărilor umane și a 

bunurilor;  

 

 

 diminuarea efectelor secetelor, 

tendinţelor de aridizare, excesului de 

umiditate şi a eroziunii solurilor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 utilizarea potenţialului apelor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest obiectiv este abordat exhaustiv 

de SNMRI concluziile și evaluările 

fiind preluate de PNABH 

 

 

Acest obiectiv este considerat atât de 

către PNABH din punct de vedere al 

asigurării necesarului de apă, cât și de 

strategiile promovate de Ministerul 

Agriculturii, autoritate care trebuie să 

furnizeze fundamentul prognozei 

necesarului de apă pentru irigații prin 

crearea cadrului legal și instituțional de 

dezvoltare și stabilirea politicilor în 

domeniu 

 

Acest obiectiv este abordat în PNABH 

din punct de vedere al exploatării 

potențialului navigabil și al 

potențialului hidroenergetic, deoarece 

trebuie asigurate coerenta ansamblului 

de investiții și conditiile potentialului 

de dezvoltare.  

Direcțiile de devoltare și prioritațile în 

aceste sectoare sunt stabilite prin 

aprobarea strategiilor specifice de către 

factorii decizionali cu competențe 

(Guvern, Parlament). Acest obiectiv al 

PNABH este tangibil prin 

fundamentarea științifică a 
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O7.4 

 

 

 

 

 satisfacerea cerinţelor de mediu asupra 

resurselor de apă (cerinţe hidrologice, 

hidraulice şi ecologice) 

oportunităților și limitelor de exploatare 

din punct de vedere al potențialului 

apelor. 

 

Acest obiectiv trebuie abordat funcție 

de analizele și concluziile PNMDB, al 

cărui obiectiv major este reprezentat de 

atingerea ‖stării bune a apelor‖   

O8 Identificarea constrângerilor, a 

conflictelor de interese şi a soluţiilor de 

rezolvare 

Acest obiectiv este considerat de 

PNABH în capitolul consacrat 

subiectului. 

O9 Analiza de impact și evaluarea riscurilor 

induse de acţiunile, măsurile, soluţiile și 

lucrările propuse în planul de amenajare  

 

 

 

 

 

 

 

 

Din perspectiva impactului de mediu, 

acest obiectiv al PNABH este abordat 

prin parcurgerea Evaluării Strategice de 

Mediu pentru PNABH și se 

aprofundează prin evaluările de mediu 

la nivelul proiectelor individuale.   

De asemenea, Evaluarea adecvată 

realizată pentru PNMDB acoperă 

aceeași arie geografică ca și PNMBH, 

se adreseaza aceluiași domeniu – 

managementul apelor, astfel încât 

rezultatele analizelor Evaluarii 

strategice raspund pe larg obiectivului 

PNABH, cu necesitatea realizarii 

evaluării adecvate la nivelul proiectelor 

individuale - nivel la care evaluarea 

adecvată este fezabilă și relevantă.  

 

Setul de obiective prezentat mai sus se va regăsi și în PABH pentru fiecare district de bazin 

hidrografic, translatând la un nivel mai detaliat configurația PNABH și direcțiile de acțiune pentru 

perioada de referință 2010 – 2020. 
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Toate cele 9 obiective principale se adresează fiecăruia dintre cele 4 obiective țintă propuse pentru 

sectoarele socio-economice care se constituie ca utilizatori ai principalelor folosințe de apă: 

- Obiective țintă în domeniul accesului populației la infrastructura de apă potabilă 

- Obiective țintă în domeniul apei industriale  

- Obiective țintă în domeniul agriculturii (irigațiilor, zootehniei și acvaculturii) 

- Obiective țintă în domeniul utilizării potențialului apelor 

• Utilizarea potențialului hidroenergetic 

• Utilizarea potențialului navigabil 

Obiectivele țintă prezentate in PNABH au constituit baza de calcul a prognozei cerinței de apă, la 

rândul lor acestea fiind fundamentate prin: 

- POS Mediu referitor la accesul populației la infrastructura de apă potabilă;  

-  Raportul final al proiectului ‖Reabilitarea și reforma sistemului de irigații‖, cu precizarea că 

suprafețele vizate sunt mai extinse decât cele prevăzute de strategiile MADR în care apar 

limitări datorate tipului de prorietate asupra terenurilor și de estimări în cazul domeniile 

zootehnie, industrie și acvacultură unde nu au existat documente programatice clare; 

- Strategiile sectorului energetic și sectorului transporturi, în ceea ce privește utilizarea 

potențialului apelor. 

Valorile prognozate ale cerinței de apă sunt prezentate în trei scenarii la capitolul de analiză a 

alternativelor; valorile minime pentru anul 2015 și anul 2020 sunt de 10,05 km3 și respectiv 13,05 

km3. 

Pentru satisfacerea cerinței de apă prognozate au fost analizate în cadrul PNABH resursele socio-

economice de apă – de suprafață și subterană. 

Resursele socio-economice de apă sunt resursele de apă utilizabile în diferite scopuri de către 

societate și se asigură prin transformarea resurselor hidrologice (naturale) prin intermediul 

unor proiecte inginerești sau de infrastructură – amenajări - constituind acea parte a 

resurselor naturale care pot fi disponibilizate pentru a fi utilizabile. Resursele socio-economice 

de apă se mai numesc și disponibil la surse sau resurse de apă. 

Analizele PNABH au evidențiat resurse socio-economice de apă din râurile interioare de 11,058 

km3/an cu următoarea distribuție pe districte de bazine hidrografice: 

 

Tabel nr.  2 Estimarea resurselor socio-economice incluzând  volumele utile și volumele din rezerva 

de fier din lacurile de acumulare 
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NR.  

CRT. 

Districtul de bazin  

hidrografic 

Stoc mediu minim 

râuri in regim 

natural (km
3
/an) 

Volume utile lacuri 

naturale 

(km
3
) 

Volume din  

rezerva de fier a 

lacurilor naturale 

(km3) 

1 Someș-Tisa 0.6060 0,360979 0,077210 

2 Crișuri 0.1654 0,333210 0,046210 

3 Mureș 0.7926 0,238000 0.038350 

4 Banat 0.4124 0,199000  

5 Jiu 0.3158 0,844000  

6 Olt 0.9947 0,954210  

7 Argeș-Vedea 0.3473 0,586911 0,108580 

8 Buzău-Ialomița 0.1737 0,617000  

9 Siret 0.9000 1,195877 0,112759 

10 Prut-Barlad 0.0200 0,491800 0,110000 

11 Dobrogea-Litoral 0.0000 0,034810  

TOTAL       11,058 4,7109 5,855797 0,493109 

 

La resursele socio-economice de apă din râurile interioare se adaugă resurse socio economice de apă 

din subteran de cca. 0,857 km3, distribuția pe bazine hidrografice fiind prezentată în tabelul nr. 3 

Tabel nr. 3 Resurse socio-economice de apa subterana 

NR.  

CRT. 

Districtul de bazin  

hidrografic 

Volume anuale 

medii prelevate  

(km
3
) 

1 Someș – Tisa 0,03694 

2 Crișuri 0,05054 

3 Mureș 0,03766 

4 Banat 0,04395 

5 Jiu 0,05701 

6 Olt 0,11940 

7 Argeș – Vedea 0,10090 

8 Buzău – Ialomița 0,09598 

9 Siret 0,17370 

10 Prut 0,01221 

11 Dobrogea – Litoral 0,18,66 

TOTAL 0,85695 

Pentru atingerea obiectivelor enunțate, PNABH propune lucrări pentru un număr total de 510 

amenajări structurale existente și noi distribuite pe cele 11 bazine hidrografice și  corelarea acestora 

cu măsurile nestructurale care au rolul de a minimiza efectele negative asupra mediului.   

Evaluarea strategică de mediu implică analiza obiectivelor Planului din perspectiva eventualelor 

conflicte ce pot să apară pentru atingerea acestora. 

Tabel nr.4 Compatibiliatea obiectivelor PNABH 

 

 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7.1 O7.2 O7.3 O7.4 O8 O9 
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O1  + + + + + + + + + + + 

O2 0  + + + + + + + + + + 

O3 0 +  + + + + + + + + + 

O4 0 0 +  + + + + + + + + 

O5 0 + + +  + + + + + + + 

O6 0 + 0 0 +  + 0 + + + + 

O7.1 0 0 0 0 + 0  + + + + + 

O7.2 0 0 0 + + 0 0  0 + + + 

O7.3 0 + + + + 0 + 0  + + + 

O7.4 0 0 0 + + 0 + + +  + + 

O8 0 + + + + + + + + +  + 

O9 0 + 0 + + 0 + + + + +  

Legenda: + obiectivul manifestă un efect de potențare asupra celorlalte obiective; 0 nu sunt influențe; - obiectivul 

manifestă un efect limitativ sau negativ asupra celorlalte obiective 
 

În tabelul nr. 4 este prezentat rezultatul exercițiului de evaluare a compatibilității obiectivelor 

PNABH, evidențiindu-se lipsa conflictelor între obiectivele Planului și potențarea mutuală a efectelor 

obiectivelor în procent de 76,5% și lipsa influențelor în procent de 23,5%.   

După cum am afirmat anterior, construcția PNABH răspunde unor cerințe reale de susținere a 

necesităților diverselor sectoare sociale și economice. Dezvoltarea acestor sectoare este de asemenea 

coordonată de strategii proprii și programe specifice (pachete de proiecte , ex: energie – ME, stații de 

tratare a apei MDRAP și ALP, irigații – MADR, canale de navigație – MT etc pentru a realiza 

obiectivele proprii fiecărui sector, coerența de ansamblu determinând fezabilitatea acestor strategii. 

In acest context este necesar să se analizeze compatibilitatea PNABH cu obiectivele strategiilor cu 

care acesta interacționează. 

Se remarcă faptul că un set de strategii - prezentate în tabelul nr. 5 -  joacă un rol în fundamentarea 

datelor de intrare pentru realizarea PNABH, în timp ce un al doilea set de strategii și planuri – 

prezentate în tabelul 6 –  stabilesc condiții care asigură viabilitatea implementării măsurilor și 

acțiunilor PNABH. 
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Tabel nr.5. Integrarea în obiectivele PNABH a obiectivelor altor Planuri și strategii 

  PNABH Strategie / Plan 

O4 Determinarea cerinţelor viitoare socio-economice și de mediu privind 

resursele de apă 

PNABH a fost elaborat în vederea satisfacerii obiectivelor propuse de Stategia 

Naţională de Dezvoltare Durabilă a României (SNDD) privind conservarea și 

gestionarea resurselor naturale prin: îmbunătăţirea calităţii şi accesului la 

infrastructura de apă prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă în 

majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale 

eficiente pentru managementul serviciilor de apă și continuarea procesului de 

îmbunătăţire a serviciilor de apă, canalizare și epurare în localităţile rurale mai 

mici.  

O7 

 

O7.1 

 

 

 

 

 

 

O7.2 

 

 

 

Identificarea acţiunilor, măsurilor, soluţiilor şi lucrărilor necesare 

pentru: O7 

 atingerea gradului acceptat de protecţie la inundaţii a 

aşezărilor umane și a bunurilor;  

 

 

 

 

 

 diminuarea efectelor secetelor, tendinţelor de aridizare, 

excesului de umiditate şi a eroziunii solurilor; 

 

 

 

 

SNMRI stabileste obiective și acțiuni la nivel strategic, rolul PNABH find de a 

integra concluziile și evaluările acestui document,  ierarhic superior, în contextul 

mai larg al gestionării resursei de apă.  

Lucrările propuse pentru apărarea contra inundațiilor sunt analizate atât în 

PNABH cât și în SNMRI, aceasta din urmă fiind focalizată doar asupra acestor 

tipuri specifice de măsuri.  

 

Strategia Investițiilor în Sectorul Irigațiilor (ianuarie 2011) 

Strategia Naţională Privind Reducerea Efectelor Secetei, Prevenirea și 

Combaterea Degradării Terenurilor și Deşertificării, Pe Termen Scurt, Mediu și 

Lung (aprilie 2008) 
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O7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 utilizarea potenţialului apelor 

 transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 energie 

 

 

Obiectiv strategii relevant pentru PNABH: Asigurarea sursei de apa pentru 

irigații 

Condiționarea directă între PNABH și strategiile privind sectorul irigațiilor, 

reducerea efectelor secetei, prevenirea și combaterea degradării terenului și 

deșertificării decurge din necesitatea stabilirii cerinței de apă și identificarea 

soluțiilor și lucrărilor pentru asigurarea cerinței de apă prin PNABH. 

 

 

Strategia Pentru Transport Durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030 (martie 

2008): 

Obiectiv: Dezvoltarea reţelei de transport de interes European şi naţional,  

Strategia De Transport Intermodal În România 2020 (mai 2011): 

Obiectiv: Stimularea promovării sistemului naţional de transport 

intermodal. 

Cele două strategii în domeniul transportului pun în acord obiectivele naționale cu 

obiectevele europene și regionale, identificând viabilitatea opțiunii 

transportului pe căile navigabile interioare la nivelul teritoriului României prin  

amenajări în bazinele hidrografice care prezintă potențial navigabil natural sau/și 

amenajat. 

 

Strategia Energetică a României pentru perioada 2007—2020 (septembrie 2007): 

Obiectiv: Siguranță energetică 

- Creșterea siguranței energetice prin asigurarea necesarului de 
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O7.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 satisfacerea cerinţelor de mediu asupra resurselor de apă 

(cerinţe hidrologice, hidraulice şi ecologice) 

resurse energetice și limitarea dependenței de resursele 

energetice de import 

Dezvoltare durabilă 

- Promovarea producerii energiei pe bază de resurse regenerabile 

Obiectivele strategiilor în domeniul energiei, asumă promovarea producției de 

hidroenergie și sunt condiționate de existența / completarea infrastructurii 

de exploatare a resursei de apă, rolul PNABH constând în identificarea și 

planificarea soluțiilor generice necesare pentru accesul la resursa de apă funcție 

de potențialul apelor.  

Acest obiectiv este abordat în PNABH funcție de analizele și concluziile 

PNMBD, corelarea cerințelor celor doua documente fiind o condiție sine qua non, 

ca urmare a condiționării naturale a  aspectelor calitative de aspectele cantitative. 
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Tabelul nr.6  Relația PNABH cu alte Planuri și Programe: 

 

Denumirea 

strategiei/ 

planului sau 

programului  

Orizontul 

de timp  

Scurtă descriere  Relaţia cu Planul Naţional de Amenajare pe Bazine Hidrografice 

Planul Naţional 

de Management 

Aferent Porţiunii 

Naţionale a 

Bazinului 

Hidrografic 

Internaţional al 

Fluviului Dunărea 

(PNMBD)  

2009 - 2015  Directiva Cadru Apa 60/2000/CE prevede ca Statele Membre să 

asigure coordonarea în scopul realizării unui singur plan de 

management bazinal.  

Cadrul legal şi politic pentru cooperarea transfrontieră la nivelul 

bazinului hidrografic al Dunării sunt reprezentate de: Convenţia 

pentru Protecţia Fluviului Dunărea semnată în 1994 la Sofia şi de 

Declaraţia Dunării adoptată în 2004.  

Toate ţările dunărene cu teritorii mai mari de 2.000 km
2
 incluse în 

bazinul Dunării sunt Părţi Contractante ale ICPDR: Austria, 

Bosnia și Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, 

Germania, Ungaria, Moldova, Muntenegru, România, Ucraina, 

Serbia, Republica Slovacă, Slovenia. Comunitatea Europeană este 

de asemenea Parte Contractantă.  

PNMBD realizat sub coordonarea ICPDR include aspecte privind 

Analiza Bazinului Hidrografic al Dunării 2004, ce au fost 

reactualizate în cadrul procesului de elaborare al PNMBD. 

Planurile de management în conformitate cu Directiva Cadru Apa 

Ţările dunărene au realizat  un singur plan de management la nivelui 

districtului internaţional hidrografic al Dunării prin încorporarea 

măsurilor de la nivel naţional şi a celor agreate la nivel de bazin al 

Dunării, precum și constituirea unui cadru pentru planurile detaliate de la 

nivel de sub-bazin sau la nivel naţional.  

PNMBD și Programul Comun de Măsuri îndeplinesc cerinţele Directivei 

Cadru Apa și au ca scop atingerea obiectivelor de mediu respective.  

Planul de Management elaborat pentru Districtul Hidrografic al Dunării 

cuprinde Bazinul Dunării, bazinele hidrografice adiacente Mării Negre 

aparţinând teritoriului României şi apele costiere ale Mării Negre, de-

alungul coastelor marine ale României și parţial ale Ucrainei.  

Convenţia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR) 

este platforma coordonatoare pentru integrarea la nivel superior a 

aspectelor multilaterale şi a celor relevante de la nivelul întregului bazin 

și facilitează elaborarea Planului de Management al Bazinului 

Hidrografic al Dunării. Măsurile propuse prin PNABH sunt viabile doar 

prin conectarea la platforma lansată de ICPDR. 



 

23 

se elaborează pe trei niveluri:  

 Nivel Internațional 

 Nivel Naţional şi/sau sub-bazin coordonat internaţional 

(Partea B) pentru sub-bazinele selectate (Tisa, Sava, Prut, 

Delta Dunării)  

 La nivel de sub-unitate (Partea C).  

Planul de  

Management al 

Bazinului 

Hidrografic Tisa  

 

2010 – 2015  Planul de Management al Bazinului Hidrografic Tisa este realizat 

la nivelul sub-bazinului coordonat internaţional, reprezentând 

Partea B de elaborare a Planului de Management al Districtului 

Hidrografic al Dunării.  

Sub-bazinul râului Tisa acoperă aproximativ 150.000 km
2
 pe 

teritoriile a trei state membre ale Uniunii Europene (România, 

Slovacia și Ungaria) și două ţări învecinate, Serbia şi Ucraina.  

În prezent, cele cinci ţări riverane Tisei colaborează la realizarea 

unui plan de management și a unui program de măsuri comun, în 

vederea punerii în aplicare a prevederilor Directivei Cadru Apa și 

a protejării apelor sub-bazinului.  

Atât Planul de Management al Bazinului Hidrografic al Râului Tisa cât 

şi Planul Naţional de Management aferent porţiunii naţionale a Bazinului 

Hidrografic Internaţional al Fluviului Dunărea condiționează construcția 

PNABH din punct de vedere al calculului balanței de apă între 

capacitatea resursei de apă și necesarul satisfacerii cerințelor de apă 

Cele două planuri au aceeaşi structură, iar scopul comun este atingerea 

stării bune a apelor până în 2015 şi implementarea cerinţelor Directivei 

Cadru Apa.  

Analiza lor în materie de bazin hidrografic reglementează aspecte 

referitoare atât  la calitatea apei, dar și aspecte cantitative care sunt 

determinate pentru PNABH.  

Stategia 

Naţională de 

Dezvoltare 

Durabilă a 

României  

(SNDD)  

2013-2020-

2030  

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, şi-a 

asumat obligaţia de a elabora Strategia Naţională pentru 

Dezvoltare Durabilă (SNDD) în acord cu obiectivele convenite la 

nivel comunitar și cu prescripţiile metodologice ale Comisiei 

Europene.  

Strategia reprezintă un proiect comun al Guvernului României, 

În cadrul SNDD sunt menţionate ţintele propuse pentru anul 2015 

(conform Directivei 2000/60/CE) și anume:  

- construcţia sau reabilitarea surselor de apă în vederea potabilizării 

şi a staţiilor de tratare a apei potabile în 300 localităţi (faţă de 60 în 

2006);  

- extinderea sau reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei potabile 
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prin Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD), şi al 

Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), prin 

Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă, Memorandumul de 

înţelegere între părţi fiind aprobat prin HG nr. 1216/04.10.2007.  

astfel ca proporţia populaţiei conectate la serviciile de apă să 

ajungă la 70% (faţă de 52% în 2006);  

PNABH utilizează țintele SNDD ca elemente ale bazei de calcul pentru 

balanța între capacitatea resursei de apă și debitele/volumele necesare 

satisfacerii cerințelor de apă ale folosințelor la gradul de asigurare 

normat 

Planul Naţional 

de Dezvoltare  

(PND)  

2007-2013  Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este instrumentul 

fundamental prin care România încearcă să recupereze cât mai 

rapid disparităţile de dezvoltare socio-economică faţă de Uniunea 

Europeană. PND este un concept specific politicii europene de 

coeziune economică și socială şi reprezintă documentul de 

planificare strategică și programare financiară multianuală, care 

va orienta și stimula dezvoltarea socio-economică a României în 

conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene. PND 

este o componentă a Strategiei Naţionale de Dezvoltare 

Economică - instrument de prioritizare a investițiilor publice 

pentru dezvoltare.  

Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului este una din 

priorităţile naţionale de dezvoltare stabilite de PND.  

Obiectivele specifice privind protecţia mediului care au legătură cu 

PNABH, propuse de PND sunt:  

- Îmbunătăţirea standardelor de viaţă prin asigurarea serviciilor de 

utilităţi publice în sectorul apă, la calitatea şi în cantitatea necesară, prin 

dezvoltarea sistemelor integrate de infrastructură de apă și apă uzată în 

40 de judeţe până în 2015;  

- Obiectivele principale privind dezvoltarea sistemelor specifice de 

management al apelor stabilite de PND sunt:   accesul populaţiei din 

regiuni specifice, care nu pot fi incluse în proiecte regionale majore, la 

sistemele publice de alimentare cu apă  

- Ţintele propuse de PND până în 2015 privind domeniul de gospodărire 

a apelor sunt:  

70% din populaţia echivalentă totală să fie conectată la sistemele 

centralizate de alimentare cu apă  

Realizarea unui număr de 30 proiecte de investiții pentru asigurarea 

surselor de apă;  

Realizarea unui număr de 70 proiecte de investiţii pentru apărarea 
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împotriva inundaţiilor.  

Aceste ținte propuse prin PND constituie pentru PNABH elemente ale 

bazei de calcul pentru balanța între capacitatea resursei de apă și 

debitele/volumele necesare satisfacerii cerințelor de apă ale folosințelor 

la gradul de asigurare normat 

Planul de acțiune 

asociat Strategiei 

UE pentru 

Regiunea 

Dunării 

 Planul răspunde necesității de a îmbunătăți mobilitatea, 

securitatea energetică, protecția mediului, dezvoltarea economică 

și socială, schimburile culturale, securitatea și protecția civilă în 

regiunea Dunării, fiind structurat pe patru piloni și 11 axe 

prioritatre. Pilonii: 

- Interconectarea regiunii Dunării: îmbunătățirea mobilitatii, 

încurajarea energiei durabile și promovarea culturii și a 

turismului, 

- Protecția mediului în regiunea Dunării: refacerea calității 

apei, gestionarea riscurilor de mediu și conservarea 

biodiversității, 

- Creșterea prosperității în regiunea Dunării: dezvoltarea 

capacității de cercetare, a educației și a tehnologiilor 

infromației, sprijinirea competitivității întreprinderilor și 

investiții în competențele populaței, 

-  Consolidarea regiunii Dunării: ameliorarea capacității 

institutionale și îmbunătățirea cooperării în vederea 

combaterii crimei organizate 

Planul are o relevanță deosebită pentru PNABH prin susținera 

îmbunătățirii mobilității și intermodalității – aspect ce vizează și căile 

navigabile interioare, încurajarea energiilor durabile, restaurarea și 

întreținerea calității apelor prin măsuri coordonate la nivelul regiunii 

Dunării. 

În aceasta perspectivă,  PNABH a evidețiat modalitățile de exploatare a 

potențialului navigabil și energetic al râurilor interioare.  

Dezvoltarea strategiilor sectoriale și investițiilor necesare promovării 

navigabilizării cursurilor interioare și exploatării energetice sunt 

competențe ale Ministerului Transportului și Infrastructurii și 

Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri. Aceste  

Strategii ar putea determina o mai bună coordonare și finanţare a 

proiectelor cofinanţate de UE în regiunile din vecinătate, a cooperării la 

mai multe niveluri şi investiţii strategice.   
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CAPITOLUL III      Aspectele relevante ale stării actuale a mediului și ale evolutiei sale 

probabile în situatia neimplementării planului sau programului propus 

I Aspectele relevante ale stării actuale a mediului 

Caracterizarea stării actuale a mediului este realizată pe baza datelor şi infromațiilor referitoare la 

teritoriul naţional disponibile la momentul elaborării Raportului de mediu. Analiza stării actuale a 

mediului a fost realizată pentru fiecare aspect de mediu relevant, selectat în cadrul discuţiilor grupului 

de lucru. 

Aspectele de mediu relevante considerate sunt următoarele: aer, apă, sol, schimbări climatice, 

biodiversitate, populaţia şi sănătatea umană, bunuri materiale, peisajul natural, moştenirea culturală, 

creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu. 

Planul Național de Amenajare pe Bazine/ spatii Hidrografice este un instrument conceput pentru o 

abordare unitara a planificarii la nivelul intregului teritoriu al României.   

Concepția PNABH a inclus elementele specifice fiecărui bazin hidrografic și conectarea acestora la 

schema de ansamblu pentru o analiza globala a directiilor de urmat, zona posibil a fi afectată fiind 

reprezentata de întreg teritoriul național. 

Figura 1. Bazine / spații hidrografice pe care se realizeaza Planurile de Management   (sursa:  

Planul Naţional de Management Aferent Porţiunii Naţionale a Bazinului Hidrografic Internaţional al Fluviului Dunărea) 
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Apa 

Planul Naţional de Management Aferent Porţiunii Naţionale a Bazinului Hidrografic Internaţional al 

Fluviului Dunărea reprezintă sursa primară, validată, pentru infromațiile privind starea apelor la 

momentul realizării PNABH, prezentate în continuare. 

Teritoriul analizat, teritoriul României, are o suprafaţă de 238.391 km2 și o populaţie de 21.584.365 

locuitori şi se află în proporţie de 97,4% în bazinul Dunării, ceea ce reprezintă 29% din suprafaţa 

acestuia. 

Principalele unităţi de relief de pe teritoriul României sunt: 31 % munţi, 36 % dealuri şi podişuri şi 33 

% câmpii.  

Resursele de apă din râurile interioare sunt de 40 miliarde mc, ceea ce reprezintă 20% din resursele de 

apă ale fluviului Dunărea.  

România are o resursă specifică din râurile interioare de 1.870 m3/loc.an şi, din acest punct de vedere, 

ocupă locul 13 în Europa. Pe teritoriul ţării noastre se află cursurile superioare şi mijlocii ale unui 

număr important de râuri care traversează frontiera de stat, iar râurile Tisa, Prut și Dunăre formează o 

parte a frontierei României. 

De asemenea, în bazinul hidrografic al Dunării au fost incluse apele costiere ale României precum și 

bazinele afluenţilor care se varsă în Marea Neagră (cu suprafaţă de circa 5.198 Km2), formând astfel 

Districtul Hidrografic al Dunării în conformitate cu prevederile Directivei Cadru Apă 2000/60/EC.  

Apele costiere româneşti au fost incluse în Districtul Hidrografic al Dunării, deoarece starea apelor și 

morfologia ţărmului sunt influenţate substanţial de Dunăre. Apele costiere româneşti sunt delimitate 

la o distanţă de o milă nautică faţă de linia ţărmului care este definită de 9 puncte conform Legii nr. 

17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi 

al zonei economice exclusive ale României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Clima 

Clima României este temperat-continentală de tranziţie, marcată de influenţe climatice estice, 

oceanice, scandinavo-baltice, submediteraneene și pontice. Influenţele continentale se manifestă în 

unele zone ale ţării cu nuanţe climatice bine diferenţiate. Astfel, în Banat şi Oltenia se face simţită 

nuanţa mediteraneană, caracterizată de ierni blânde și regim pluviometric mai bogat (mai ales 

toamna). În Dobrogea se manifestă nuanţa pontică, cu ploi rare, dar torenţiale. În partea de nord a ţării 

(Maramureş și Bucovina) se manifestă efectele nuanţei scandinavo – baltice, care determină un climat 

mai umed şi mai rece cu ierni geroase, în timp ce vestul ţării se află sub influenţa climatului oceanic, 

cu temperaturi mai moderate şi precipitaţii mai bogate.  
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Masele de aer dirijate spre teritoriul României în diferite contexte sinoptice, evolueaza intr-o gama 

foarte ampla mergand de la cele arctice, până la cele tropicale (sahariene) ceea ce confera climei un 

caracter de tranzitie. 

De asemenea, instabilitatea raporturilor dintre principalii centri barici determina variatii importante în 

durata menținerii unui anumit context meteorologic; astfel se pot inregistra atât durate insemnate cu 

circulatie ciclonica aducatoare de precipitații abundente și perioade importante cu regim anticiclonic 

specific manifestării fenomenului de seceta, cât și treceri rapide de la regimul anticiclonic la circulatia 

ciclonica și invers cu modificările respective în starea timpului. 

La scara țării, valorile medii multianuale (100 ani) ale temperaturilor medii anuale, sunt cuprinse 

între -2,70C la 2500 m altitudine și 11,40C în sud-est (Constanta), iar mediile sumei precipitațiilor tot 

ca valori multianuale sunt între 385,5 mm și 500,9 mm în sud est (la Constanta, respectiv la Calarasi) 

și între 1000-1200 mm în zona montană. 

Indicele de ariditate (R) ca raport între suma precipitațiilor anuale și evapotranspiratia potențiala 

(P/ETP) separa urmatoarele zone: hiperaride (R<0,05), aride (0,05 ≤ R ≤ 0,20), semiaride (0,20 ≤ R ≤ 

0,50), uscate - sub-umede (0,50 ≤ R ≤ 0,65) și umede R ≥ 0,65. Din acest punct de vedere, climatul 

din țară noastra se incadreaza în zonele semiaride, uscat- sub-umede și umede cu R ≥ 0,20, cu 

precizarea ca în zonele de dealuri inalte și munte indicele de ariditate R este mai mare de 0,65. În 

insulele de stepa R este cuprins între 0,20 - 0,50, iar pentru silvostepa între 0,50 - 0,65. 

Din acest punct de vedere exista zone ale teritoriului cu risc ridicat de seceta și chiar desertificare și 

care cuprind suprafețe mari în Câmpia Romana, Dobrogea și partial în Câmpia de Vest. 

Din punct de vedere energetic fluxul anual este de 110-140 Kcal/cm2, de nivelul celui din marile 

zone cerealiere din Europa, America de Nord și Asia de Est. Potențialul termic se situeaza între 3000-

43000C iar cuantumul temperaturilor efective în perioada de vegetație este de 1200-18000C. 

Din punct de vedere hidric resursele variaza, la câmpie între 350-750 l/mp, dar au o distributie spatio-

temporala neuniforma fapt ce determina fluctuatii anuale semnificative în recolte. Perioadele de timp 

în care resursele hidrice asigura valorificarea eficienta a resurselor termice reprezintă aproximativ 

30% din sezonul de vegetație, restul timpului intervenind secete sau excedente de precipitații. 

Cele mai mari fluctuatii se inregistreaza în zona de câmpie din sudul țării cu valorii lunare între 1 

l/mp și 300 l/mp și anuale între 250 l/mp și 1000 l/mp. Perioadele secetoase și excedentare se 

grupeaza pe perioade de 2-4 ani și revin ciclic. Acest lucru se observa și în decursul anului prin 

gruparea lunilor secetoase și ploioase. 

Tendintele observate ale parametrilor climatici din datele inregistrate în ultimele decade în România 

sunt urmatoarele: 
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- creșterea frecvenței zilelor tropicale; 

- descreșterea numărului de zile de iarnă; 

- creșterea semnificativă la nivelul țării a temperaturii minime medii în timpul verii; 

- creșterea temperaturii maxime medii în timpul verii și iernii (până la 2°C în sudul și sud-

estul țării). 

 

Solurile 

Datorită marii diversități a factorilor pedogenetici, invelisul de sol al României este complex și 

prezintă o mare variabilitate spatiala. 

Conform Sistemului Roman de Clasificare a Solurilor (1980) pe teritoriul României au fost 

identificate 10 clase de soluri, 39 tipuri și 500 subtipuri de sol. 

Analiza suprafețelor ocupate de principalele clase și tipuri de soluri arata ca pe teritoriul României 

predomina trei clase de soluri: molisolurile cu 26,7 %, argiluvisolurile cu 25,5 % și cambisolurile cu 

19,5 %. O pondere insemnata (14,5 %) o au de asemenea solurile neevoluate. Celelalte clase de soluri 

participa cu procente care variaza între 0,8 % (soluri halomorfe, umbrisoluri) și 5,2 % (spodosoluri). 

 

Hidrografia 

Geologia, relieful, clima, solurile și vegetația teritoriului României au o influenta hotaratoare asupra 

formarii, distributiei în timp și spatiu și a altor aspecte ce caracterizeaza hidrografia acestui teritoriu. 

Aproape toate apele curgatoare din România izvorasc din muntii Carpati și apartin bazinului 

hidrografic al Dunării. Arcul carpatic este o cumpana generala de ape, aspectul general al retelei de 

râuri a României fiind acela al unei dispozitii radiale. 

Lungimea totala a râurilor cu curgere permanenta este de cca 115000 km (din care 79000 km 

cadastrata), densitatea medie pe teritoriu fiind de 0,49 km/km2, dar ea este în directa legatura cu 

zonalitatea verticala. Reteaua cea mai putin densa, sub 0,30 km/km2 corespunde regiunilor de câmpie 

și de dealuri, iar cea mai densa, unităților montane unde atinge valori de 1 - 1,2 km/km2. 

Principalele râuri ale României sunt Dunărea, Siretul, Mureșul, Oltul, Someșul, Prutul, Bistrița etc. 

Dintre acestea, de departe cel mai important este fluviul Dunărea care curge în limitele teritoriului 

României pe o distanță de 1.075 km, din lungimea sa totala de 2.860 km. Ii urmează Mureșul (761 

km), Prutul (742 km), Oltul (615 km), Siretul (559 km), Someșul (376 km), Argeșul (350 km), 

Bistrița (283 km). 

Regimul hidrologic al râurilor României este direct influențat de precipitații, de relief, soluri, 

vegetație și structură geologică, adică de mediul în care se formează, fapt deosebit de bine conturat în 
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cadrul țării noastre. Zonele montane se deosebesc de cele de șes prin cantitatea de precipitații, 

regimul temperaturilor și cel al umidității aerului. În regiunile de șes numărul zilelor cu temperaturi 

negative este cuprins între 40 și 90, iar la altitudini mari (peste 2000 m) numărul lor depășește 200. În 

zona muntoasă cea mai mare parte a precipitațiilor cade sub formă de zapadă alcătuind un strat stabil 

a cărui topire, la altitudini mari, se prelungește până la inceputul verii. Ca urmare, scurgerea minimă 

în zona montană înaltă are loc iarna, iar scurgerea maximă începe de obicei în lunile aprilie – mai. În 

cursul verii, apele mari sunt intreținute de ploi. În zonele de câmpie și de dealuri, precipitațiile sub 

forma de zapada sunt mai reduse, iar stratul de zapadă are o durată mai scurtă. Viiturile provenite din 

topirea zăpezilor se termină în martie, iar ploile de vara formează numai viituri izolate. 

În afară de zonalitatea verticală a climei, o mare influență asupra regimului hidrologic o are 

zonalitatea climatică orizontală, în special regimul precipitațiilor și temperaturii aerului. 

Viiturile repetate și intense constituie unul din fenomenele hidrologice cele mai caracteristice ale 

râurilor României. La majoritatea acestora (cu cateva excepții iarna pe râurile Moldovei) viiturile se 

produc în tot cursul anului. Frecvența lor cea mai mare se constată în perioada martie – iunie, iar 

frecvența minimă în ianuarie și în august - septembrie și predomină viiturile formate din ploi și 

topirea zăpezilor. Aceste condiții nu se realizează simultan pe întreg teritoriul țării, din care cauză 

regiunile afectate de viituri sunt mai mult sau mai puțin limitate. 

 

Conform infromațiilor preluate din Planului Naţional de Management Aferent Porţiunii Naţionale a 

Bazinului Hidrografic Internaţional al Fluviului Dunărea, la realizarea acestuia, prin aplicarea 

criteriilor categorie de apă de suprafaţă,  tipologie ape de suprafaţă și caracteristici fizice ale apelor de 

suprafaţă, s-a fundamentat delimitarea corpurilor de apă la nivel naţional și s-au identificat un număr 

total de 3399 corpuri de apă de suprafaţă, dintre care: 

- 3004 corpuri de apă-râuri, dintre acestea un număr de 1184 corpuri de apă sunt reprezentate de 

corpuri de apă nepermanente, iar restul de 1820 sunt corpuri de apă permanente; 

- 130 corpuri de apă - lacuri naturale (14 cu suprafaţa mai mică de 50 ha); 

- 164 corpuri de apă - lacuri de acumulare; 

- 95 corpuri de apă artificiale (94 corpuri de apă – canale și derivaţii şi 1 corp de apă - lac); 

- 2 corpuri de apă tranzitorii (1 corp de apă tranzitoriu marin şi 1 corp de apă tranzitoriu lacustru); 

- 4 corpuri de apă costiere. 

Lungimea maximă a corpurilor de apă este de 487,5 km (corp de apă la Dunăre), iar lungimea minimă 

este de 0,28 km (corp de apă în spaţiul hidrografic Argeş –Vedea). Media lungimilor corpurilor de 

apă delimitate este de 22,15 km. 
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Pentru fluviul Dunărea au fost delimitate 4 corpuri de apă de suprafaţă, dintre care 2 corpuri de apă 

– râuri (Porţile de Fier II - Chiciu şi Chiciu – Isaccea) și 2 corpuri de apă - lacuri de acumulare 

(Porţile de Fier I şi Porţile de Fier II). De asemenea, pe cele 3 braţe ale Dunării au fost identificate 3 

corpuri de apă (Chilia, Sulina și Sfântu Gheorghe). 

În ceea ce priveşte corpurile de apă tranzitorii, se precizează că au fost identificate 2, un tip 

tranzitoriu lacustru (Lacul Sinoe) şi un tip tranzitoriu marin (Chilia – Periboina). De asemenea, la 

Marea Neagră au fost identificate 4 corpuri de apă costiere: Periboina – Cap Singol, Cap Singol – 

Eforie Nord, Eforie Nord – Vama Veche, Mangalia. 
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Figura nr. 2 Corpurile de apă de suprafaţă (sursa Planul Naţional de Management Aferent Porţiunii Naţionale a Bazinului Hidrografic Internaţional al Fluviului Dunărea) 
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Apele subterane 

În cadrul Planului Naţional de Management Aferent Porţiunii Naţionale a Bazinului Hidrografic 

Internaţional al Fluviului Dunărea sunt prezentate date referitoare la apele subterane, din care 

selectăm următoarele informații relevante pentru starea actuală a mediului la acest titlu: 

În România au fost identificate, delimitate și caracterizate un număr de 142 de corpuri de apă 

subterană. Dintre acestea 17 corpuri de apă subterană sunt transfrontaliere, iar pentru următoarele 8 

corpuri de apă subterană transfrontaliere au fost stabilite acorduri bilaterale, după cum urmează: 

- patru corpuri de apă subterană cu Ungaria: două în zona conului aluvionar al Someşului: 

ROSO01- Conul Someşului (Holocen şi Pleistocen superior) şi ROSO13 – Conul Someşului- 

(Pleistocen inferior) şi două în zona conului aluvionar al Mureşului: ROMU20 Conul aluvial 

Mureş (Pleistocen superior -Holocen) şi ROMU22- Conul aluvial al Mureşului (Pleistocen 

inferior-mediu); 

- un corp de apă subterană este transfrontalier cu Serbia (ROBA18-Banat); - două corpuri de 

apă subterană sunt transfrontaliere cu Bulgaria (RODL04–Sarmaţian și RODL06- Platforma 

Valahă); 

- un corp de apă subterană este transfrontalier cu Republica Moldova (ROPR05- Podişul 

Central Moldovenesc). 
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Figura nr. 3 Corpurile de apă subterană(sursa: Planul Naţional de Management Aferent Porţiunii Naţionale a 

Bazinului Hidrografic Internaţional al Fluviului Dunărea) 

 

În cele 11 bazine/spaţii hidrografice existau, la nivelul anului 2008, un număr de 67 captări de apă 

subterană semnificative ce conţin 1942 foraje/drenuri și 5 izvoare, destinate consumului populaţiei, 

pentru 1379 dintre acestea sunt instituite zone de protecție sanitară, stabilite conform HG 930/2005.  

Reîncărcarea acviferelor aferente corpurilor de ape subterane din România se realizează, în general, 

prin infiltrarea apelor de suprafaţă şi meteorice. 

În ceea ce priveşte balanţa prelevări/reîncărcare nu se semnalează probleme deosebite, prelevările 

fiind inferioare ratei naturale de realimentare. 
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Figura nr. 4 Starea cantitativă a corpurilor de apă subterană(sursa (sursa: Planul Naţional de Management 

Aferent Porţiunii Naţionale a Bazinului Hidrografic Internaţional al Fluviului Dunărea) 

 

 

Ca urmare a analizei de risc efectuate în cadrul PNMBD se evidențiază că în România dintre cele 19 

corpuri de apă existente nu există nici un corp de apă subterană identificat la risc din punct de vedere 

cantitativ. 

 

Utilizarea terenurilor 

România are o suprafața totala de 23,839 milioane ha din care la nivelul anului 2007, 14,709 mil.ha 

ocupate de terenuri agricole (9,423 mil.ha terenuri arabile, cca. 0,208 mil.ha livezi, 0,218 mil.ha vii și 

cca. 4,86 mil.ha pajiști și fânețe) și 6,315 mil.ha cu păduri. Suprafața arabilă pe cap de locuitor este 

de 0,43 ha. Restul de 2,815 mil.ha constă din luciu de apă, așezări umane, drumuri și altele. 

În ultimii 10 ani se constată o diminuare a suprafeței terenurilor agricole și arabile asociată cu 

creșterea suprafețelor cu pajiști și fânețe (rezultată în special în urma abandonării unor terenuri 

cultivate și a unor reîmpăduriri). 
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Biodiversitatea 

România este una din ţările europene cu un capital natural deosebit de divers și bine conservat 

datorită interferenţei pe teritoriul ţării a cinci regiuni biogeografice, respectiv Alpină, 

Continentală, Panonică, Stepică și a Mării Negre. 

De asemenea, datorita poziţiei geografice a României, flora şi fauna prezintă influenţe asiatice 

dinspre nord, mediateaneene dinspre sud și componente continental europene dinspre nord-vest. 

Ca o consecinţă a poziţionării sale geografice, România se bucură de existenţa unei biodiversităţi 

unice, atât la nivelul ecosistemelor şi speciilor, cât şi la nivel genetic. 

Pe teritoriul României se reunesc nu mai puţin de cinci regiuni biogeografice, dintre care două, cea 

stepică și cea pontică, reprezintă elemente naturale noi adăugate la zestrea Uniunii Europene, 

marcând introducerea a numeroase noi tipuri de habitate și specii. 

Cele cinci regiuni biogeografice (Figura nr.5) sunt: 

 continentală (53%); 

 alpină (23%); 

 stepică (17%); 

 panonică (6%); 

 pontică (1%) 

 

Figura Nr.5 Regiuni biogeografice (sursa: Planul Naţional de Management Aferent Porţiunii Naţionale a 

Bazinului Hidrografic Internaţional al Fluviului Dunărea) 



 

37 

 

Enumerăm mai jos habitatele cu prezenţă certă întâlnite în Romania: 

 Habitate costiere şi de sărături (Mare deschisă şi zone de ţărm, faleze și ţărmuri stâncoase, 

Mlaştini şi pajişti sărăturate atlantice și continentale, Stepe continentale pe substrate bogate 

în săruri şi gips) 

 Dune de nisip costiere şi continentale (Dune marine de pe coastele Atlanticului, Mării 

Nordului şi Mării Baltice, Dune continentale vechi şi decalcificate) 

 Habitate de apă dulce (Ape stătătoare, Ape curgătoare) 

 Tufărişuri şi lande temperate 

 Tufărişuri sclerofile (Tufărişuri temperate și submediteraneene) 

 Formaţiuni ierboase naturale şi seminaturale (Pajişti naturale, Pajişti xerofile 

seminaturale și facies cu tufişuri, Pajişti umede seminaturale cu ierburi înalte, Pajişti 

mezofile) 

 Turbării bombate şi mlaştini (Turbării acide cu Sphagnum, Mlaştini calcifile) 

 Habitate stâncoase şi peşteri (Grohotişuri, Versanţi stâncoşi cu vegetaţie casmofitică, Alte 

habitate stâncoase) 

 Păduri (Păduri temperate europene, Păduri mediteraneene caducifoliate, Păduri temperate 

montane de conifere, Păduri mediteraneene şi macaroneziene montane de conifere) 

(―Manual de interpretare a habitatelor NATURA 2000 din România‖, Dan Gafta şi Owen Mountford, 

ed. RISOPRINT, Cluj Napoca, 2008) 

 

Arii naturale protejate 

Conform legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare) 

ariile naturale protejate sunt zonele terestre, acvatice şi / sau subterane în care există specii de plante 

și animale salbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, 

speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică ori culturală deosebită, care are un 

regim special de protecție și conservare, stabilit conform prevederilor legale. 

Pentru asigurarea măsurilor specifice de protecție şi conservare și în funcţie de scopul și categoria de 

management, se instituie regim de protecție pentru urmatoarele categorii de arii naturale protejate: 

• de interes naţional: rezervaţii ştiinţifice, parcuri naţionale, monumente ale naturii, rezervaţii 

naturale, parcuri naturale; 



 

38 

• de interes internaţional: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, zone 

umede de importanţă internaţională, rezervaţii ale biosferei; 

• de interes comunitar sau situri "Natura 2000": situri de importanţă comunitară, arii speciale de 

conservare, arii de protecție specială avifaunistică; 

• de interes judeţean sau local: stabilite numai pe domeniul public / privat al unităţilor 

administrativ - teritoriale, după caz. 

La nivelul anului 2011, în România sunt desemnate următoarele Situri Natura 2000: 

• 148 Arii de Protecție Specială Avifaunistică   şi 

• 393 Situri de Importanţă Comunitară 

 

Figura nr. 6 Harta arii protejate ROSCI şi ROSPA 

De asemenea, a fost instituit regim de arie naturala protejata pentru aproximativ 1000 de rezervaţii 

naturale și 27 de parcuri (13 parcuri naţionale și 14 parcuri naturale). 

Delta Dunării, Munţii Rodnei și Munţii Retezat au primit statutul de rezervatii ale biosferei sub egida 

UNESCO. 

 

Din reţeaua natională de arii protejate, Delta Dunarii se distinge, atat ca suprafaţă (580.000 ha), cât şi 

ca nivel al diversităţii biologice, având triplu statut internaţional: Rezervaţie a Biosferei, Sit Ramsar 

(zonă umedă de importanţă internaţională), Sit al Patrimoniului Mondial Natural și Cultural. 
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Mozaicul de habitate dezvoltate în Rezervaţia Biosferie Delta Dunării este cel mai variat din România 

și găzduieşte o mare varietate de comunităţi de plante și animale al căror număr a fost apreciat la 

5.429 de tipuri. Însă, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării ramâne cea mai renumită pentru fauna 

ornitologică, fiind înregistrate în total 331 specii de păsări  care includ: 

• cea mai mare parte a populaţiei Europene de pelican comun (Pelecanus onocrotalus) şi pelican creţ 

(Pelecanus crispus); 

• 60 % din populaţia mondială de cormoran mic (Phalacrocorax pygmaeus); 

• 50 %din populaţia mondială de gâscă cu gât roşu ( Branta ruficollis) (pe perioada iernii).  

(sursa: http://www.ddbra.ro). 

Zone umede 

Zonele umede sunt definite de Legea nr.5/1991 privind aderarea României la Convenţia Ramsar, ca 

fiind intinderi de bălți, mlaştini, turbării, de ape naturale sau artificiale permanente sau temporare, 

unde apa este stătătoare sau curgatoare, dulce, salmastră sau sărată, inclusiv intinderile de apă 

marină a căror adâncime la reflux nu depăşeşte 6 metri. 

În conformitate cu datele de care se dispune, în România există 843.700 ha de ape și bălți, 

reprezentand 3,54% din suprafața teritoriului național. Majoritatea zonelor umede sunt situate de-a 

lungul Dunării și în Deltă, dar există și alte zone care intră în categoria zonelor umede.  

Zone protejate 

In conformitate cu Directiva Cadru a Apei și Legea Apelor nr. 107/1996 există obligaţia întocmirii 

registrelor zonelor protejate care au stransă legatură cu apa și mediul acvatic și care cuprinde 5 

categorii de zone protejate: 

 zone de protecție pentru captările de apă destinate potabilizării; 

 zone pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic; 

 zone destinate pentru protecţia habitatelor şi speciilor unde apa este un factor important; 

 zone vulnerabile la nitraţi şi zone sensibile la nutrienţi; 

 zone pentru îmbăiere. 

Astfel, s-au intocmit registre ale zonelor protejate pentru fiecare bazin / district de bazin hidrografic, 

precum și un registru la nivel national. Acestea trebuie actualizate ori de cate ori este nevoie, iar un 

rezumat al registrului zonelor protejate la nivel naţional face parte din planurile de management ale 

districtelor de bazine hidrografice. 

 

 

 

http://www.ddbra.ro/
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Flora  

Vegetația României este constituită din totalitatea speciilor floristice distribuite diferit în teritoriu, în 

funcție de condițiile pedoclimatice. Condițiile climatice, dublate de sol, se remarcă prin manifestarea 

unei duble zonalități. 

Astfel, este vorba despre o zonalitate latitudinală (orizontală), dublată de o zonalitate altitudinală.  

Zonalitatea latitudinală 

În anumite condiții, zonalitatea latitudinală, se manifestă și în longitudine. Anumite specii vegetale, 

sunt caracterizate prin relația cu anumiți factori de mediu, ieșind din sfera zonalității. Aceste specii 

formează vegetația azonală. La nivelul întregii țări, vegetația cuprinde un numar total de 3350 de 

specii, grupate în genuri, familii și clase floristice. Proveniența acestor elemente floristice, este 

diferită. Cele mai numeroase sunt speciile europene și euro-asiatice, la care se adaugă specii nordice 

și alpine, sudice și sud-estice, mediteraniene și sub mediteraniene, atlantice, pontice, endemice, 

adventive și cosmopolite. Vegetația României, grupează diferit speciile floristice, în cadrul unor 

formațiuni vegetale, remarcate prin prezența speciilor ierboase, a tufărișurilor, și a speciilor 

arborescente. De regulă, plantele ierboase, se grupează sub forma plantelor cu spic, (poacee sau 

graminee), la care se adaugă plante leguminoase cât și numeroase alte plante cu flori 

(Dicotiledonatele). Vegetația de tufarișuri, este constituită majoritar din specii arbustive, în timp ce 

vegetația de pădure este formată din specii de arbori, respectiv specii de arboret.  Cea mai mare parte 

a vegetației României este distribuită în funcție de condițiile zonale de climă și de sol. Zonalitatea 

latitudinală a vegetației, este condiționată în special de factorul radiativ (lumina și caldura), și se 

manifestă în ariile joase ale țării, până la altitudini de 300-400 m.  

În cadrul acestui tip de zonalitate, în România întâlnim 3 mari zone de vegetație, separate și în funcție 

de pozitia unitaților de relief în cadrul țării. Aceste zone sunt: zona de stepă, de silvo-stepa, a  

pădurilor nemorale. 

1. Zona de stepă: este caracteristică unităților joase de câmpie și dealuri puțin înalte din sudul 

sud-estul și estul României. De regulă, caracterizează unitațile de relief cu altitudini de sub 

200 m, în care temperatura medie anuală se apropie sau depășește 100C,  iar precipitațiile sunt 

de regulă situate sub 450 mm. Stepa se leagă îndeosebi în clasa Cernisoluri, reprezentate prin 

casanoziomuri și cernoziomuri tipice și cambice. Zona de stepă este constituită în cea mai 

mare parte din specii ierboase, în care domină accentuat (Poaceele). Genul cel mai bine 

reprezentat este Stipa (colilie). Astfel cele mai cunoscute sunt Stipa capillata, Stipa 

lessingiana, Stipa ucrainica, Stipa pulcherrima și altele. Alaturi de aceste specii apar și specii 

de Paius (Festuca valesiaca), pirul crestat (Agropyron pectiniforme), specii de Poa pratensis. 
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Pe lângă speciile menționate sunt bine reprezentate și speciile dicotiledonate, mai rar apărând 

și specii de arbuști (măceșul, rosa canina, prunus spinosa etc). 

Zona de stepă se împarte în 2 subzone: 

- Stepa cu Poacee (duriherbosa), în care precipitațiile sunt de regulă până în 400 mm 

- Dicotiledonate (altiherbosa) 

Stepa în România este cel mai bine reprezentată în S și SE, respectiv în partea centrala și de E a 

Bărăganului, sudul câmpiei Mostiștei până în Câmpia Burnazului și până în S Câmpie Olteniei. 

Foarte bine reprezentată este și în Dobrogea de S și Centrală, sau în ariile joase de la periferia 

Dobrogei de N. În partea de E, stepa este reprezentată în S Pod Moldovei, în Câmpia înaltă a 

Covurluiului, cu o extensie spre N pe valea Prutului, până în depresiunea Ielan-Horincea, și o altă 

extensie pe valea Bârladului, până în dreptul localității cu același nume. Un alt mic areal cu stepă este 

cel din partea extrem V a Câmpiei Tisei, între Teremia Mare și Sânnicolau Mare. 

2. Zona de silvostepă: este întâlnită în unitățile joase de relief până la altitudini de 200-250 m, 

fiind caracteristică tot unităților de câmpie, și dealuri joase. Condițiile de mediu, se remarcă 

prin temperaturi ridicate, în medie peste 90 C, și precipitații reduse, de regulă sub 550 mm 

uneori ajungând până la 600 mm. Solurile caracteristice sunt tot cernisolurile, reprezentate 

prin cernoziomuri cambice și argice,  la care se adaugă și faeoziomuri. Silvostepa este în 

prelungirea stepei fiind constituită din pajiști caracteristice stepei, în alternanță cu ochiuri sau 

pâlcuri de pădure. În pajiști vegetația ierboasa este asemănătoare cu cea de stepă, dar în care 

crește ponderea genului festuca în defavoarea genului stipa. Pâlcurile de pădure sunt 

constituite în special din specii de cvercinee (stejar), îndeosebi xerotermofili și mezofili. 

Acestor specii li se adaugă și numeroase alte specii de foioase în care apar specii de tei, cireș 

sălbatic, măr salbatic, păr salbatic, frasin, arțar, ulm etc. 

Vegetația de silvostepă este bine reprezentată în S, SE, E, V. Astfel în S silvostepa apare în E-ul 

Bărăganului și se continuă mai apoi în Câmpia Vlasiei, S-ul Câmpiilor Găvanu-Burdea și Boianului, 

până în câmpia Olteniei. În Dobrogea de S, apoi e bine reprezentată în Dobrogea centrală dar și de N. 

În partea de Est, ocupă porțiunile mai joase din Podișul Bârladului, fiind întâlnită în Colinele înalte 

ale Covurluiului, dealurile Fălciului, în jumătatea de Sud a Colinelor Tutovei, în Sudul Podișului 

Central Moldovenesc și depresiunea Huși, dar și în toată jumătatea de Sud a Câmpiei Colinare a 

Moldovei, la care se adaugă și partea Estică a jumătății de Nord a Câmpiei Colinare a Moldovei. În 

partea de Vest a României, silvostepa este întâlnită în Câmpia Tisei, în sectorul bănățean, dar și în 

sectorul central, respectiv al Crișurilor până la latitudinea orașului Oradea. 
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3. Zona pădurilor nemorale: pădurile nemorale din aceasta zona sunt caracteristice unităților 

joase de relief, de câmpie și de dealuri joase, urcând în altitudine până la altitudini de 300-400 

m. Aceasta zonă se remarcă prin temperaturi relativ ridicate, în medie de peste 8 0C, și 

precipitații moderate de 500- 600 mm, eventual  până la 700 mm.  În alcătuirea acestor păduri 

intră specii de cvercinee, de regula mezofile, și alte specii de foioase pe care le întâlnim și în 

pâlcurile de pădure din silvostepa. Acestea se dezvoltă în special pe soluri mai evoluate din 

clasa cernisoluri, faeoziomuri, dar și pe alte tipuri de sol din clasa luvisoluri (preluvosoluri, 

preluvosoluri și luvosoluri tipice și roșcate). Aceste păduri le întâlnim în S, S-E, centrul și V 

României. În Sud apar în partea central Nordica, apoi în jumătatea de Sud a Podisului  

Piemontan Getic, dar și în ariile subcarpatice joase. În S-E apar în Dobrogea de Nord, în timp 

ce în SE-ul României, le întâlnim în Podisul Bârladului, ariile mai joase din Podisul Sucevei, 

N-ul câmpiei colinare a Jijiei. Local în aria subcarpatica Moldava și Subcarpatii. de Curbură. 

In centrul țării se dezvoltă în partea central SV a bazinului Transilvan, respectiv în SV 

câmpiei Transilv, Pod Secaselor, culoarul Mureș-Arieș-Strei, în timp ce în V-ul României, se 

dezvoltă în Câmpia Someșului, cât și la nivelul dealurilor de Vest. 

 

Vegetatia caracteristica ecosistemelor acvatice este reprezentata de: 

 Vegetatia acvatica - adaptata la cresterea in apa (rauri, lacuri), este reprezentata de specii 

hidrofite, precum specia hidrofita cu frunze plutitoare, planta rar intalnita, dar renumita, 

nufarul (Nymphea sp.). 

 Vegetatia palustra, caracteristică balților si mlaștinilor, este reprezentată de trestie 

(Phragmites), papură (Typha). O formațiune specifică stufărișurilor masive, ce se regăsește în 

Delta Dunării, este plaurul - un strat gros de 1 - 1,6m format dintr-o împletitură de rizomi de 

stuf și de rădăcini ale altor plante acvatice în amestec cu resturi organice și sol. Stuful 

(Phragmites australis) se dezvoltă aici în cele mai bune condiții, fiind mai înalt și mai gros. . 

 Vegetatia de lunca ce se regaseste de-a lungul raurilor, are o larga raspandire. Acest tip de 

vegetatie se intercaleaza in cadrul altor zone de-a lungul luncilor raurilor si se formeaza pe 

terenurile cu umiditate ridicata, cu soluri aluviale, deseori inundate si cu apele freatice 

aproape de suprafata. Este reprezentata de pajisti de lunca si paduri de lunca. Padurile de 

lunca, numite si zavoaie, cresc in conditii de umiditate excesiva, fiind deseori inundate. Dintre 

principalele specii de arbori ale zavoaielor enumeram salcia (Salix sp.), rachita (Salix 

fragilis), plopul alb (Populus alba), si negru (Populus nigra), insotite de stejarul comun 
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(Quercus robur), artarul-tataresc (Acer tataricum), etc., iar dintre arbusti mentionam salba-

moale (Lonicera caprifolium), socul negru (Sambucus nigra), etc.  Invelisul ierbos este cel 

caracteristic pajistilor de lunca, cu o larga raspindire a plantelor agatatoare. 

 

Zonalitatea altitudinală 

Precipitațiile cresc, iar solurile devin tot mai acide și sarace în substante nutritive. Această zonalitate 

se manifestă între 300-400 m ca limită inferioară, și partea superioară a reliefului montan. Aici se 

disting mai multe zone.  

1. O prima zonă este de păduri de foioase (nemorale) între 300-400 m și 1000-1200 m. 

2. Urmează o a 2-a zona, păduri boreale, între 1000-1200 m, respectiv 1200-1600 m.  

3. A 3-a zona este a tufărișurilor subalpine, care formează așa numita zonă subalpină, sau a 

tufărișurilor subalpine. Aceasta zonă este situată între 1600-1800 m, respectiv 2000-2200 m. 

4. Ultima zonă: etajul alpin, la altitudini de peste 2000-2200 m. 

Zona pădurilor de foioase cuprinde 2 subzone: subzona pădurilor de stejar, până la circa 600 m, 

constituită din mai multe tipuri de stejar: în baza apar stejarul pedunculat, gorunul. În aceeași zonă 

urmează apoi subzona pădurilor de fag, între 600 și 1000-1200 m. 

Între etaje și zone, se întâlnesc păduri de amestec, care fac trecerea de la o zonă la altă zonă. Astfel, 

apar frecvent păduri de amestec, cvercinee-fag. Intre pădurile de fag și conifere, se dispune un subetaj 

al pădurilor de amestec fag-conifere. Acesta este situat de regula la altitudini de 1200-1400 m. 

In prezent gradul de impădurire mediu la nivelul intregii țări este de 26,7% diferentiat astfel: 7% în 

zona de câmpie, 27% în zona de deal și 60% în zona montană. 

Este cunoscut rolul important al pădurii ca factor de echilibru al ecosistemului general, avand atât 

functii de protecție, de productie, de agrement dar și de reglare a climei. 

Spre exemplu un hectar de pădure inmagazineaza și retine circa 10000 m3 de apa fiind un adevarat 

regulator al debitelor lichide și solide. 

Gradul de împădurire în bazinele hidrografice de ordinul I variaza pe teritoriul României între 9,4% 

(Vedea) și 55,6% (Cerna). În alte bazine hidrografice gradul de impădurire este de 9,9% (Prut), 10% 

(Dobrogea – Litoral), 15,7% (Bega), 22,9% (Ialomița), 26,9% (Argeș). 

Defrișarea unor mari suprafețe de pădure care s-a produs în ultimii ani a avut drept rezultat apariția de 

noi terenuri cu diferite grade de eroziune, surse de aluviuni ce colmatează lacurile de acumulare și 

albiile râurilor.  
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Fauna  

Populațiile de animale sunt dispuse pe zonele și etajul de vegetație care constituie mediul lor de viața. 

Fauna cuprinde peste 3.600 de specii care provin tot din cele trei  mari provincii europene : Europa 

Centrală, cu animale mari, Europa Răsăriteană, cu rozătoare și păsări rare ( dropia) și Europa de Sud, 

cu specii ca vipera cu corn, broasca țestoasă de uscat, scorpionul, dihorul etc.  

Insemnatate deosebita prezintă fauna cinegetica, atât sub aspectul biodiversitatii, cât și sub cel 

economic de valorificare a trofeelor și a carnii pentru consum - reprezentata prin capriorul, cerbul 

carpatin, mistretul, iepurele de camp, iar dintre păsări- rate salbatice admise la vanat, fazanul, lisita, 

prepelita, potarnichea. 

Pentru fauna ornitologica, Rezervația Biosferei Delta Dunării ramâne cea mai renumită, fiind 

înregistrate în total 331 specii (în afara celor 520 de specii inventariate în toata Europa de Vest). Zona 

are o importanţă universală pentru cuibăritul multor populaţii de păsări cum sunt pelicanul comun 

(Pelecanus onocrotalus), pelicanul creţ (Pelecanus crispus) şi cormoranul mic (Phalacrocorax 

pygmeus). Se mai întâlnesc aici colonii importante de stârc lopătar (Platalea leucorodia) și câteva 

specii cuibăritoare de vultur codalb (Haliaeetus albicilla). 

Zona Deltei Dunării este un loc de popas major, atât de primavară cât şi de toamnă, pentru câteva 

milioane de păsări, în special rate, barza albă (Ciconia ciconia) şi numeroase specii de păsări de 

pradă. În sezonul de iarnă, RBDD găzduieşte grupuri mari de lebede și gâşte, incluzând aproape 

întreaga populaţie de gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis). 

La nivelul Romanie exista si alte zone importante pentru ornitofauna, majoritatea fiind introduse in 

Programul Natura 2000 ca arii de protectie speciala avifaunistica. Exemple pot constitui Marea 

Neagra, Lacul Siutghiol, care reprezinta un loc de popas pentru un numar mare de specii, Lacul 

Techirghiol ce gazduieste gasca cu gat rosu (Branta ruficollis), Podisul Hirtibaciului – important 

pentru cuibaritul populatiilor de acvila tipatoare mica (Aquila pomarina), ciocârlie de pădure (Lulula 

arborea), etc. 

 

In ceea ce privește fauna acvatica, Delta Dunarii este ilustrativa pentru Romania, reprezentand un 

adevarat paradis faunistic. Aici vietuieste 98% din fauna acvatica europeana, intreaga fauna de 

odonate, de lepidoptere acvatice si de moluste gasteropode din Europa. Amfibienii sunt reprezentaţi 

de 10 specii: broasca de lac mare (Rana ridibunda), buhaiul de baltă (Bombina bombina), brotăcelul 

(Hyla arborea), broasca de pământ brună (Pelobates fuscus), broasca râioasă brună (Bufo bufo), 

broasca râioasă verde (Bufo viridis), broasca de pământ siriaca (Pelobates syriacus balcanicus), Rana 

lessone şi 2 specii de sopârle de apă, triton (Triturus dobrogicus, T.vulgaris). Reptilele sunt 
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reprezentate de 12 specii incluzând ţestudine, şopârle (Sauria) şi şerpi (Serpentes). Majoritatea 

acestor specii se găsesc și în alte arii naturale protejate la nivel național și european (Situri de 

Importanță Comunitară – SCI, declarate în baza Directivei Habitate a Uniunii Europene). 

 

Fauna piscicola din Romania este diferentiata altitudinal în funcție de regimul stational local (debit, 

regim termic, oxigen dizolvat, pH, etc.). 

Etajarea ecologica a cursurilor de apa în funcție de ihtiofauna, după Petru Banarescu: 

 Zona pastravului (Salmo trutta): caracterizata prin debit mic de apa, curent mare, cantitate 

mare de oxigen dizolvat, temperatura apei scazuta, diferentele între temperatura minima și 

temperatura maxima sunt mici, de 8- 100 C; 

 Zona lipanului (Thymallus thymallus): corespunde apelor cu debit mare, cantitate mare de 

oxigen dizolvat, pot atinge viteze mari, dar mai mici decat la pastrav 4-6 m/sec, diferenta între 

temperatura minima și temperatura maxima este de 120 C. 

 Zona scobarului (Chondrostoma nosus): caracteristica zonelor colinare, de deal, viteza de inot 

este de 350-500 cm/sec, diferentele între temperatura minima și temperatura maxima sunt de 

18- 190 C. 

 Zona mrenei (Barbus barbus): zona corespunde apelor colinare și de podis, curentul e lin, 

exista și zone cu vartejuri, diferentele între temperatura minima și temperatura maxima sunt  

de peste 200 C. 

 Zona crapului (Cyprinus cyprinus): corespunde zonei de ses, aceasta zona se confunda cu cea  

a fluviilor, curentul apei este scazut, debitul este mare, diferentele între temperatura minima și 

temperatura maxima sunt de peste 22- 250 C, turbiditate ridicata, concentratia de oxigen este 

scazuta 

Fauna piscicolă din Delta Dunării are o varietate remarcabilă, cuprinzând 135 de specii. Majoritatea 

acestora sunt specii de apă dulce, dar sunt reprezentate şi specii marine precum și specii eurihaline 

care trăiesc în Marea Neagră și pătrund în Deltă şi în Dunăre în timpul sezonului de reproducere. 

Aproximativ o treime dintre specii au fost şi sunt valorificate economic prin pescuitul comercial 

intensiv, inclusiv grupul de sturioni (specie prohibiţa pentru o perioada de 10 ani, începând cu 2006) 

şi scrumbia de Dunăre (Alosa pontica). 
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Populaţie și Sănătate umană 

Conform datelor INS, populaţia României la 1 ianuarie 2009 era de 21.498.616 locuitori. Datele 

statistice din perioada 1990 – 2009 indică o tendinţă continuă de scădere a populaţiei, în acest interval 

numărul total de locuitori diminuându-se cu 1.712.779 persone. Aproximativ 55% din populaţia ţării 

locuieşte în mediul urban, în timp de 45% locuieşte în mediul rural. 

 

Figura nr. 7 Repartizarea pe medii de rezidenţă a populaţiei în perioada 1990 – 2009 (sursa: INS) 

Din punct de vedere al repartizării pe sexe, situaţia este relativ echilibrată, procentual aproximativ 

51% fiind populaţie de sex feminin și 49% de sex masculin. 

 

Figura nr. 8  Repartizarea pe sexe a populaţiei în perioada 1990 – 2009 (sursa INS) 

 

Suprafaţa totală a teritoriului României este de 238.391 km2, densitatea populaţiei la începutul anului 

2009 fiind de 90,2 locuitori/km2. 
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Numărul total de locuinţe a cunoscut o creştere continuă în perioada 1991 – 2008, la sfârşitul anului 

2008 înregistrându-se un număr de 8.328.663 locuinţe la nivel naţional. 

Rata utilizării apei pentru populație 

Dupa cum se poate observa din tabelul nr. 7 și figura nr.9 , prelevările de apa pentru populație au 

scazut continuu în ultimii 9 ani, la nivelul României rata de utilizare a apei pentru populație fiind de 

circa 52 m3/an.loc (anul 2009). 

Cele mai drastice reduceri ale prelevărilor de apa destinate populației s-au inregistrat în districtul de 

bazin hidrografic Dobrogea-Litoral, unde volumele de apa prelevate în anul 2009 reprezintă 38% din 

cele prelevate în anul 2001. Urmează spațiul hidrografic Argeș – Vedea (47%), Someș – Tisa (57%), 

Crișuri (59%). Cea mai mica scadere a volumelor de apa prelevate pentru populație se constată în 

spațiile hidrografice Siret, Mureș și Buzău - Ialomița, unde volumele de apă prelevate în anul 2007 

reprezintă 80% din volumele prelevate în anul 2001. Valorile volumelor prelevate în anii 2006 și 

2007 arată însă ca în unele spații/ bazine hidrografice ne apropiem de oarecare stabilitate a volumelor 

de apa prelevate pentru alimentarea cu apa a populației. 

Tabel nr. 7 Rata de utilizare a apei pentru populație (mil. mc) 

ABA An 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Argeș-  

Vedea 474.59 456.91 412.64 327.66 278.43 269.48 260.04 267.66 223.17 

Banat 78.90 67.90 65.54 62.83 60.29 59.08 59.23 58.00 57.96 

BuzăuIalomița 
125.99 127.17 116.36 105.81 103.26 100.9 105.55 113.33 95.97 

Crișuri 39.83 32.43 30.30 23.62 20.43 20.55 21.21 21.30 23.68 

Dobrogea- 

Litoral 226.86 198.63 146.63 137.21 133.49 109.65 112.26 104.57 87.00 

Jiu 108.33 98.61 126.94 81.39 79.48 71.26 72.03 88.42 90.12 

Mureș 109.71 87.68 84.17 98.29 93.89 84.86 81.56 84.24 83.91 

Olt 162.43 141.57 115.26 126.31 115.33 112.59 112.67 119.06 121.27 

Prut Bârlad 
120.48 133.58 133.10 121.97 122.12 112.30 96.84 54.77 51.20 

Siret 162.15 169.35 140.13 150.24 144.35 142.81 130.24 137.66 132.34 

Someș- Tisa 

134.77 115.27 93.10 88.72 84.60 80.86 78.96 77.87 76.87 

Total 1740 1630 1460 1320 1230 1160 1130 1127 1043 
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Figura nr. 9 Evolutia prelevărior de apa pentru populație pe districte de bazine  

hidrografice în intervalul 2001 – 2009 (sursa: INHGA) 

 

O analiză cu rezultate interesante este aceea a volumului specific de apă prelevat pe cap de locuitor și 

pe spații/bazine hidrografice. Cele mai mici prelevări se constată în bazinul hidrografic Crișuri – 

23,38 m3/an·loc urmat de districtul de bazin hidrografic Mureș cu 36,77, Someș-Tisa cu 41,33. Cel 

mai mare volum specific prelevat se constată în districtul de bazin hidrografic Dobrogea – Litoral, cu 

un maxim de 115,08 m3/an·loc. 

Valorile acestor prelevări specifice sunt foarte importante deoarece ele indică spații/ bazine 

hidrografice unde ritmul de racordare a populației la sistemele centralizate de alimentare cu apă 

trebuie intensificate. 

Vulnerabilitatea la inundații 

Din punct de vedere al tipului de locuinţe ocupate, structura la nivel naţional se prezintă astfel: 56% 

reprezintă case individuale separate, 2,6% case individuale semi-separate, 3,9% apartament într-un 

imobil cu mai puţin de 10 locuinţe, 37,3% apartament într-un imobil cu 10 sau mai multe locuinţe, 

0,2% alt tip de locuinţă. În mediul urban casele individuale separate reprezintă 26%, în timp ce în 

mediul rural reprezintă 94,9%. Casele individuale separate sunt de altfel cele mai expuse riscului de 

inundaţii. 
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La sfârşitul anului 2005, 123.632 de locuinţe individuale erau asigurate, în timp ce în imobilele cu 

mai puţin de 10 locuinţe doar 11.443, iar în cele cu 10 locuinţe şi peste doar 180.574 locuinţe. 

Raportat la numărul total, aceasta înseamnă că doar un procent de 3,8% sunt locuinţe asigurate. Cel 

mai mic procent se înregistrează la locuinţele individuale (2,65%), iar cel mai mare la cele din 

imobile cu 10 locuinţe şi peste (5,8%). 

Conform estimărilor Ministerului Mediului, la nivelul anului 2006 existau cca. 930.000 de locuitori 

expuşi riscului potenţial de inundații la viituri cu debite având probabilitatea de depăşire de 1%. 

Conform Raportului privind efectele inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase produse 

în anul 2005, elaborat de MMGA – Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, în urma 

inundaţiilor din acel an au decedat 76 de persoane, au fost avariate 93.976 case şi anexe gospodăreşti, 

90.394 de fântâni, precum și o serie de reţele de alimentare cu apă și de canalizare. 

Afectarea fântânilor şi a reţelor de alimentare cu apă ca urmare a inundaţiilor reprezintă o cauză 

importantă de îmbolnăvire (boli hidrice). Nu au fost disponibile statistici privind aceste tipuri de boli 

produse ca urmare a inundaţiilor din ultimii ani. 

 

Presiuni hidromorfologice semnificative 

Redăm sub acest titlu o selecție a infromațiilor relevante prezentate în Planul Naţional de 

Management Aferent Porţiunii Naţionale a Bazinului Hidrografic Internaţional al Fluviului Dunărea  

despre tipurile și dimensiunea presiunilor hidromorfologice la care sunt supuse corpurile de apă de 

suprafaţă din fiecare bazin hidrografic așa cum au fost analizate şi monitorizate pe parcursul realizarii 

în scopul identificării şi desemnării corpurilor de apă puternic modificate, precum şi pentru luarea 

măsurilor de renaturare sau atenuare. 

Din multitudinea activităţilor desfăşurate pe ape sau care au legătură cu apele, numai unele dintre ele 

exercită asupra acestora o presiune semnificativă, determinată pe baza unor criterii. Criteriile 

utilizate pentru identificarea presiunilor semnificative în cadrul PNMBD au avut la bază Proiectul 

Regional UNDP-GEF al Dunării şi iau în considerare tipurile de lucrări hidrotehnice, magnitudinea 

presiunii şi efectele acestora asupra ecosistemelor.  Pe baza acestor criterii s-au identificat corpurile 

de apă care sunt afectate semnificativ de prezenţa presiunilor hidromorfologice. 

În Figura nr. 9 se prezintă presiunile hidromorfologice identificate la nivel naţional (atât lucrările 

existente cât şi cele propuse a fi executate). 

Categoriile de lucrări hidrotehnice care se regăsesc la nivelul bazinelor/spaţiilor hidrografice sunt: 

baraje (acumulări), derivaţii, regularizări, indiguiri şi apărări de maluri, executate pe corpurile de apă 

în diverse scopuri (energetic, asigurarea cerinţei de apă, regularizarea debitelor naturale, apărarea 
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împotriva efectelor distructive ale apelor, combaterea excesului de umiditate, etc), cu efecte 

funcţionale pentru comunităţile umane. 

Presiunile hidromorfologice afectează o mare parte din cursurile de apă din bazinele/spaţiile 

hidrografice analizate, însă cele mai importante presiuni hidromorfologice sunt cauzate de: 

- Lacurile de acumulare 

Au fost identificate un număr de 242 lacurile de acumulare a căror suprafaţă este mai mare de 0,5 

km2. Barajele produc, în principal, întreruperea continuităţii longitudinale. Acumulările au fost 

construite cu scopuri multiple: alimentare cu apă potabilă și industrială, energetic, apărare împotriva 

inundaţiilor, irigaţii, piscicultură. Cele mai importante acumulări sunt Porţile de Fier I şi II, Stânca 

Costeşti, Izvorul Muntelui, Vidra și Vidraru. 

- Regularizări și îndiguiri 

Regularizările și îndiguirile produc modificări ale morfologiei cursurilor de apă, alterări ale 

caracteristicilor hidraulice şi întreruperi ale conectivităţii laterale. La nivel naţional, pentru corpurile 

de apă identificate, regularizările ce produc o presiune semnificativă au o lungime de cca. 3600 km 

dintr-o lungime totală de cca. 9160 km, iar îndiguirile ce afectează semnificativ corpurile de apă au o 

lungime de cca. 4190 km, având în vedere o lungime totală de cca. 9250 km. Cele mai importante 

lucrări de regularizare şi îndiguiri sunt localizate pe râurile: Râul Negru 83,3 % din lungime, Bega 

79%, Olt 74,5%, Jiu 69%, Crasna 63,5%, Dâmboviţa 61%, Berheci 60%, Buzău 45%, Barcău 44%. 

Fluviul Dunărea pe sectorul românesc este îndiguit în proporţie de 80%. 

- Derivaţii 

Obiectivele hidrotehnice din această categorie aferente corpurilor de apă, sunt în număr de 107 și au o 

lungime de cca. 550 km și au drept scop suplimentarea debitului afluent pentru anumite acumulări, 

precum şi asigurarea cerinţei de apă pentru localităţile aferente producând modificări semnificative 

ale debitelor cursurilor de apă pe care funcţionează. Derivaţiile cele mai importante sunt: Timiş – 

Bega; Argeş - Dâmboviţa; Ialomiţa – Dâmboviţa; Ialomiţa – Mostiştea etc. Derivaţiile, ca presiuni 

hidromorfologice, produc în principal efecte asupra curgerii minime, asupra stabilităţii albiei și biotei. 

- Prelevări/restituţii de apă semnificative 

Prelevările de apă și restituţiile (evacuările), de la nivelul Administrațiilor Bazinale de Apă produc 

alterări hidromorfologice semnificative materializate prin modificarea caracteristicilor cursului de apă 

pe care sunt poziţionate atât prizele de apă cât și evacuările de apă ale căror debite prelevate respectiv 

restituite, sunt semnificative din punct de vedere cantitativ. La nivel naţional au fost desemnate 30 de 

prelevări semnificative (dintr-un total de 138) şi 48 de restituţii semnificative (având în vedere un 

total de 147 restituţii) 
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Figura nr.10  Lucrări  hidrotehnice (sursa: Planul Naţional de Management Aferent Porţiunii Naţionale a Bazinului Hidrografic Internaţional al Fluviului Dunărea) 
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- Canale navigabile 

O presiune semnificativă pentru Dunăre o reprezintă navigaţia, care modifică morfologia albiei şi 

produce poluarea accidentală a apelor. Lungimea rețelei este de 1779 km din care 1085 km Dunărea, 

peste 575 km brațele navigabile ale Dunării și cca. 97 km canale navigabile (canalul Dunăre – Marea 

Neagră), canalul Poarta Albă – Midia Năvodari și bifurcația Luminița. 

Pe râurile interioare din România singura rută navigabilă este canalul Bega. Navigaţia pe canalul 

Bega nu se mai desfăşoară din anul 1967, când s-a închis transportul de călători pe acest canal 

(transportul de mărfuri s-a oprit din anul 1958). În prezent, pe canalul Bega se desfăşoară doar 

navigaţie de agrement, pe tronsonul Timişoara – Sânmihaiul Român. 

Navigaţia, respectiv activităţile de menţinere în stare de funcționare a canalului navigabil, determină 

o serie de presiuni hidromorfologice semnificative asupra acestui ecosistem. 

Tentative de amenajare a râurilor Argeș și Dâmbovița există din perioada primelor decenii ale 

secolului XX, proiectul fiind abandonat de mai multe ori, ultima dată în anul 1990. În prezent se 

susține relansarea lucrărilor, sectorul navigabil pe râul Argeș cuprins între Dunăre și pragul de fund 

situat amonte de portul București – Dâmbovița având lungime de 73 km și sectorul navigabil pe râul 

Dâmbovița între Glina și Budești având o lungime de 31 km.    

Proiecte viitoare de infrastructură 

Alterările hidromorfologice existente asupra corpurilor de apă vor fi influențate de noile proiecte 

propuse care au ca scop asigurarea apărării împotriva inundaţiilor, producere de energie electrică, 

navigaţie etc. Proiectele se află  în diferite etape de planificare și implementare și care pot contribui, 

de asemenea, la alterarea fizică a corpurilor de apă sau, în unele cazuri, pot determina relaxarea 

presiunilor lucrărilor existente – degradate, uzate moral, sau abandonate - asupra corpurilor de apă.  

Este necesar ca aceste viitoare proiecte de infrastructură să fie supuse individual procedurii de 

evaluare a impactului de mediu (EIA) pentru identificarea alternativelor optime de implementare a 

fiecărui proiect. 

Pentru orizontul 2015 -2022 există propuneri pentru analizarea navigabilizării următoarelor râuri: 

- Râul Mureș - între Municipiul Arad și frontieră 
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- Râul Prut – aval Stânca Costești 

- Râul Olt – sectorul Slatina-Dunăre 

- Canalul Siret – Bărăgan. 

II Evoluția probabilă a stării mediului în situația neimplementării PNABH 

Alternativa neimplementării PNABH implică lipsa coordonării investițiilor specifice în domeniul 

gospodăririi apelor și creșterea presiunilor prin abandonarea și/sau stagnarea proiectelor de dezvoltare 

pentru urmatoarele sectoare: 

- Populație – alimentare cu apă 

- Industrie – alimentare cu apă 

- Agricultură – alimentare cu apă zootehnie/ combaterea efectelor secetei 

- Energie – utilizare potențial energetic 

- Transport –utilizare potențial navigabil 

Indicatorul de exploatare a acestor folosințe este reprezentat de cerința de apă. În intervalul 2001 – 

2009 volumele de apă prelevate pentru satisfacerea cerințelor folosințelor au cunoscut fluctuații 

variind de la 5,31 km3 în anul 2005 la 7,22 km3 în anul 2008, maximul fiind atins în anul 2001 de 

7,55 km3.  

Pentru aprecierea efectelor alternativei neimplementării PNABH a fost conceput un sistem de punctaj 

aplicabil specificului propunerilor Planului, prezentat în tabelul 8. 

Acest tip de evaluarea permite vizualizarea dimensiunii impactului, cu o obiectivitate relativă, dar 

prin intermediul unor caracteristici cuntificabile și comparabile, spre deosebire de observațiile 

calitative pur subiective.    

Tabel nr. 8 Sistem punctaj efecte asupra mediului 

 

Caracteristici ale efectelor 

Punctaj (+ pozitiv/ - negativ) 

 

1 2 3 4 

Probabilitate de manifestare Nul Accidental sau rar Frecvent  Permanent  

Aria de impact 

(corp de apă și teritoriu aferent) 

Sector corp de 

apă 

Corp de apă 

integral 

Bazin 

hidrografic 

Efect tansfrontier 

Magnitudine Teritorii afectate Bunuri materiale/ 

patrimoniu 

afectate 

Biodiversitate 

 

Persoane afectate 

Potențial de compensare Integral Parțial Surogat Nul 

Reversibilitate Momentan  Termen scurt Termen lung Ireversibil 
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Acordarea scorului se realizeză prin însumarea punctajului atribuit pentru fiecare caracteristică a 

efectului analizat. Sistemul a fost simplificat pentru a respecta cerința de accesibilitate a mesajului 

documentelor ESM, dar reflectă corect rezultatul mai precis al aplicării de combinații algebrice a 

punctajelor. 

Punctajul negativ minim posibil este de – 20, punctajul maxim pozitiv este de + 20, cu punct de 

trecere prin 0 în cazul lipsei de manifestare a efectului, caz fals deoarece indică o selecție viciată  a 

consecinței neimplementării planului. 

In tabelul nr 9 sunt prezentate rezultatele aplicării sistemului de punctaj. Se poate remarcă, prin 

analiza scorurilor obținute, că neimplementarea PNABH are consecințe negative importante prin 

degradare pasivului existent sau acutizarea unor probleme de mediu în manifestare în prezent.  
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Tabel nr.9 Analiza efectelor asupra mediului în cazul neimplementării PNABH  

Aspecte de mediu relevante  Evoluţia posibilă în situaţia neimplementării PNABH  Scor 

Apă  - Nerealizarea investițiilor necesare pentru reabilitarea, extinderea și realizarea de reţele de alimentare cu 

apă precum şi lipsa investițiilor în industrie şi agricultură vor conduce la dificultăți în atingerea țintelor de 

calitate a vieții și de gospodărire echilibrată a resurselor de apă.  

- Influenţa antropică în hidromorfologia corpurilor de apă de suprafaţă fără o planificare corectă şi o analiză 

detaliată va conduce la modificări ale morfologiei și regimului hidrologic cu impact direct asupra 

menţinerii funcţiilor ecologice ale apelor.  

- Abandonarea executării pragului submers de la intrarea pe brațul Bala al Dunării, în zona km 345 pe 

fluviu, va cotinua și se va amplifica procesul de atrofiere a brațului Dunărea Veche  

- Nerealizare investițiilor pentru noi investiții pe căile  navigabile pe râurile interioare (necesitatea studiilor 

de impact asupra hidromorfologiei, în vederea păstrării stării bune a apelor) 

 

-13 

 

-18 

 

 

-19 

 

-7 

Aer  - În lipsa investițiilor pentru hidrocentrale /microhidrocentrale (necesitatea studiilor de impact ) se pot 

înregistra tendinţe de intensificare a utilizării instalțiilor de ardere și respectiv a concentraţiilor de poluanţi 

atmosferici cu efect acidifiant și eutrofizant  

- Nerealizarea investițiilor pentru amenajarea căilor navigabile pe râurile interioare compromite substituirea 

celorlalte căi de transport (în special pentru mărfuri) care au un nivel de emisii mai ridicat 

-14 

 

 

-13 

Sol  - Dezvoltarea și exploatarea  anumitori tipuri de investiții în mod necontrolat și fără o monitorizare 

adecvată poate conduce la efecte de sărăturare a solurilor  

-17 
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- Cronicizarea și extinderea zonelor cu risc ridicat de seceta și chiar desertificare (ex. suprafețele extinse din 

Câmpia Romana, Dobrogea și partial în Câmpia de Vest) în lipsa măsurilor de combatere a secetei  

-15 

Schimbări climatice  - Lipsa unei planificări coordonate la nivel naţional care să ţină cont de influenţa schimbărilor climatice 

asupra dinamicii resurselor de apă (ex. corelarea debitelor de pe râuri – debite mici la secetă/debite mari la 

inundații – cu efluenţii staţiilor de epurare) poate genera efecte negative asupra folosinţelor de apă din 

aval, precum și asupra habitatelor speciilor sălbatice.  

 

 

-19 

Biodiversitate  - Dezvoltarea aleatorie a proiectelor care includ prelevări de apă și mici amenajări neplanificate pot afecta 

semnificativ habitatele de interes conservativ şi zonele naturale protejate 

- Restricționarea generalizată a investițiilor necesare exploatării potențialului hidroenergetic al apelor în 

favoarea utilizării instalațiilor de producer a energiei pe bază de combustibili convenționali conduce la un 

impact global cauzat de emisiile  gazelor cu efect de seră GES, fiind afectate în mod necontrolabil o 

diversitate și o acoperire mai mare a zonelor de protecție a biodiversității   

-18 

 

 

-20 

Populaţia și Sănătatea 

umană  

- Nerealizarea investițiilor necesare pentru reabilitarea, extinderea și realizarea de reţele de alimentare cu 

apă va expune în continuare o parte importantă a populaţiei la îmbolnăviri datorate contaminării apelor și 

asigurarea necesarului de apă  

- Abandonarea executării pragului submers de la intrarea pe brațul Bala al Dunării poate pune sub risc 

asigurarea debitelor și nivelurilor pe Dunărea Veche între Bala și Cernavodă – Hârșova, necesare 

navigației la ape mici pe Dunăre, precum și apa de răcire pentru agregatele nuclearoelectrice de la CNE 

Cernavodă 

 

-15 

 

 

-16 
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- Realizarea fragmentată a investițiilor necesare pentru măsurile de protecție la inundații poate pune sub risc 

populația din zone neprotejate 

-17 

Protejarea şi conservarea 

patrimoniului istoric  

- Lipsa investigării complete şi a considerării aspectelor legate de patrimoniul istoric în dezvoltarea de 

proiecte;  

- Degradarea calităţii apelor de suprafaţă poate avea un impact semnificativ asupra tradiţiilor și obiceiurilor 

legate de apă, îndeosebi în zonele în care aceste manifestări pot fi valorificate turistic.  

-15 

 

 -15 

Creşterea gradului de 

conştientizare asupra 

problemelor de mediu  

- Lipsa programelor de informare şi conştientizare a populaţiei, precum şi lipsa implicării acesteia în luarea 

deciziilor, va face ca populaţia să reprezinte un factor de frânare a proceselor de asupra mediului 

înconjurător.  

 

-18 
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CAPITOLUL IV Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectata semnificativ 

 

Prezentul Plan de Amenajare pe Bazine hidrografice se adresează întregului teritoriu al României, 

caracteristicile resurselor de apă ale României prezentând urmatoarele aspecte: 

 Sunt neuniform distribuite în spațiu 

 Sunt neuniform distribuite în timp, având nu numai variații sezoniere, dar și de la an la an. 

Astfel se cunosc ani ploioși (1970) cand stocul anual al râurilor interioare a fost de 74,41 km3 

și ani secetoși (1990) în care stocul acelorași râuri a fost de doar 22,29 km3  

 Stocul mediu multianual disponibil în regim natural al râurilor interioare este de 4,71 km3 /an 

 Fluviul Dunărea este în bună măsură situat la periferia teritoriului țării, din care cauză 

utilizarea apelor sale este oarecum limitată. 

În aceste condiții, pentru acoperirea cerințelor de apă ale populației, industriei, agriculturii și ale altor 

folosințe este necesară realizarea de lacuri de acumulare și de derivații interbazinale, care să modifice 

distribuția în timp și spațiu a resurselor de apă de suprafață.  

Lucrările de amenajare a bazinelor hidrografice au în vedere promovarea investițiilor economice 

intersectoriale, ceea ce determină o concurență a prioritaților economice cu un impact complex asupra 

factorilor de mediu și din acest punct de vedere analiza ia în considerare cumulul de restricții și 

vulnerabilități la nivelul teritoriului național, acestea fiind: 

- Pe teritoriul României au fost declarate zone extinse sensibile, vulnerabile la poluarea cu 

nitrați1 – este o presiune de mediu istorica  

- Pe teritoriul României sunt desemnate, la nivelul anului 2011, 393 situri de importanţă 

comunitară şi 148 arii de protecție specială avifaunistică care fac parte din reţeaua ecologica 

europeană Natura 2000 în România și ocupă peste 20% din suprafața țării 

De asemenea a fost instituit regim de arie naturala protejata pentru aproximativ 1000 de 

rezervații naturale și 27 de parcuri (13 parcuri naționale și 14 parcuri naturale). 

                                                 
1
Zonele sensibile la nutrienți sunt reprezentate de tot teritoriul României, având în vedere prevederile Documentului 

de Poziție încheiat între România și Comisia Europeană, Capitolul 22 -Protecția Mediului. Zonele vulnerabile la 

nitrați din surse agricole au fost desemnate perimetrele a 255 localități din Romania  - MMGA, ANAR ‖Planurile de 

management ale Bazinelor Hidrografice din România‖ 
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- Delta Dunării, Munții Rodnei și Muntii Retezat au primit statutul de rezervații ale biosferei 

sub egida UNESCO. 

- Existența siturilor arheologice și a siturilor cu valoare istorică 

 

Rolul Planului de Amenajare pe Bazine Hidrografice constă în realizarea unei balanțe cantitative 

corecte între prioritățile socio-economice și prioritățile de prevenire sau atenuare a efectelor negative 

semnificative de mediu. 

Categoriile de presiuni de mediu semnificative ce pot fi generate de măsurile de amenajare a 

bazinelor hidrografice, sau de lipsa acestor măsuri, sunt prezentate în continuare, așa cum au fost 

identificate de PNMBD - plan care are rolul de a gestiona aspectele calitative în domeniul apelor: 

Identificarea și cartarea zonelor protejate 

Zonele protejate reprezintă areale de pe teritoriul fiecărui bazin hidrografic care au fost desemnate pe 

baza cerinţelor speciale de protecție prevăzute în legislaţia comunitară. Astfel, conform Directivei 

Cadru pentru Apă (Anexa IV) au fost identificate și cartate la nivel naţional următoarele categorii de 

zone protejate: 

 zone de protecție pentru captările de apă destinate potabilizării; 

 zone pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic; 

 zone destinate pentru protecţia habitatelor şi speciilor unde menţinerea sau îmbunătăţirea 

stării apei este un factor important; 

 zone sensibile la nutrienţi şi zone vulnerabile la nitraţi; 

 zone pentru îmbăiere. 

Zone de protecție pentru captările de apă destinate potabilizării 

Pentru captările de apă destinate potabilizării sunt identificate zone de protecție pe corpurile de apă 

utilizate pentru captarea apei potabile destinate consumului uman, care furnizează în medie cel puţin 

10 m3/zi sau deservesc cel puţin 50 de persoane. În funcţie de gradul diferit de risc faţă de factorii de 

poluare, pentru fiecare captare se instituie în teren zonele de protecție sanitară care pot fi cu regim 

sever sau de restricţie, precum și perimetrele de protecție hidrogeologică (figura nr 11). 
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La nivelul anului 2007, au fost inventariate un număr total de 269 captări de apă din sursele de 

suprafaţă şi 1617 captări de apă din sursele subterane. (sursa: Plan Național de Management 

aferent portiunii naționale a Bazinului Hidrografic internațional al Fluviului Dunărea). 

Zone pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic 

Zonele protejate pentru speciile importante din punct de vedere economic nu fac obiectul unor măsuri 

de protecție speciale privind calitatea apei, acestea regăsindu-se în cadrul prevăzut de H.G. 202/2002 

şi H.G. nr. 201/2002, însă beneficiază de anumite măsuri de protecție pentru protejarea resurselor 

acvatice vii. 

Protejarea speciilor acvatice importante din punct de vedere economic a avut în vedere: 

- Măsurile de protecție pentru protejarea resurselor acvatice vii,  

- Normele tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecție şi ameliorare în scopul 

susţinerii vieţii piscicole şi cele privind calitatea apelor pentru moluşte. 

 

Figura nr. 11  Zone de protecţie pentru captările de apă destinate potabilizării (sursa: ADMINISTRAȚIA 

NAȚIONALĂ ”APELE ROMÂNE”) 
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Desemnarea zonelor protejate pentru specii acvatice importante din punct de vedere economic are în 

vedere identificarea: 

A. Zonelor cu specii care au potenţial economic în vederea practicării pescuitului comercial; 

B. Speciilor importante din punct de vedere economic (conform raportărilor ANPA către Comisia 

Europeană) şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii; 

C. Corpurilor de apă din care au fost realizate capturi semnificative. 

 

Zone destinate pentru protecţia habitatelor şi speciilor unde menţinerea sau îmbunătăţirea stării 

apei este un factor important 

Zonele destinate pentru protecţia habitatelor şi speciilor unde menţinerea sau îmbunătăţirea stării apei 

este un factor important cuprind ariile naturale protejate desemnate în mod oficial prin acte de 

reglementare la nivel comunitar, naţional şi local şi care au legatură cu corpurile de apă. 

Astfel, la nivelul anului 2007, au fost identificate la nivelul României 358 zone pentru protecţia 

habitatelor şi speciilor unde menţinerea sau îmbunătăţirea stării apei este un factor important care 

totalizează o suprafaţă totală de 4.950.060,72 ha, din care: 

 253 zone protejate au legatură cu corpurile de apă subterană; 

 83 zone protejate au legatură cu corpurile de apă subterană identificate la risc 

calitativ/chimic; 

 219 zone au custode / administrator; 

 94 zone au regulament sau plan de management. 

(sursa: Plan Național de Management aferent portiunii naționale a Bazinului Hidrografic internațional 

al Fluviului Dunărea). 

 

Urmare constituirii reţelei Natura 2000, care cuprinde arii de protecție specială avifaunistică 

desemnate conform prevederilor Directivei Păsări și situri de importanţă comunitară desemnate 

conform cerințelor Directivei Habitate anumite zone protejate la nivel naţional și comunitar sunt 

recunoscute pe plan internaţional ca Rezervaţii ale Biosferei, sub egida Programului UNESCO - 

Omul şi Biosfera (M.A.B.) precum și Zone Umede de Importanţă Internaţională desemnate de 

Secretariatul Convenţiei Ramsar, la nivelul anului 2011, dintre care amintim: 
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 Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (647 000 ha)  

 Lacul Techirghiol (1462 ha)  

 Balta Mică a Brăilei (20.460 ha) 

 Complexul Piscicol Dumbrăviţa (414 ha) 

 Lunca Joasă a Mureşului (17166 ha) are statut de Parc Natural 

CAPITOLUL V     Probleme de mediu existente, relevante pentru PNABH, inclusiv, în 

particular, cele legate de orice zona care prezintă o importanta specială pentru mediu, cum ar 

fi ariile de protecție specială avifaunistica sau ariile speciale de conservare  

 

Analiza realizată în cadrul acestui capitol urmărește identificarea problemelor de mediu existente la 

nivel național, care pot limita sau pot fi acutizate de realizarea obiectivelor PNABH. 

Pe perioada realizării PNMBD, în cadrul procesului de identificare a problemelor importante de 

gospodărirea apelor au fost identificate 4 categorii majore de probleme: poluarea cu substanţe 

organice, poluarea cu nutrienţi, poluarea cu substanţe prioritar/ periculoase şi alterările 

hidromorfologice, pentru care impactul a fost evaluat şi au fost stabilite programe de măsuri specifice 

în vederea conformării cu obiectivele de mediu. 

Alterările hidromorfologice identificate de PNMBD sunt presiunile reprezentative pentru PNABH, 

deoarece sunt determinate de structurile realizate pentru amenajarea bazinelor hidrografice. În acest 

capitol analiza este axată asupra principalelor probleme de mediu selectate în funcție de relevanţa 

directă pentru PNABH și de situația actuală a stării mediului. Relația aspect de mediu – probleme de 

mediu este prezentată în tabelul nr. 10, in care sunt selectate acele probleme de mediu care pot fi 

influențate – pozitiv sau negativ – de măsurile necesare atingerii obiectivelor PNABH.  

Efectele au fost evaluate prin prisma influențelor cumulate la nivel global al teritoriului țării, având în 

vedere ca analiza pentru un proiect izolat nu este relevantă cantitativ (ex: emisii atmosferice, zone 

irigate), sau analiza unei anumite zone poate să fie nereprezentativă (ex: bazinul hidrografic nu este 

exploatabil din punct de vedere al potențialului navigabil, cursul de apa nu necesita lucrări de apărări 

de mal).  

 



 

63 

 

 

 
 

SEDIUL CENTRAL - BUCUREŞTI: Str. Nicolae Caramfil, Nr. 87, etaj 2, sector 1, România, 014146 

Tel:  +40 21 232 01 82;   +40 21 233 16 79;   +40 21 233 16 80 

Fax:  +40 21 232 18 89;   +40 21 232 10 74 

 

Tabel nr. 10  Probleme de mediu relevante pentru PNABH 

Aspecte de mediu Probleme de mediu relevante pentru PNABH Efecte 

Calitatea aerului  Nivelul emisiilor datorate traficului  

 Nivelul emisiilor datorate instalațiilor industriale; 

riscurile de accidente industriale  

Exploatarea potențialului hidroenergetic și a potențialului 

navigabil pe cursurile interioare de apă conduc pe termen 

lung la reducerea emisiilor atmosferice de CO2, NOx, 

SO2 prin substituirea cantității de energie furnizate de 

centralele cu funcționare pe combustibili fosili, respectiv 

posibilitatea orientării către moduri de transport cu 

consum redus de combustibil. 

Totodată, realizarea lucrărilor de protecție împotriva 

inundațiilor reduce riscurile de accidente industriale prin 

prevenirea/limitarea inundării zonelor vulnerabile. 

Apa  Existenţa unui număr ridicat de localităţi care nu 

beneficiază de sisteme centralizate de alimentare cu apă  

 Modificări hidromorfologice ale cursurilor de apă 

 Eutrofizarea cursurilor de apă 

Măsurile propuse prin PNABH asigură un impact 

controlat asupra resursei de apă, realizând lucrări cu scop 

de compensare sau limitare a efectelor modificărilor 

hidromorfologice și de reglarea condițiilor de atingere a 

stării bune a apelor (capitolul IX). 
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 Distrugerea rolului funcţional al zonelor ripariene şi 

distrugerea zonelor umede; 

 Existenţa unui nivel relativ ridicat de influenţă 

asupra morfologiei și hidrologiei apelor de suprafaţă;  

 Existenţa unui număr de 1241 corpuri de apă (36,5 

% din totalul  corpurilor de apă), dintr-un total de 3399 

corpuri de apă, ce prezintă riscul de a nu atinge obiectivele 

de mediu în anul 2015 datorită presiunilor punctiforme și 

difuze semnificative, alterărilor hidromorfologice 

semnificative, precum și datorită altor tipuri de presiuni;  

Presiunile hidromorfologice nu pot fi eliminate complet, 

dar o evaluare socio-economica poate evidenția nivelul 

acceptabil din punct de vedere al dezvoltării durabile 

prin realizarea balanței riscurilor sociale și a riscurilor de 

mediu controlate și dimensiunea globala pozitivă a 

aplicării măsurilor.  

  

Sol, subsol  Modificări ale geomorfologiei 

 Sărăturarea terenurilor 

 Aridizarea terenurilor 

Măsurile structurale majore (baraje) determină 

modificari antropice localizate ale geomorfologiei zonei 

de impact direct, și colateral, in zonele furnizoare de 

resurse pentru materialele de construcție. Un alt efect 

negativ poate fi generat prin modificarea echilibrelor 

apelor freatice din zonă cu inducerea procesului de 

sărăturare a unor suprafețe adiacente. 

Inundații și secete  Fenomene de secetă 

 Colmatare cursuri de râuri 
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Măsurile structurale de amenajare a cursurilor râurilor 

vor avea un impact relativ neutru asupra geomorfologiei 

zonei, în condiții specifice locale chiar pozitiv, prin 

stoparea eroziunii malurilor albiilor.  

Din punctul de vedere al resurselor de apă pentru 

combaterea secetei, măsuri propuse pentru asigurarea 

necesarului de apă pot fi considerate mijloace de 

prevenire a aridizării terenului. Menționăm că investițiile 

propriu-zise pentru realizarea irigațiilor nu fac obiectul 

prezentului Plan, economia planificării acestor investiții, 

fundamentată pe disponibilul de apă la sursă conform 

PNABH, fiind competența MADR  

Modificări climatice  Diminuarea resurselor de apă pentru populația din 

sudul şi sud-estul Europei ca urmare a schimbărilor 

climatice, conform datelor publicate de Agenţia Europeană 

de Mediu pentru anul 2008;  

 Insuficienţa suprafeţelor de păduri, cu rol atât în 

Efectele variabilității climatice asupra unor sectoare 

precum agricultura, silvicultura, gospodărirea apelor, 

sectorul rezidenţial și de infrastructură, va conduce la 

modificarea perioadelor de vegetaţie și la deplasarea 

liniilor de demarcaţie dintre păduri şi pajişti, va 
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reţinerea şi stocarea gazelor cu efect de seră, cât şi pentru 

îmbunătăţirea calităţii apelor și reducerea riscurilor naturale.  

determina creşterea frecvenţei şi intensităţii fenomenelor 

extreme (furtuni, inundaţii, secete);  

Biodiversitate  Existenţa unor folosinţe având prelevări de apă 

semnificative ce pot afecta habitatele speciilor sălbatice, 

precum și ecosistemele acvatice;  

 Pierderea habitatelor și fragmentarea acestora;  

 Distrugerea unor păduri aluviale.  

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 și alterarea 

compoziţiei populaţiilor (ex. lucrările care întrerup 

continuitatea lungitudinală). 

Punerea în siguranță a lucrărilor existente asigură 

continuitatea ecosistemelor prin menținerea condițiilor 

hidromorfologice. De asemenea, investițiile noi propuse 

au condiționări tehnice și de proiectare, debitul care 

trebuie asigurat în avalul lucrărilor hidrotehnice 

transversale având în vedere asigurarea funcţionării 

ecosistemelor acvatice în aval de lucrarea hidrotehnică 

(debit ecologic/salubru), precum și asigurarea debitelor 
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pentru celelalte folosinţe de apă (debit de servitute). 

Sănătatea Umană  Existenţa unui număr ridicat de localităţi care nu 

beneficiază de sisteme centralizate de alimentare cu apă 

 Expunerea la catastrofe naturale generatoare de 

fatalități 

Efectele implementării PNABH sunt directe, majore și 

pozitive, asigurându-se accesul la sursa de apă necesară 

pentru dezvoltarea ulterioară a sistemelor centralizate de 

alimentare cu apă și reducera vulnerabilității la inundații, 

și in anumite condiții specifice locale, limitarea 

fenomenelor de alunecări de teren.  

Valori materiale  Expunerea la catastrofe naturale generatoare de 

pierderi materiale masive sau la fenomene naturale cu 

efecte de erodare în timp 

Peisajul natural   Afectarea zonelor de interes peisagistic sau de 

agrement;  

 Defrişări necontrolate şi extinderea urbanizării 

(principalele forme de impact asupra peisajului);  

 Transformarea terenurilor naturale în zone urbane 

sau terenuri agricole cu efect asupra calităţii apelor;  

 Raportul supraunitar dintre media anuală a 

despăduririlor și media anuală a împăduririlor  

Efectul realizării structurilor mari variază de la neutru la 

negativ, în funcție de percepția locală și specifică a zonei 

afectate. 

In funcție de caracteristicile fiecărui proiect, acest efect 

poate fi diminuat dar nu poate fi eliminat complet. 
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Moştenirea culturală  Lipsa inventarului și cartării obiectivelor de 

patrimoniu cultural (monumente istorice, zone de interes 

arheologic) din zonele de interes pentru protecţia, utilizarea 

și gospodărirea durabilă a apelor  

Lipsa infromațiilor poate determina pierderea unor 

obiective de patrimoniu prin implementarea PNABH. 

Prin realizarea studiilor individuale fiecărui proiect viitor 

se pot asigura măsuri de protejare,  conservare sau 

compensare/relocare a anumitor obiective din 

patrimoniu. 

Creşterea gradului de 

conştientizare asupra 

problemelor de mediu 

 Insuficienţa programelor de informare şi 

conştientizare a populaţiei;  

 Implicarea insuficientă a populaţiei în păstrarea 

curată a apelor.  

La etapa de implementare a măsurilor propuse de 

PNABH, implicarea publicului este parte a procesului, în 

plus, acțiunile de instruire pentru situații de urgență 

reprezentând pentru comunități o alternativă de 

conștientizare asupra efectelor actiunilor fiecărui individ 

sau grupuri de indivizi.  
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Redăm mai jos constatările Planului de Management al Bazinului Dunării, care pun în evidență  

următoarele aspecte relevante pentru PNABH: 

Presiunile hidromorfologice influenţează caracteristicile hidromorfologice specifice apelor de 

suprafaţă şi produc un impact asupra stării ecosistemelor acestora. Construcţiile hidrotehnice cu 

barare transversală (baraje, stavilare, 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, lucrări de regularizare şi consolidare maluri) întrerup 

conectivitatea laterală a corpurilor de apă cu luncile inundabile și zonele de reproducere. Ambele 

tipuri de lucrări pot avea ca rezultat deteriorarea stării. Prelevările și restituţiile semnificative au 

efecte asupra regimului hidrologic, dar și 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 și alterarea compoziţiei populaţiilor. Se 

remarcă insuficienta cunoaştere și la nivel european a relaţiei dintre presiunile hidromorfologice și 

impactul acestora, de multe ori variatele tipuri de presiuni acţionează sinergic, făcând dificilă 

decelarea efectului faţă de tipul de presiune. 

Riscul neatingerii obiectivelor de mediu a fost evaluat pentru toate corpurile de apă permanente, 

astfel corpurile de apă au fost clasificate inițial  în 3 clase: „fără risc‖, „posibil la risc‖ şi „la risc‖.  

În analiza realizată pentru Planul de Management, riscul neatingerii obiectivelor de mediu pentru 

corpurile de apă de suprafaţă a fost evaluat având în vedere corpurile de apă redelimitate în anul 

2008, reactualizarea informațiilor privind presiunile semnificative și impactul acestora asupra apelor, 

precum și identificarea măsurilor de bază care aplicate până în 2012/2013 ar putea conduce la 

atingerea obiectivelor Directivei Cadru Apă.  

În urma finalizării studiului stiinţific ―Metodologie pentru elaborarea sistemelor de clasificare şi 

evaluare globală a stării apelor de suprafaţă (râuri, lacuri, ape tranzitorii, ape costiere) conform 

cerinţelor Directivei Cadru Apă 2000/60/EC pe baza elementelor biologice, chimice și 

hidromorfologice‖ și a realizării evaluării stării la nivel de corp de apă, corpurile de apă au fost 

clasificate în cele două clase: corpuri de apă naturale și corpuri de apă modificate.   
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La evaluarea riscului neatingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă s-a ţinut cont de 

presiunile semnificative identificate, precum și de evaluarea impactului acestora.  

Pentru evaluarea riscului s-au luat în considerare următoarele categorii de risc: 

- poluarea cu substanţe organice 

- poluarea cu nutrienţi 

- poluarea cu substanţe periculoase 

- alterări hidromorfologice 

având în vedere, că aceste 4 categorii de presiuni au fost identificate, atât la nivelul Districtului 

Internaţional al Dunării, cât și la nivel naţional, ca fiind cele mai importante probleme de gospodărire 

a apelor. 

Riscul a fost evaluat având ca obiectiv atingerea stării ecologice/potenţialului ecologic şi a stării 

chimice aferente anului 2015, luând în considerare scenariul de bază (implementarea măsurilor de 

bază până în 2012 - 2013 pentru activităţile antropice cauzatoare de presiuni semnificative). 

Corpurile de apă la nivelul cărora există presiuni semnificative şi/sau impact semnificativ și pentru 

care nu se vor implementa măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor până în 2015 sunt 

identificate ca fiind la risc. 

Evaluarea riscului a fost realizată pentru a fi utilizată la: 

 caracterizarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi a stării chimice  în condiţiile în care pentru 

unele corpuri de apă nu au existat metode şi/sau date de monitoring conforme cu Directiva Cadru 

Apă, iar gruparea corpurilor de apă nu a putut fi realizată (confidenţă scazută); 

 stabilirea măsurilor suplimentare; 

 aplicarea analizelor cost – eficienţă și cost – beneficiu; 

 aplicarea excepţiilor de la atingerea obiectivelor de mediu. 

 

Relevante în mod deosebit pentru intervențiile PNABH sunt concluziile studiului referitoare la:  

Riscul ecologic - definit de cele 3 categorii de risc: poluarea cu substanţe organice, poluarea cu 

nutrienţi, precum și 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 și impact, s-au utilizat şi parametrii abiotici 
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(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 și de alterările hidromorfologice). 

Riscul total - compus din riscul ecologic şi riscul chimic, iar evaluarea este dată de cea mai proastă 

situaţie regăsită la cele 2 categorii de risc. 

Din analiza efectuată rezultă că dintr-un total de 3399 corpuri de apă, un nr. de 1241 corpuri de apă 

(reprezentând 36,5 % din totalul corpurilor de apă) prezintă riscul de a nu atinge obiectivele de mediu 

în anul 2015 datorită presiunilor punctiforme și difuze semnificative (poluare cu substanţe organice, 

nutrienţi şi substanţe periculoase), alterărilor hidromorfologice semnificative (hidrologie, morfologie, 

prelevări/restituţii), precum şi datorită altor tipuri de presiuni prezentate în capitolul 3.4. Dintre 

acestea, 910 reprezintă corpuri de apă naturale, iar 331 sunt corpuri de apă puternic modificate și 

artificiale. Se precizează că, atât corpurile de apă aferente fluviului Dunării şi braţelor sale, cât şi 

corpurile de apă tranzitorii şi costiere prezintă riscul neatingerii obiectivelor de mediu în 2015, atât 

datorită surselor de poluare din România și din tot Districtul Internaţional al Dunării, cât și datorită 

alterărilor hidromorfologice (Fluviul Dunărea și 2 corpuri costiere). 

 

Problemele de mediu prezentate în acest capitol direcționează analizele din capitolele următoare 

privitoare la selectarea obiectivelor de mediu și identificarea posibilelor efectele semnificative asupra 

mediului ca urmare a implementării PNABH. 
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CAPITOLUL VI   Obiectivele de protecție a mediului, stabilite la nivel național, comunitar sau 

internațional, care sunt relevante pentru PNABH și modul în care s-a ținut cont de aceste 

obiective și de orice alte considerații de mediu în timpul pregatirii PNABH 

Selecția obiectivelor de mediu s-a realizat după finalizarea analizelor sintetizate în capitolele privind 

problemele de mediu și evoluțiile posibile în cazul neimplementării PNABH și a luat în considerare 

următoarele criterii: 

- Spațiul geografic analizat de Planul supus evaluării este teritoriul național; din punct de vedere al 

gospodăririi apelor este reprezentat de sub-bazinul Dunării aferent teritoriului României 

- Planul reprezintă una din cele două componente ale Schemei Directoare – document integrator - 

și este contraindicată duplicarea analizelor realizate prin componenta complementară numită Plan 

de Management; în cazul unor conflicte majore acestea pot fi tratate în prezenta analiză, dar 

obiectivele Planurilor de Amenajare au fost dezvoltate subsecvent Directivei Cadru Apa care 

stabilește modul de realizare a Planurilor de Management   

- Informațiile trebuie culese numai în cantitatea și nivelul de detaliere necesar pentru luarea unei 

decizii în cunoștință de cauză 

Rezultatul selecției, prezentat în tabelul nr.11, a inclus obiectivele principale naționale de mediu și 

obiective naționale de mediu identificate ca fiind relevante prin alte documente strategice elaborate 

sau actualizate recent. În ceea ce privește aspectele de mediu (domeniile) selectate, analiza s-a adresat 

doar acelor aspecte care au relevanță pentru PNABH.  

Ca urmare a întălnirilor în Grupurile de lucru, au fost formulate observații și recomandări de către 

reprezentanții Administratiei Nationale „Apele Romane‖, ai Ministerului Transpoturilor, ai 

Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,  și ai 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Aceste observații au fost asimilate în Raportul de mediu în măsura în care au demonstrat obiectivitate 

și s-au menținut în domeniul de analiză al SEA . 

Pentru evidențierea modului în care PNABH ia în considerare obiectivele de protecție a mediului, 

stabilite la nivel național, comunitar sau internațional, în cadrul evaluării s-a realizat matricea de 

compatibilitate (tabelul nr. 12) a obiectivelor PNABH cu obiectivele de mediu selectate. 
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Tabel nr. 11 Obiectivele de protecție a mediului, stabilite la nivel național, comunitar sau internațional, care sunt relevante pentru PNABH și modul în care 

s-a ținut cont de aceste obiective și de orice alte considerații de mediu în timpul pregatirii PNABH 

Aspecte de mediu Codificare 

obiectiv 

Obiective Principale naționale de mediu Relevante pentru PNABH  adaptate conform 

opiniilor Grupului de Lucru 

Termene/ 

ținte 

Calitatea aerului  OPR1  

 

OPR2  

 

 

 

OPR3 

Menținerea catitatii aerului inconjurator în zonele și aglomerările care se incadreaza în 

limitele prevazute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate 

Îmbunătățirea calității aerului inconjurator în zonele și aglomerarile în care nu se 

incadreaza în valorile limita prevazute de normele în vigoare pentru indicatorii de 

calitate 

 

Adoptarea măsurilor necesare în scopul limitării până la eliminare a efectelor 

negative, inclusiv în context transfrontieră 

Obiective specifice: 

- Menținerea ponderii zonelor de calitate a aerului cel putin la nivelul actual  

- Reducerea emisiilor difuze prin echilibrarea raportului transport naval/ transport 

rutier acolo unde este posibil 

- Implementarea planurilor de acțiune locale și a programelor privind calitatea 

aerului pentru acele zone și aglomerari unde evaluarea calității aerului 

atmosferic a relevat depasiri ale valorilor limita 

- Promovarea introducerii de noi tehnici industriale și consultarea 

reprezentatilor industriilor, privitor la aplicarea celor mai bune tehnici 

disponibile (BAT) 

- Prevenirea accidentelor majore care conduc la emisii în aer și limitarea 

Permanent 

 

Conform  

planurilor de 

acțiune 

 

Conform 

planurilor de 

acțiune 
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impactului pe care asemenea accidente le au asupra populației și a mediului, 

în acord cu cerințele Conventiei de la SEVESO 

Ape de suprafaţă  OPR4  

 

 

 

OPR5 

Realizarea unei politici de gospodărire durabila a apelor prin asigurarea protecției 

cantitativa și calitativa a apelor, apărarea împotriva acțiunilor distructive ale apelor, 

precum și valorificarea potențialului apelor în raport cu cerințele dezvolțării durabile a 

societății și în acord cu directivele europene în domeniu - actualizare 

Restaurarea ecologica/renaturarea râurilor 

Obiective specifice 

- Evitarea alterării şi a influenţei antropice în geomorfologia bazinelor hidrografice; 

- Elaborarea Planurilor de Management ale Bazinelor Hidrografice 

- Stabilirea  și implementarea programelor de măsuri pentru fiecare Bazin 

Hidrografic în vederea indeplinirii obiectivelor de mediu 

- Introducerea politicilor de recuperare a costurilor 

- Revizuirea activităților importante din domeniul apelor  

Atingerea obiectivelor de mediu:  

Pentru apele de suprafața: 

- Prevenirea deteriorarii tuturor corpurilor de ape de suprafața 

- Protectia, îmbunătățirea și  restaurarea tuturor corpurilor de apa de 

suprafața în scopul atingerii stării bune a acestora  

- Protectia și îmbunătățirea tuturor corpurilor de apa artificiale sau puternic 

modificate în scopul atingerii unui potențial ecologic bun sau a unei stari 

chimice bune a acestora 

2015 

 

 

 

permanent 
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Pentru apele subterane: 

- Prevenirea sau limitarea aportului de poluanti în apele subterane și 

prevenirea deteriorarii stării tuturor corpurilor de ape subterane 

- Protectia, îmbunătățirea și refacerea tuturor corpurilor de ape subterane și 

asigurarea unui echilibru între debitul prelevat și reincarcarea apelor 

subterane, cu scopul realizării unei stari bune a apelor subterane  

Pentru ariile protejate: 

-  Atingerea standardelor cerute pentru ariile protejate 

Apa destinata 

consumului uman 

OPR6 Asigurarea calității apei destinate consumului uman 

Obiective specifice: 

- Satisfacerea cerințelor de apă la sursă pentru producerea apei potabile necesare 

populației din mediul urban și rural, reabilitare / modernizare / extindere sisteme 

alimentare și tratare apa în mediul urban 

- Reabilitare / modernizare / extindere sisteme alimentare și tratare apa în mediul rural 

Permanent 

 

2015 

 

 

2018 

Sol, subsol OPR7 Protectia solului pe baza principiilor conservarii functiilor terenurilor, prevenirii 

degradarii solurilor și integrarii cu alte politici sectoriale 

Obiective specifice 

- Prevenirea continuarii degradarii terenurilor și  conservarea funcțiilor acestora 

 

Inundații și secete OPR8 Reducerea riscului la inundații și secete 

Realizarea unor lacuri de acumulare, poldere și lucrări de îndiguire, regularizare a 

cursurilor de apa în corelare cu conservarea zonelor umede 

Amenajarea torentilor, impăduriri și perdele de protecție  

Realizarea unor lucrări de CES și de desecare 

permanent 
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Modernizarea sistemului infromațional 

Utilizarea potențialului 

apelor 

OPR9 Utilizarea potențialului apelor 

- Creșterea gradului de utilizare a potențialului energetic al apelor prin amenajarea de 

noi central hidroelectrice 

- Modernizarea cailor fluviale de transport 

permanent 

Modificări climatice OPR10 

 

 

OPR11 

Asigurarea indeplinirii angajamentelor asumate de România în baza UNFCCC și a 

Protocolului de la Kyoto si, totodata, a obligatiilor privind schimbările climatice 

asumate prin integrarea în Uniunea Europeana 

Elaborarea și implementarea obiectivelor voluntare ale României privind adaptarea la 

impactul schimbărilor climatice 

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera 

- Limitarea costurilor economice, de mediu și sociale pe termen lung a efectelor 

schimbărilor climatice 

- Stabilirea unui cadru institutional, juridic și de politici, care sa permita dezvoltarea 

și implementarea acțiunilor și măsurilor în domeniul schimbărilor climatice 

2012 etapă 

 

 

permanent 

Biodiversitate OPR12 

OPR13 

Conservarea habitatelor naturale și a speciilor sălbatice de floră și faună 

Conservarea și creșterea diversității biologice prin reducerea impactelor negative și prin 

reconstrucția ecologică a ecosistemelor și habitatelor deteriorate 

- Menținerea și dezvoltarea rețelei Natura 2000 cu respectarea cerințelor din Directivele 

Habitate și Păsări; 

- Implementarea planurilor de management pentru conservarea ariilor naturale protejate   

in Romania. 

permanent 

Sănătatea Umană OPR14 Îmbunătățirea calității mediului, astfel ca acesta sa nu devina un factor de risc pentru permanent 
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sănătatea omului, dezvoltarea indicatorilor ce ar putea reflecta starea sănătății umane și a 

mediului 

Obiective specifice 

- Prevenirea și minimizarea riscului la inundații a populaţiei şi a comunităţilor umane; 

- Prevenirea apariţiei de epidemii sau minimizarea deteriorării stării de sănătate a 

populaţiei ca urmare a impactului fenomenului de inundații şi a poluării asociate acestuia. 

Valori materiale OPR15  

 

 

 

 

  

Protectia împotriva inundațiilor a infrastructurii economice existente și garantarea 

satisfacerii  oportunităților economice ale generatiilor viitoare 

Obiective specifice: 

- Prevenirea sau minimizarea pierderilor economice prin reducerea riscului la inundații a 

infrastructurilor existente; 

- Prevenirea sau minimizarea pierderilor economice prin reducerea riscului la inundații a 

terenurilor agricole cultivate; 

- Asigurarea că infrastructurile critice (poduri, podeţe, punţi, aeroporturi) rămân accesibile 

în timpul inundațiilor extreme. 

permanent 

Gestionarea deșeurilor OR 16 Amplasarea noilor depozite de deșeuri în zone neinundabile sau zone asigurate împotriva 

inundațiilor, cu respectarea tuturor celorlate restricții și criterii de stabilire a amplasamentului 

permanent 

Peisajul natural  OR17 Protecţia şi îmbunătăţirea peisajului natural cu conservarea aspectului său estetic. permanent 

Moştenirea culturală OR18 Protecţia şi conservarea in situ a bunurilor istorice și a monumentelor; păstrarea tradiţiilor şi a 

obiceiurilor locale. 

permanent 

Creşterea gradului de 

conştientizare asupra 

problemelor de mediu 

OR 19 Implicarea activă a comunităţilor în procesul decizional  permanent 
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Tabel nr. 12 Compatibilitatea dintre obiectivele PNABH (O) și obiectivele principale naționale de mediu relevante pentru PNABH (OPR) 

 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7.1 O7.2 O7.3 O7.4 O8 O9 

OPR1 0 0 0 + + 0 0 0 + + + + 

OPR2 0 0 0 + + 0 0 0 + + + + 

OPR3 0 + + + + + + 0 + + + + 

OPR4 + + + + + + + + + + + + 

OPR5 + + + + + + + + - + + + 

OPR6 + + + + + + + + 0 + + + 

OPR7 + + + + + 0 0 + 0 + + + 

OPR8 + + + + + + + + + + + + 

OPR9 + + + + + + + 0 + + + + 

OPR10 + 0 0 + + 0 0 0 + + + + 

OPR11 + + + + + + + + + + + + 

OPR12 + + + + + + + + - + + + 

OPR13 + + + + + + + + - + + + 

OPR14 + + + + + + + + + + + + 

OPR15 + + + + + + + + + + + + 

OR 16 0 0 0 0 + + + 0 0 + + + 

OR17 + + + + + + + + - + + + 

OR18 + + + + + + + + - + + + 

OR19 + + + + + + + + 0 + + + 
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CAPITOLUL VII   Potențiale efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra relațiilor 

dintre acești factori 

 

Reamintim la începutul acestui capitol că scopul principal al măsurilor și lucrărilor fundamentate de 

PNABH este de a realiza și menține echilibrul dintre cerințele de apă ale folosințelor și disponibilul 

de apă la surse –  aspectul calitativ al apei fiind unul dintre obiective subsumate scopului de asigurare 

a cerinței de apă care reprezintă un obiectiv de siguranță națională. 

Este important de asemenea de subliniat diferența între abordarea identificării și evaluării efectelor 

asupra mediului la nivelul PNABH/ planurilor de amenajare a fiecărui bazin hidrografic și evaluarea 

efectelor la nivelul fiecărui proiect propus: 

- Din perspectiva evaluării strategice de mediu a PNABH se identifică preponderent 

oportunitatea măsurilor analizate la nivelul PNABH în funcție de magnitudinea și 

reversibilitatea efectelor asupra mediului, cu accent deosebit pe considerarea perspectivei de 

siguranță națională a asigurării cerinței de apă și de aspectul condiționării geografice generale 

a amplasării amenajărilor 

- Din perspectiva evaluării impactului asupra mediului la nivelul fiecărui proiect se va analiza 

impactul potențial asupra mediului atât din punct de vedere al localizării optime în perimetrul 

geografic/ hidrologic identificat la nivelul planificării naționale sau de district de bazin cât și 

al măsurilor concrete necesare pentru reducerea sau eliminarea poluării potențiale în 

exploatare și prin execuția de lucrări 

 

Tipurile de măsuri fundamentate prin PNABH includ:  

Măsuri (investiții) pentru menținerea sau sporirea disponibilului la sursă – măsuri structurale 

Punerea în siguranță a unor lucrări hidrotehnice prin reabilitarea fizică – 58 de lucrări 

Modernizarea și extinderea unor instalații de captare – 8 lucrări 

Continuarea executării unor lucrări 

Reactivarea de surse subterane aflate în conservare 

Măsuri necesare managementului riscului la inundații 

Măsurile de suport pentru managementul riscului la inundații se impart în măsuri structurale și măsuri 

nestructurale. 

Măsurile nestructurale constau in: 
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- dezvoltarea de sisteme informaționale de avertizare și prognoza a viiturilor și a sistemelor 

decizionale de acțiune operativa în timpul și după producerea inundatiei; 

- stabilirea de reguli de exploatare a acumularilor bazate pe informații  

prognostice asupra caracteristicilor, duratei și momentului producerii viiturii; 

- planificarea și managementul teritoriului expus inundațiilor prin zonarea albiei majore, 

elaborarea hartilor de risc, introducerea restricțiilor de realizarea a unor noi construcții în 

albia inundabila și planificarea utilizării terenului agricol în mod adecvat; 

- dezvoltarea cadrului legal de funcționare și coordonare a instituțiilor responsabile cu 

elaborarea strategiilor și deciziilor operative la nivel, local, bazinal, regional și national; 

- elaborarea și/sau actualizarea de regulamente, planuri de acțiune operativa și modele de 

interventie pentru diverse scenarii de viitura, precum și de sisteme de cooperare cu apărarea 

civila și populația localizată în zone inundabile; 

- activități de conștientizare a factorilor de decizie (de la nivel local, comunal până la nivel 

central) și a populației situate în zonele inundabile privind marimea riscului de inundatie, 

pagubele potențiale, pericolul pierderilor de vieti omenesti, modurile de interventie și de 

apărare, respectiv mijloacele și metodele de atenuare a efectelor inundațiilor; 

- dezvoltarea unor instrumente economice adecvate: asigurări de bunuri materiale prin 

societatile de asigurare-reasigurare, criterii de negociere între factorii implicați în zonele 

inundabile, sisteme de despăgubiri. 

Măsurile structurale sunt constructiile reprezentate de diguri, derivații de ape mari, lacuri de 

acumulare nepermanente, sau lacuri de acumulare permanente cu folosințe complexe, în tabelul nr 13 

fiind prezentate în mod sintetic tipurile de lucrări necesare pentru apărarea împotriva inundațiilor pe 

bazine hidrografice. 
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Tabel nr. 13 Centralizator lucrări de apărare împotriva inundațiilor fundamentate prin PNABH 

Dsitrictul de  

bazin  

hidrografic 

1 - Lucrări pentru  

creșterea capacității  

de curgere a albiilor  

minore 

2 - Indiguiri 

3- Apărari și  

consolidări de  

maluri 

4 -  

Regularizari  

de albii 

5 - Acumulari  

nepermanente  

(noi) 

6 - Punerea în  

siguranta/ reabilitarea de  

lucrări existente 

7  

Alte  

lucrări 

Nr. 
L totala 

(km) 
Nr. 

L totala 

(km) 
Nr. 

L totala 

(km) 
Nr. 

L  

(km) 
Nr. 

Vol.  

(mil m3) 
Nr. 

Vol/L  

(mil.m3)/  

km 

Nr. 

TOTAL 318 3210,287 168 1246,049 582 1969,983 384 3193,7 70 519,16 80/3 120,08/20 510 

Someș - Tisa 32 326,53 9 49,09 70 308,44 111 1240,27 29 120,91 - - 57 

Crișuri 39 247,46 7 36,41 63 207,88 26 158,53 17 273,0 2/- 5/- 56 

Mureș 19 85,57 19 74,53 64 154,365 43 239,46 2 15,9 2/- 3,3/- 48 

Banat 21 146,72 7 113,12 26 112,04 16 313,79 1 4,5 4/- - 88 

Jiu 30 160,62 9 25,44 64 214,54 38 235,47 1 1,0 2/- 3,3/- 38 

Olt 33 210,87 19 126,27 53 190,71 41 333,5 1 10,0 3/- - 98 

Argeș -Vedea 31 240,373 26 79,609 65 161,211 29 118 2 1,0 41/- 63,58/- 37 

Buzău – lalomita 15 82,25 15 116,05 45 105,167 18 146,18 - - 4/- 26,1/- 30 

Siret 85 507,5 32 224,5 89 312,75 32 126 15 240,0 1/- 7,3/- 47 

Prut – Bârlad 12 1199,14 14 325,03 17 42,88 18 224,5 17 92,85 21/3 11,5/20 11 

Dobrogea - 

Litoral 

1 3,25 11 76 26 160 12 58 - 120,91 - - - 

LEGENDA:  

1 – Lucrări pentru creșterea capacității de curgere a albiilor minore (taieri de cot, reprofilare albie, calibrare albie, recalibrare albie); 

2 - Indiguiri; 

3 - Apărari și consolidări de maluri ( apărari de mal, zid de sprijin, consolidări dde mai, gabioane); 

4 - Regularizari de albii ( regularizari de albie, traverse, epiuri, ); 

5 - Acumulari nepermanente (lucrări noi); 

6 – Punerea în siguranta / reabilitarea de lucrări existente; 

7 – Alte lucrări ( praguri de fund, podete, subtraversari, canal drenaj, rigole beton, noduri hidrotehnice) 
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Din perspectiva asigurării cerinței de apă, măsurile propuse în cadrul celorlalte sectoare 

economice se grefează pe măsurile de menținere sau sporire a disponibilului la sursă: 

Măsuri (investiții) pentru Combaterea secetei  

Reluarea lucrărilor la derivaţiile sistate după 1990, Siret-Bărăgan şi Olt-Vedea-Neajlov, în cadrul 

unei măsuri naţionale de dezvoltare a unor sisteme gravitaţionale de irigaţii ce ar putea asigura 

irigarea terenurilor agricole cu consumuri reduse de energie, precum și alimentarea cu apă a zonelor 

tranzitate. 

Măsuri (investiții) pentru utilizarea potențialului hidroenergetic 

I. Valorificarea eficienta a potențialului hidroenergetic, prin realizarea de noi capacitati de productie, 

inclusiv prin atragerea de capital privat: 

- Realizarea centralei hidroenergetice de acumulare prin pompaj Tarnita – Lapusesti, pentru 

satisfacerea cererii de servicii de sistem pe piata de energie interna și regionala și optimizarea 

regimurilor de funcționare ale Sistemului Energetic Național; 

- Finalizarea urgenta de către  SC NUCLEARELECTRICA S.A. a studiului privind asigurarea 

apei necesare pentru CNE Cernavodă pentru funcționarea cu 4 grupuri și începerea executiei 

lucrărilor și corelarea cu măsurile promovate de Ministerul Transporturilor pentru 

îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila; 

- Amenajarea în continuare a Dunării pe sectorul ―Portile de Fier II - Braila‖  

 Relansarea proiectului CHE Turnu Magurele – Nicopole pe Dunăre în parteneriat cu 

Bulgaria, 

 Reanalizarea oportunitatii amenajării hidroelectrice Călărași – Silistra   

 Realizarea CHE Măcin; 

- Centrală hidroelectrica de pe Tisa - acest obiectiv de investiții urmează a se realiza în 

parteneriat cu Ucraina. 

II. Retehnologizarea capacitatilor de productie în operare  - prevede lucrări de retehnologizare pentru 

106 centrale hidroelectrice 

 putere instalata retehnologizata -5637 MW; 

 energie suplimentara obținuta – 410 MWh/an; 

 spor de putere instalata -206 MW 

III. Continuarea execuției lucrărilor hidrotehnice pentru 12 obiective hidrotehnice și hidroenergetice 

complexe (baraje, derivații, centrale hidroelectrice, conducte fortate, etc.). 

Proiecte de investiții noi pentru valorificarea potențialului hidroenergetic 20 de amenajări 

hidroenergetice noi, ce ar urma sa fie realizate în intervalul 2012-2020. 
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Măsuri (investiții) pentru utilizarea potențialului navigabil 

La nivelul sectorului românesc al Dunării sunt planificate 2 proiecte aflate în diferite stadii, care au ca 

scop, în principal, îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe fluviul Dunărea: 

- Asistenţa tehnică pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între 

Călăraşi şi Brăila - Proiectul ISPA nr.2005/RO/P/PT/003. Scopul proiectului este de a 

asigura adâncimea minimă raportată la etiajul navigabil și de regularizare de 2,5 m conform 

cerințelor Comisiei Dunării.  Lucrările prevăzute prin proiect vizează oprirea evoluției 

distructive a distribuției debitelor de apă la bifurcațiile Dunăre – braț Brăila și Dunăre – braț 

Caleea, închidera unor brațe secundare pentru concentrarea debitului de apă în albia 

principala și dragarea. 

- Asistenţa tehnică pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul comun 

român-bulgar al Dunării şi studii complementare EUROPEAID/122137/D/SV/RO. 

Proiectantul lucrărilor este un consorţiu de firme, iar beneficiarul lucrărilor - Ministerul 

Transporturilor din România, Unitatea de Coordonare ISPA. 

Menționăm doar aceste două proiecte, deoarece sunt lucrări care se realizează în orizontul de timp al 

PNABH, anul 2020;  pentru celelalte proiecte de navigabilizare a râurilor interioare menționate la 

Cap. III al Raportului nu sunt certe condițiile și termenele de realizare. 

  

În tabelul nr. 14 se prezintă efectele potențiale asupra mediului (presiuni hidromorfologice) 

caracteristice, pe tipuri de măsuri, ale măsurilor structurale fundamentate prin PNABH. 

Pornind de la identificarea generică a acestor presiuni, prezentăm în tabelul nr. 15  evaluarea 

calitativă a efectelor măsurilor PNABH asupra aspectelor de mediu supuse analizei pe parcursul 

ESM, cumulând  efectele măsurilor asupra aspectelor de mediu pe bazine hidrografice, prezentate în 

Anexa 2. 

Tabelele nr. 16 și nr 17 prezintă considerațiile pe baza cărora s-a acordat punctajul, din perspectiva 

interpretării calitative a efectelor.  
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Tabel nr. 14 Prezentarea generala a alterărilor hidromorfologice asociate cu diferitele folosințe de apa și a impacturilor ce decurg din acestea*  
    

Utilizari specificate (= factorul determinant) 
Impacturi hidromorfologice:  

deteriorari, efecte asupra condițiilor hidromorfologice (= parametri de deficit) 

Modificări 

fizice  

( = presiuni) 

Navi- 

gatie 

Regulari-

zari ape, 

protecție 

inundații 

Activități pentru care se realizeaza 

stocarea (acumularea), transferul sau 

canale de derivatie ale apei 
Intreruperea 

continuității 

râurilor sau 

estuarelor 

& profilului 

sedimente 

Schimbări 

ale regimului 

hidrologic: 

scăzut /debit 

redus sau 

ridicat, 

descărcări 

artificiale și 

regim de 

nivel 

Modificări 

ale  

eroziunii 

(sol)/ 

transport / 

depunere 

sedimente 

Modificări 

ale 

profilului 

râului 

(lungime, și 

profil 

transversal) 

Intrerupe-

rea 

conectivi-

tății 

laterale, 

decupla-

rea 

albiilor 

vechi ale 

lacurilor 

/a zonelor 

umede 

Restrânge

ri 

/ pierderi 

ale 

luncilor 

inundabile  

Schimbări 

ale 

conexiunii 

cu apele 

subterane, 

alterări ale 

nivelului 

apelor 

subterane 

Generare 

energie 

Alimentări 

cu apa 
Irigații 

Construcții în profil 

transversal (baraje, stăvilare, 

ecluze, indiguiri) 
x x x x x x x x x x 

x1 

x 

Construcții în profil 

longitudinal (diguri) 
(x) x 

        
x 

 
x x x x 

Creșterea capacității de 

curgere a albiilor, reprofilări 
x (x) (x) x x (x) x x        x x (x) x 

Consolidări și apărari de 

maluri, terasamente (zid de 

sprijin, epiuri, gabioane etc.) 
x (x) (x) (x) 

  

x x x        x x 

  

Adâncire albii (întreținerea 

canalelor, dragarea, 

îndepărtare sau înlocuire de 

material) 

x (x) (x) 

  

(x) (x) x x        x 

    

x 

Captări, transfer și derivații 

de ape (tuneluri etc.) 

    
x x x x x 

  
 

      

x = relevant; (x) = mai putin relevant;    

* Good practice in managing the ecological impacts of hydropower schemes; flood protection works; and works designed to facilitate navigation under the Water Framework Directive 

30th November 2006 - final version  
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Tabel nr. 15 Efecte potențiale asupra mediului – evaluare calitativă 

Tipuri de măsuri Aspect de mediu Efect sinergic 

și cumulativ  
aer apă sol climă biodivers

itate 

popu 

lație 

peisaj M/V conștient

izare 

Creșterea capacității de 

curgere a albiilor minore 
0 + + + = + 0 0 0 +++ 

Indiguiri + = + + - +++ - +++ + ++ 

Apărări și consolidări de 

maluri 
+ = + + - ++ - ++ + + 

Regularizări de albii + = + 0 - + - 0 + + 

Acumulări nepermanente 

(noi) 
+ + + + = + 0 = + ++ 

Punerea în siguranta / 

reabilitarea de lucrări 

existente 

+ + + + = ++ + + + +++ 

Alte lucrări (inclusiv 

noduri hidrotehnice) 
+ - - + - +++ - - + = 

M/V = Moștenire culturală/ valori materiale 

+ efecte pozitive 

- efecte negative 

= echilibrare efecte pozitive și negative 

0 nu sunt identificate efecte 
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Analiza din cadrul evaluării strategice de mediu abordează în primul rând evoluția de perspectivă a 

aspectelor de mediu în condițiile implementării măsurilor fundamentate prin planul analizat. 

Această abordare va lua în considerare caracteristici ale evoluțiilor de tipul magnitudinii, ariei de 

impact, potențialului de compensare și mai ales al reversibiltății. 

Trebuie asimilată corect delimitarea între efectele datorate lucrărilor de construire – specifice fiecărui 

proiect - și efectele datorate instituirii amenajării respective.  

Instituirea unei facilități are o arie de impact permanent și ireversibil determinată de ocuparea fizică a 

terenului, o a doua arie de impact permanent și controlabil, posibil reversibil determinată de funcțiile 

amenajării și o arie de impact nepermanent și cel mai probabil reversibil asociat lucrărilor de realizare 

a amenajării, aceasta din urmă fiind analizată de evaluările proiectelor punctuale. 

Instituirea unei amenajări are caracter permanent – teoretic ireversibil – de aici decurgând un tip de 

efecte permanente ce iau în calcul inclusiv funcțiile/utilizarea amenajării, în timp ce facilitățile 

necesare realizării acesteia, au caracter temporar cu efecte pe termen scurt și vor fi luate în 

considerare de evaluările efectelor punctuale ale următoarelor aspecte de mediu: 

- Calitatea aerului – se vor inregistra depăsiri ale emisiilor din surse difuze, localizate în zona 

lucrărilor și a zonelor de acces, dar efectele asupra calității aerului vor fi de scură durată și 

complet reversibile 

- Zgomot – se va înregistra un impact major pe perioada lucrărilor 

- Calitatea apei – manifestarea unui impact negativ este posibilă în condițiile poluărilor 

accidentale, dar cu efect pe termen scurt și reversibil 

-  Sol/subsol – se poate înregistra un impact negativ în absența măsurilor obligatorii de 

management de mediu în perioada lucrărilor și a impermebilizării zonelor de depozitare 

- Managementul deșeurilor – se va înregistra un volum mare de deșeuri provenite din activități 

de construcții si demolări și o diversitate a tipurilor de deșeuri, impactul fiind corelat cu 

gradul de aplicare a practicilor stabilite de legislația în vigoare 

- Biodiversitate – se va inregistra un impact negativ important, atât asupra speciilor terestre cât 

și asupra speciilor acvatice, localizat la nivelul zonei de lucru și a celor adiacente, limitat în 

timp, cu efecte reversibile pe termen scurt 

- Exploatarea resurselor – se va înregistra o creștere a nivelului exploatării resurselor (apă, 

resurse minerale) din zonele cele mai apropiate amplasamentelor lucrărilor. 

- Asezări umane, zone vulnerabile – în funcție de localizarea lucrărilor impactul poate fi 

absent, sau redus prin măsuri specifice 
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Potențialul de compensare trebuie estimat atât în funcție de aria de impact cât și de magnitudinea și 

gradul de reversibilitate al impactului/ efectelor, reprezentând în fapt antonimia sinergismului 

efectelor negative.  

Pe baza acestor considerații privind modul în care s-a fundamentat judecarea efectelor potențiale, se 

va explicita în continuare (tabelele nr. 16 și nr.17) alocarea punctajelor pozitive sau negative.  

 

Tabel nr. 16 Explicitarea punctajelor pozitive (+) la implementarea planului 

Aspecte de mediu Explicitarea acordării punctajului 

Calitatea aerului  Nici unul dintre tipurile de măsuri propuse nu are impact direct 

asupra calității aerului deoarece nu se constiuie ca surse directe de 

emisie sau ca măsuri de limitare a emisiilor în atmosferă. 

Există efecte multiple indirecte pozitive, demonstrate, asupra calității 

aerului asigurându-se: 

- condiții de modificare a balanței furnizori de energie pe bază de 

combustibili convenționali vs furnizori de hidroenergie    

- condiții de protecție a instalțiilor industriale potențial 

generatoare de accidente industrial majore 

- condiții de creștere a ponderii transportului pe căile navigabile 

ca mod de transport mai puțin poluant 

- condiții de stimulare a convertirii terenurilor neproductive în 

terenuri productive 

Ape de suprafaţă / ape 

subterane 

Toate măsurile propuse au impact asupra stării corpurilor de apă 

Impactul alterărilor hidromorfologice asupra stării corpurilor de apă 

se poate exprima prin efecte asupra migrării speciilor de peşti 

migratori, în cazul anumitor tipuri de intervenții înregistrându-se un 

impact pozitiv (ex. praguri de fund – oxigenarea apei și reducerea 

vitezei de curgere a apelor; pasaje migrare ihtiofaună – asigură 

condiții de migrare ihtiofaună). 

Exploatarea resursei de suprafață poate reduce presiunile locale 

asupra exploatării apelor subterane. 

Sol, subsol Se asigură protecția la inundații 

Se asigură cerința de apă pentru irigații 
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Modificări climatice Se crează condiții pentru utilizarea potențialului apelor pentru 

producerea de energie verde și pentru utilizarea transportului cu un 

nivel mai scăzut de emisii in aer 

Se asigură condițiile de combatere a efectelor secetei, aceasta avand 

un feedback negativ asupra modificărilor climatice 

Biodiversitate Punerea în siguranță a lucrărilor existente asigură continuitatea 

ecosistemelor prin menținerea condițiilor hidromorfologice 

Sănătatea Umană Se asigură cerința de apă pentru populație și pentru agricultură 

Se asigură creșterea gradului de protecție la inundații 

Peisajul natural  Punerea în siguranță a lucrărilor existente limitează potențialul de 

degradare a unor noi teritorii cu valoare peisagistică 

Moştenirea culturală și 

Valori material 

Crește nivelul de protecție la inundații 

 

Tabel nr.17 Explicitarea puntajelor negative (-) la implementarea planului 

Aspecte de mediu Explicitarea acordării punctajului 

Calitatea aerului  Nici unul dintre tipurile de măsuri propuse nu are impact direct 

asupra calității aerului deoarece nu se constiuie ca surse directe de 

emisie sau ca măsuri de limitare a emisiilor în atmosferă. 

Ape de suprafaţă / ape 

subterane 

Toate măsurile propuse au impact asupra stării corpurilor de apă 

Impactul alterărilor hidromorfologice asupra stării corpurilor de apă 

se poate exprima prin afectarea migrării speciilor de peşti, declinul 

reproducerii naturale a populaţiilor de peşti, reducerea biodiversităţii 

şi abundenţei speciilor, precum și alterarea compoziţiei populaţiilor 

(ex. lucrările care întrerup continuitatea lungitudinala)  

Sol, subsol Se înregistreaza o extindere a suprafețelor construite 

Se pot inregistra pierderi ale suprafețelor împadurite, prin defrișare, 

se înregistrează pierderi de teritoriu de frontieră prin erodarea 

malurilor cursurilor de apă. 

Biodiversitate Idem aspect de mediu Ape de suprafață, la care se adaugă 

fragmentarea habitatelor speciilor terestre 

Peisajul natural  Crește gradul de antropizare a teritoriilor cu valoare peisagistică 
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Moştenirea culturală și 

Valori material 

Pot exista pierderi ale unor teritorii cu valoare culturală ca urmare a 

implementării unor măsuri de mare întindere 

 

 

În cadrul procedurii Evaluării Strategice de Mediu pentru componenta calitativă la nivel național a 

Schemei Directoare, respectiv pentru Planul Național de Management al Bazinului Dunării, s-a 

realizat evaluarea adecvată.  

Analiza din cadrul secțiunii privind presiunile hidromorfologice evalueaza impactul măsurilor 

analizate la nivelul PNABH, deoarece cauza constituirii presiunilor hidromorfologice este 

reprezentată de lucrările existente sau necesare în vederea implementării PNABH. Din această 

perspectivă, PNABH furnizează un cadru de planificare care permite o dezvoltare ulterioară de 

planificare sectoriala, asumată de instituțiile responsabile pentru promovarea și mai ales 

monitorizarea investițiilor, coerentă cu potențialul resursei de apă, gestionată în PNABH prin 

considerarea componentelor sociale, ecologice și economice. Este obligatorie și necesară coordonarea 

continuă, schemele bazinale fiind modificate la fiecare 6 ani, astfel încât concluziile fiecărui ciclu de 

planificare constituie premize pentru dezvoltările viitoare. 

Pentru a respecta dreptul de proprietate intelectuală, menționam că în continuare sunt citate 

infromațiile și concluziile evaluării adecvate realizate de EPC Consultanță de Mediu în cadrul ESM 

pentru Planul Național de Management al Bazinului Dunării privitoare la presiunile 

hidromorfologice. 

Presiuni hidromorfologice. Infrastructura existentă se constituie din acumulări, derivaţii, îndiguiri și 

regularizări. Realizând intersecţia dintre acestea și ariile naturale protejate se observă că cca. 61% 

dintre acumulări, cca. 50% din derivaţii, cca. 34% din îndiguiri şi cca. 14% din regularizări sunt 

realizate în interiorul ariilor naturale protejate.  

Tabelul următor prezintă numărul de SCI-uri și SPA-uri în interiorul cărora PNMBD identifică 

existenţa unor presiuni hidromorfologice. Trebuie menţionat însă că o parte din acestea nu au fost 

identificate în Fişele siturilor Natura 2000 ca având influenţă negativă asupra acestora.  

Tabel nr. 18 Presiuni hidromorfologice existente în prezent în interiorul ariilor Natura 2000  

Presiune hidromorfologică SPA SCI 

Nr situri intersectate 

Acumulări  19 19 

Derivaţii 16 20 

Îndiguiri 58 52 

Regularizări 45 42 
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Figura nr. 12 Presiuni hidromorfologice existente în prezent în interiorul ariilor naturale protejate 

 

 Arii natural protejate 

  

 Diguri, acumulări, regularizări, și derivații localizate în interiorul ariilor natural protejate 

 

IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA IMPACTULUI 

În ceea ce priveşte presiunile hidromorfologice, o primă analiză necesară identificării efectelor 

potenţiale ale implementării viitoarelor proiecte ce vizează alterări hidromorfologice ale corpurilor  

de apă de suprafaţă este identificarea localizării spaţiale faţă de siturile Natura 2000 (vezi figura 12). 

Localizarea viitoarelor proiecte ce vizează alterări hidromorfologice (îndiguiri, derivaţii, amenajări 

hidroenergetice etc) a fost realizată pe baza infromațiilor puse la dispoziţie de ANAR pentru fiecare 

bazin/spaţiu hidrografic.  
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Subliniem încă o dată faptul că viitoarele proiecte de infrastructură nu sunt promovate de PNMBD. 

Ele sunt identificate ca presiuni asupra corpurilor de apă, planul propunând măsuri pentru reducerea 

potenţialului impact negativ al acestor tipuri de proiecte. 

Figura nr. 13 Intersecţia siturilor Natura 2000 cu viitoare proiecte de infrastructură ce vizează 

alterări hidromorfologice identificate de PNMBD  

 Arii natura 2000 care nu sunt intersectate de proiectele ce vizează alterării hidromorfologice 

  

 Arii natura 2000 care sunt intersectate de proiectele ce vizează alterării hidromorfologice 

  

 Proiecte ce vizează alterări hidromorfologice identificate de PNM 

 

Astfel, la nivel naţional au fost identificate un număr de 51 situri Natura 2000 ce pot fi afectate de 

implementarea viitoarelor proiecte de infrastructură. Din acestea, un număr de 33 sunt situri de 

importanţă comunitară, iar 18 sunt situri de protecție avifaunistică.  

Din cele 33 de SCI-uri în care au fost identificate propuneri de proiecte ce vizează alterări 

hidromorfologice, 9 situri sunt vulnerabile (conform infromațiilor extrase din Formularele standard) 

la aceste tipuri de amenajări, pentru restul de 24 nefiind în prezent identificate astfel de 
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vulnerabilităţi. În ceea ce priveşte SPA-urile, din cele 18 situri în care au fost identificate propuneri 

de proiecte ce vizează alterări hidromorfologice, 2 situri sunt vulnerabile (conform informațiilor 

extrase din Formularele standard) la aceste tipuri de amenajări, pentru restul de 16 nefiind în prezent 

identificate astfel de vulnerabilităţi. 

Măsurile propuse de PNMBD (măsuri pentru conservarea habitatelor și speciilor dependente de apă) 

sunt în realitate un pachet de măsuri care vizează evitarea şi diminuarea efectelor negative ale 

viitoarelor proiecte de infrastructură. Trebuie admis totuşi că aceste măsuri ar putea să nu 

compenseze totalitatea efectelor negative generate de proiectele de infrastructură. O analiză a 

alternativelor, urmată de selectarea celor mai bune soluţii pentru proiectele de infrastructură ce 

intersectează arii naturale protejate, ar trebui realizată în cadrul Planurilor de Amenajare a 

Bazinelor/Spaţiilor Hidrografice.  

Realizarea proiectelor de infrastructură, aşa cum sunt propuse în forma actuală, ar putea impune 

necesitatea implementării unor măsuri compensatorii. Compensarea efectelor negative nu este impusă 

de măsurile PNMBD și ca atare ele nu vor fi descrise aici. De altfel dimensionarea corectă a acestor 

măsuri nu poate fi realizată decât în faza de proiect. 

 

Analiza prezentată anterior este realizată de EPC Consultanță de Mediu la nivelul anului 2007. 

La nivelul anului 2007 au fost desemnate siturile Natura 2000, ca urmare a angajamentelor pe care 

România şi le-a asumat faţă de Uniunea Europeană privind înfiinţarea Reţelei de situri Natura 2000, 

conform prevederilor Directivelor Europene Păsări și Habitate. 

În acest sens, a fost aprobat Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile 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, care conţine 273 de situri, 

acoperind o suprafaţă de cca. 13,2% din suprafaţa ţării. De asemenea, s-a aprobat Hotărârea de 

Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte 

integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, care conţine 108 situri, acoperind o 

suprafaţă de cca. 12% din suprafaţa ţării. Suprafaţa totală a siturilor Natura 2000 reprezenta la nivelul 

anului 2007 cca. 17,8% din suprafaţa întregii ţări. 

În cadrul procesului de evaluare a siturilor de importanţă comunitară de către reprezentanţii Comisiei 

Europene, ca urmare a calificativelor acordate unor specii şi habitate de importanţă comunitară, s-a 

solicitat României extinderea suprafeţei acoperite cu situri de importanţă comunitară. 

Astfel, actele normative mai sus menţionate au fost modificate în cursul anului 2011 prin Hotărârea 

de Guvern nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 1284/2007 
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privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice 

europene Natura 2000 în România, care conţine în prezent 148 situri şi Ordinul ministrului mediului 

şi pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile 

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. 

 

În prezent, suprafaţa acoperită de ariile naturale protejate declarate la nivel naţional ajunge la 

aproximativ 23% din teritoriul naţional (Anexa 3). 

Analizând Formularele Standand ale siturilor Natura 2000, se constată următoarele ponderi de 

expunere pentru ariile naturale protejate de interes comunitar  la diferite tipuri de presiuni 

hidromorfologice (regularizare cursuri râuri, construire baraje, consolidări maluri, etc), astfel: 

 29 arii de protecție specială avifaunistică, reprezentând cca. 19% din totalul lor, sunt 

vulnerabile la acest tip de presiuni; 

 43 situri de importanţă comunitară, reprezentând cca. 10% din totalul lor, sunt vulnerabile la 

acest tip de presiuni; 

 

Identificarea şi evaluarea impactului 

Proiectele identificate prin PNABH pentru asigurarea balanței de apă ce contribuie la atingerea 

obiectivelor acestui Plan, se constituie în marea lor majoritate ca presiuni asupra cursurilor de apă.  

CEJ a menţionat faptul că deteriorarea unui sit Natura 2000 poate fi justificată numai din motive 

excepţionale. Aceste motive trebuie să corespundă interesului public general, respectiv obiectivele de 

conservare ale Directivelor „Păsări‖ şi „Habitate‖. CE consideră „motivele de interes public major, 

inclusiv cele de ordin social şi economic” ca fiind cele în care PP demonstrează că sunt 

indispensabile în cadrul politicilor sau acţiunilor privind sănătatea, securitatea oamenilor, protecţia 

mediului. 

 

In Anexa 4 sunt prezentate pentru fiecare bazin hidrografic, hărți cu suprapunerile lucrărilor de 

investiții pe ariile naturale protejate de interes comunitar și ariile de protecție specială avifaunistica. 

În lipsa infromațiilor privind amplasamentul exact al lucrarilor și distribuția exactă la un moment 

viitor a speciilor ce populează ariile naturale protejate vizate, este prematur la această fază, în special 

pentru propunerile pe termen lung, să se realizeze o evaluare specifică a speciilor de floră și faună și a 

habitatelor lor ce pot fi afectate. Absența certitudinii pe evoluțiile a două variabile – localizare și 
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caracteristici investiție pe de o parte, caracteristicile habitatului potențial expus, pe de altă parte – 

conduc la rezultate cantitative false, motiv pentru care ESM s-a limitat la aprecieri calitative.  

Acţiunile, măsurile, opţiunile, lucrările analizate la nivelul PNABH vor fi definitivate prin studii 

ulterioare. Este necesar ca viitoarele proiecte să fie supuse individual procedurii de evaluare a 

impactului de mediu (EIA), pentru a identifica alternativele optime de implementare a fiecărui 

proiect. 

 

Măsuri generale necesare pentru reducerea efectului presiunilor hidromorfologice 

În general, măsurile de reducere a impactului asupra mediului şi în vederea asigurării dezvoltării 

durabile, în situaţia prezentă, dupa cum sunt specificate în PNMBD, sunt următoarele: 

La faza de proiectare se va respecta legislaţia în domeniu și se vor aplica prevederile Ordinului nr. 

1163 din 2007 privind aprobarea unor masuri pentru imbunatatirea solutiilor tehnice de proiectare 

și de realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare și reamenajare a cursurilor de apa, pentru 

atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor și ale Ordinului nr. 1215 din 2008 privind 

aprobarea Normativului Tehnic pentru Lucrările Hidrotehnice - 001 Criterii si principii pentru 

evaluarea si selectarea solutiilor tehnice de proiectare si realizare a lucrarilor hidrotehnice de 

amenajare / reamenajare a cursurilor de apa, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul 

apei. 

 

Se vor propune măsuri de renaturare: 

 măsuri de restaurare, adică măsuri ce conduc la atingerea stării ecologice bune a apei 

 măsuri de atenuare a efectelor presiunilor hidromorfologice. 

 

Măsurile de renaturare a râurilor sunt, în general, reprezentate de următoarele tipuri: 

 restaurarea habitatelor/elementelor peisajului natural 

 restaurarea proceselor naturale 

 măsuri specifice diverselor specii pentru creşterea biodiversităţii 

Măsuri de renaturare a elementelor peisajului natural în cazul refacerii conectivităţii longitudinale 

sunt următoarele: 

 îndepărtarea tuturor obstacolelor care barează cursurile de apă şi care nu sunt utilizate pentru 

un anumit scop sau funcţia pentru care au fost create a dispărut 

 realizarea de pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de barare transversală a cursului 

de apă (pentru sectoarele cursurilor de apă în care trăiesc specii migratoare) 
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Măsuri de renaturare a elementelor peisajului natural în cazul refacerii conectivităţii laterale sunt 

următoarele: 

 restaurarea zonelor umede: foste bălţi 

 restaurarea albiei 

 restaurarea reliefului din lunca inundabilă. 

Măsuri pentru creşterea biodiversităţii pot fi: 

 măsuri în vederea realizării unui pescuit raţional 

 măsuri de repopulare – în cazul unor specii în declin. 

 

CAPITOLUL VIII   Posibile efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății, în 

context transfrontieră 

Reiterăm scopul PNABH, componenta cantitavă a Schemei Directoare, de a fundamenta acțiunile, 

măsurile, opțiunile, soluțiile și lucrările necesare pentru: 

- realizarea și menținerea echilibrului dintre cerințele de apa ale folosințelor și disponibilul de apă 

la surse; 

- utilizarea potențialului apelor (producerea de energie hidromecanică, hidroelectrică, navigație, 

turism, agrement, peisagistică etc); 

- diminuarea efectelor negative ale fenomenelor naturale asupra vieții, sănătății, bunurilor și 

activităților umane și mediului (inundații, exces de umiditate, secete, eroziunea solului etc); 

- determinarea cerințelor de mediu asupra resurselor de apă; 

pentru a sublinia că lucrările cu potențial de generare a unui impact în context transfrontieră se 

situează în afara domeniului PNABH.  

Posibilele efecte semnificative asupra biodiversității – aspect de mediu cu relevanță comunitară, chiar 

daca are localizare teritorială națională – au ca sursă potențială alterarea conectivității longitudinale și 

laterale a cursurilor de apă, respectiv a continuității râului. Lucrările analizate de PNABH, limitate la 

zone restrânse din interiorul teritoriului național, nu sunt susceptibilie de a afecta coerența rețelei 

Natura 2000, având în vedere condiționările reglementate pentru realizarea investițiilor de gen. 

Acțiunile care pot genera alterarea conectivității longitudinale și laterale a cursurilor de apă se află 

sub controlul instituțional al MMSC, funcție esențială pentru o maximizare a măsurilor de protecție. 

Subliniem ca acțiunile ce decurg din implementareai  PNABH nu genereaza efecte asupra mediului și 

sănătății populației cu anvergură transfrontieră, în contextul respectării măsurilor individuale fiecărui 

proiect (propunere) inventariat în PNABH. 
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Posibilele efecte transfrontieră semnificative asupra mediului legate de exploatarea potențialului 

navigabil sunt consecințe ale planificării sectoriale aflate sub controlul instituțional al MT și 

alternativ al MDRAP, politicile de dezvoltare în aceste sectoare pentru considerarea transportului 

fluvial fiind dependente de condiționarile stabilite prin EIM la nivelul fiecărui proiect și de SEA la 

nivelul Planurilor de Amenajare a Teritoriului/ Planurilor de Urbanism.   

Posibilele efecte transfrontieră semnificative asupra mediului, tributare exploatării potențialului 

energetic, sunt consecințe ale planificării sectoriale aflate sub controlul instituțional al ME, 

planificarea dezvoltării în domeniu fiind subiectul unei evaluări strategice de mediu.  
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CAPITOLUL IX   Măsuri propuse pentru a preveni, reduce și compensa cât de complet posibil 

orice efect advers asupra mediului al implementării PNABH 

In cadrul acțiunilor măsurilor, opțiunilor și soluțiilor ce vizează resursele de apa în direcția menținerii 

echilibrului dintre disponibilul la sursa și cerințele de apa ale folosințelor, PNABH a analizat 

urmatoarele deziderate: 

- menținerea în stare de funcționare și a viabilității infrastructurii ce asigură disponibilul de apă la 

sursă, și totodată îmbunătățirea parametrilor de perfomanță ai acestor structuri; 

- realizarea de noi surse de apă în vederea acoperiri cerințelor folosințelor care se află în plină 

dezvoltare și care nu au sursa de apă asigurată. 

Acțiunile, măsurile, opțiunile și soluțiile identificate în prezentul Plan au fost grupate în doua 

categorii: 

- acțiuni orientate către disponibilul de apă la sursă, în scopul menținerii sau creșterii acestuia 

și a realizării de noi surse de apă. 

- acțiuni orientate către cerințele de apă ale folosințelor, în sensul diminuării cerințelor. 

Toate acțiunile, măsurile, opțiunile, soluțiile și lucrările analizate în Planul de Amenajare, au avut în 

vedere, respectarea pe cât posibil și aplicarea celor doua concepte ecologice care privesc 

continuitatea râului, ce exprima legatura neîntrerupta dintre amonte și aval și conceptul revarsărilor 

pulsatorii. 

Conceptul revărsărilor pulsatorii are la bază importanţa conexiunii laterale dintre râuri şi luncile lor 

inundabile, ce exprimă faptul ca inundarea luncilor este forţa motrică principală care condiţionează 

viaţa în râu. Răurile alimentează luncile inundabile cu nutrienți și sedimente, iar luncile la rândul lor 

aprovizionează cu materii hrănitoare speciile ce viețuiesc în râu și îmbunatațesc calitatea apei prin 

reținerea sedimentelor și prin absorbția și reciclarea nutrienților și a poluanților. 
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Sursa: :FISRWG (10/1998). Stream Corridor Restoration: Principles, Processes, and Practices. By the Federal Interagency Stream 

Restoration Working Group (FISRWG)(15 Federal agencies of the US gov't). GPO Item No. 0120-A; SuDocs No. A 57.6/2:EN 

3/PT.653. ISBN-0-934213-59-3. 
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Ambele concepte ecologice sunt contopite în conceptul asigurării conectivității longitudinale și 

laterale a cursurilor de apă. 

Pentru limitarea impactului asupra mediului, PNABH recomandă măsuri  generale (orizontale), 

care se aplică oricărui tip de lucrări și măsuri specifice adecvate anumitori tipuri de lucrări (Tabelul 

nr.19). 

Măsuri orizontale 

- Realizarea evaluării impactului de mediu pentru fiecare lucrare, cu obligația includerii 

capacității de suport pe termen lung a sistemelor naturale la definirea domeniului 

- Selectarea amplasamentelor lucrărilor astfel încât să nu se afecteze rezervațiile științifice, 

parcurile naționale, monumente ale naturii, rezervațiile naturale, rezervații ale biosferei sau 

alte arii naturale protejate și nici valorile din patrimonial cultural de interes național 

identificate în Planul de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea III – Zone protejate 

- Utilizarea soluțiilor optime în cadrul proiectelor, soluțiilor definite prin condiția de 

descarcare zero în mediu și pierderi nule de capital natural 

Evaluarea strategică ia în considerare totodată măsuri specifice analizate prin componenta 

complementară – PNMDB pentru a reconfirma obligativitatea raportării oricărei viitoare investiții la 

aceste măsuri, respectiv: 

Măsuri necesare pentru reducerea efectului presiunilor hidromorfologice 

În vederea reducerii efectelor presiunilor hidromorfologice asupra corpurilor de apă și asupra 

mediului în general, legislaţia românească în domeniu prevede o serie de reglementări. Asa cum s-a 

mentionat in PNMBD dintre aceste măsuri de bază reamintim următoarele: 

- Aplicarea prevederilor din Normativul Tehnic al Lucrărilor Hidrotehnice aprobat prin Ordinul 

1215/2008 privind aprobarea Normativului tehnic pentru lucrări hidrotehnice NTLH-001 

"Criterii şi principii pentru evaluarea şi selectarea soluţiilor tehnice de proiectare şi realizare a 

lucrărilor hidrotehnice de amenajare/reamenajare a cursurilor de apă, pentru atingerea 

obiectivelor de mediu din domeniul apelor‖; 

- Aplicarea prevederilor Ordinului 1163/2007 privind aprobarea unor măsuri pentru 

îmbunătăţirea soluţiilor tehnice de proiectare şi de realizare a lucrărilor hidrotehnice de 

amenajare şi reamenajare a cursurilor de apă, pentru atingerea obiectivelor de mediu din 

domeniul apelor; 

- Respectarea cerinţelor OUG 244/2000 privind siguranţa barajelor, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 466/2001; 

- Aplicarea prevederilor din HG 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de 

management al riscului la inundaţii pe termen mediu și lung; 
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- Respectarea prevederilor specifice investiției din autorizaţia de gospodărire a apelor pentru 

toate tipurile de lucrări hidrotehnice; 

- Respectarea prevederilor actelor de reglementare emise de autorităţile competente din 

domeniul protecției mediului privind debitul care trebuie asigurat în avalul lucrărilor 

hidrotehnice transversale, stabilit pe baza investigațiilor individuale fiecărei amenajari;   

- Respectarea prevederilor din regulamentul de exploatare a lacului de acumulare, pentru 

asigurarea debitului ecologic aval de lucrările hidrotehnice, debit necesar pentru menţinerea 

condiţiilor de viaţă pentru ecosistemele acvatice în aval de lacurile de acumulare. 

În conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și 

completările ulterioare, deţinătorii de lucrări hidrotehnice (prize, baraje și lacurile de acumulare) sunt 

obligaţi să asigure în aval debitele necesare folosinţelor, precum și debitul necesar protecției 

ecosistemului acvatic (debit ecologic). Se menţionează că, în acest moment, în România nu există un 

act normativ care să reglementeze valoarea acestui debit ecologic. 

În etapa de elaborare a componentei Plan de Management, pe baza studiilor disponibile realizate de 

institutele de cercetare abilitate, s-a considerat debitul ecologic ca fiind minimul dintre Q95%
 (unde 

Q95% este debitul mediu lunar minim anual cu asigurarea de 95%.) și 10% Q (debitul mediu 

multianual).  

În etapele următoare se vor realiza studii de aprofundare a acestei problematici pentru o mai bună 

corelare între aspectele cantitative și elementele biologice. În funcţie de răspunsul biotei se va trece 

gradual la stabilirea valorilor optime de debit ecologic pentru fiecare situaţie specifică. În acest sens, 

pentru următoarea etapă este necesară realizarea unui normativ care să reglementeze valorile 

debitului ecologic. 

Menţionăm că în prezent, debitul care trebuie asigurat în avalul lucrărilor hidrotehnice transversale 

trebuie să respecte condiţiile din actele de reglementare privind gospodărirea apelor, având în vedere 

asigurarea funcţionării ecosistemelor acvatice în aval de lucrarea hidrotehnică (debit 

ecologic/salubru), precum și asigurarea debitelor pentru celelalte folosinţe de apă (debit de servitute). 

Dacă în actele de reglementare din domeniul gospodăririi apelor este prevăzută asigurarea unui debit 

mai mare decât valoarea minimă mai sus menţionată a debitului ecologic, este necesară menţinerea 

valorilor autorizate. 

În situaţia în care autoritatea în domeniul gospodăririi apelor are în vedere o posibilă dezvoltare a 

folosinţelor în aval, implicit a conservării şi dezvoltării ecosistemelor acvatice, rezultată din aplicarea 

Schemelor Directoare de Amenajare şi Management a Bazinelor Hidrografice, se poate lua în 

considerare o creştere a acestui debit, ţinând cont şi de aportul de bazin,  pe baza unor studii bine 

fundamentate şi de ale căror rezultate se va ţine cont în autorizaţiile emise. 
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Asigurarea debitului minim necesar pentru menţinerea condiţiilor de viaţă pentru corpurile de apă din 

avalul construcţiilor hidrotehnice trebuie sa aibă în vedere o strânsă corelare între măsurile de 

reducere a presiunilor hidromorfologice aplicate în amonte de bararea transversală și starea ecologică 

determinată pe corpul de apă din aval. Asigurarea şi menţinerea debitului ecologic va trebui să ţină 

cont şi de fezabilitatea tehnică a măsurii aplicate. 

Directiva Cadru Apă prevede măsuri pentru reducerea efectelor presiunilor hidro-morfologice pentru 

corpurile de apă care nu vor atinge obiectivele de mediu. În cadrul testului de desemnare al corpurilor 

de apă puternic modificate s-au identificat măsurile necesare în vederea atingerii stării 

bune/potenţialului ecologic bun. 

Tabel nr 19. Masuri specifice  

Tipuri de măsuri (lucrări) 

analizate în PNABH 

Măsuri propuse pentru a preveni, reduce și compensa cât de 

complet posibil orice efect advers asupra mediului al 

implementării PNABH 

Indiguiri Utilizarea măsurilor biologice, vegetative combinate și cu alte 

materiale precum piatra, bolovanii, anrocamente, beton, 

materiale geotextile, pentru lucrările de protecție și consolidare a 

malurilor albiilor râurilor, dar și la realizarea de praguri, epiuri 

Apărări și consolidări de 

maluri 

Regularizări de albii Respectarea prevederile Ordinului nr. 1215/06 octombrie 2008, 

care aproba Normativul tehnic pentru lucrări hidroehnice 

NTLH-001 intitulat Criterii și principii pentru evaluarea și 

selectarea soluțiior tehnice de proiectare și realizare a lucrărior 

hidrotehnice de amenajare / reamenajare a cursurior de apa, 

pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apei 

precum și toate prevederile legislative din domeniul gospodăririi 

apelor și mediului  

Creșterea capacității de curgere 

a albiilor minore 

Punerea în siguranta / 

reabilitarea de lucrări existente 

- realizarea unei exploatări adecvate a lacurilor de acumulare;  
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 - proiectarea adecvata a prizelor de apa, a deversoarelor, a 

golirilor de fund, pot imbunatatii concentratia de oxigen; 

- prevederea barajelor cu construcții pentru trecerea populației 

piscicole dintr-un bief în altul și a unor instalatii pentru 

descarcarea în aval de baraje a unor debite care sa asigure un 

regim hidrobiologic corespunzator condițiilor naturale de 

viața ale ecosistemelor existente; 

- aplicarea de soluții pentru realizarea de noi habitate în lacuri 

(insule plutitoare etc.); 

- aplicarea de soluții pentru reducerea influenței barajelor și 

lacurilor de acumulare asupra apelor subterane; 

- aplicarea de măsuri pentru reducerea colmatării lacurilor de 

acumulare (prin proiectare, nivelurile la ape mari sa fie 

apropiate de cele din regim natural; prin senalizarea albiei în 

zona cozii lacurilor; soluții de by-passare a aluviunilor din 

lacul de acumualre în aval) 

Alte lucrări (cai navigabile) Măsuri recomandate pe baza studiilor care au fundamentat 

PNMDB 

- transformarea albiei pentru asigurarea şenalului navigabil 

(asigurarea adâncimii minime), regularizarea scurgerii 

minime, dragarea şi refacerea cantităţii de sedimente în 

secţiunile erodate; 

- îmbunătăţiri ale scurgerii apei în zonele de confluenţă cu 

afluenţii şi reconectarea canalelor laterale; 

- limitarea schimbării regimului scurgerii (schimbări graduale 

ale vitezei) pe sectoare; 

- reducerea sedimentării spontane prin utilizarea epiurilor, 

dragajului și rearanjarea sedimentelor (autodragarea); 

- oprirea tendinţelor de eroziune/sedimentare ale canalului 

principal (construcţia de epiuri, dragarea sau reaşezarea 

materialului, asigurarea unei lăţimi variabile a râului, 

îmbunătăţirea granulometriei). 
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Raportul de Mediu propune următoarele măsuri pentru catalizarea efectelor măsurilor propuse de 

PNABH pentru reducerea impactului negativ potențial: 

- Elaborarea unei strategii de utilizare a micropotențialului hidroenergetic cu respectarea 

restricțiilor stabilite pentru protecția ariilor protejate și a condițiilor stabilite prin schemele locale 

de amenajare și gospodărire a apelor 

- Analiza costurilor globale de mediu pentru fiecare investiție și utilizarea aesteia în criteriile 

EIA de identificare a variantei optime   

- Aplicarea procedurilor de evaluare adecvata a efectelor potentiale ale proiectelor asupra ariilor 

naturale protejate de interes comunitar, a procedurilor de evaluare a impactului de mediu   pentru 

orice obiectiv (proiect de dezvoltare) propus în perimetrul ariilor protejate, cu evaluarea 

biodiversitatii pe fiecare alternativa propusa pentru proiect.  

- In faza dr proiectare, se va tine cont de costurile asociate refacerii mediului acolo unde situatia o 

cere, astfel incat, criteriile costurilor de investiție nu vor prevala asupra costurilor globale de 

mediu.  

- Preluarea ca obiectiv de mediu principal național a managementului deșeurilor provenite de la 

nave pentru navigația pe Dunăre/râurilor interioare după finalizarea proiectului WANDA (Waste 

management for inland navigation on the Danube - Administrarea deșeurilor pentru navigatia 

interioara pe Dunare) care are ca scop stabilirea unui sistem durabil de management a deșeurilor 

generate de nave de-a lungul Dunarii. 

- Realizarea ESM pentru Schema Directoare, datorită complementarității celor două componente 

Plan de Management și Plan de Amenajare, la momentul actualizării Planurilor de Management, 

înlocuind ESM pentru fiecare componentă separat. 

- Redefinirea PATN Secțiunea II Apa, astfel încât să fie posibilă actualizarea armonizată cu 

evoluțiile Schemelor directoare; în prezent acest plan este depășit. 

- Prezentarea obligatorie la nivelul Studiilor de fezabilitate a analizei variantelor utilizării 

structurilor elastice, rigide si semirigide, și de asemenea pentru folosirea materialelor naturale, 

aceste opțiunii pentru soluțiile constructive optate reprezentând o competență specifică a 

proiectării, opțiune fundamentată pe caracteristicile geofizice ale terenului de amplasament și pe 

eficiența utilizării anumitor tipuri de materiale în construcții. Criteriul care va prevala criteriului 

de protejare a mediulului va fi punerea în siguranță a lucrării. În cazul in care nu sunt alese 

tipurile de structuri elastice, sau nu se opteaza pentru utilizarea de materiale naturale,  justificarea 

deciziei trebuie disponibilizată publicului în contextul în care există și alte opțiuni pentru 

proiectul respectiv, în cadrul procedurilor de reglementare din domeniul apelor și mediului. 
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- Analizele EIM vor lua în considerare oportunitatea pasajelor de trecere a faunei acvatice 

migratoare, și în cazul lucrărilor de barare ce nu depasesc 40cm, daca investigarea 

amplasamentului relevă probleme pentru migrarea faunei acvatice. 

Măsuri pentru protectia biodiversitatii 

Conform legislației specifice (art. 33 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice modificată si aprobată prin Legea 

49/2011) pentru speciile de plante și animale salbatice terestre, acvatice și subterane sunt interzise 

următoarele:  

- orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul 

lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; 

-  perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație; 

- deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natura; 

- deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă; 

- recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a 

acestorplante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; 

- deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau 

vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.  

In vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise 

urmatoarele:  

- uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;  

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;  

- culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;  

- perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o 

astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanţe de urgenţă;  

- deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;  

-  vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare 

vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.  

 

In afara acestor masuri minime prevazute in legislatie, se vor recomanda si alte masuri specifice in 

functie de caracterul proiectului. In momentul realizarii Studiului de evaluare adecvata pentru fiecare 

proiect in parte, se vor prevedea masuri specifice, în functie de complexitate si valoarea impactului. 
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TOLUL X   Motivarea selectării variantelor alese și o descriere a modului în care s-a efectuat 

evaluarea, inclusiv orice dificultati (cum sunt deficientele tehnice sau lipsa de know-how) 

intampinate în prelucrarea infromațiilor cerute 

 

Planul Național de Amenajare pe Bazine Hidrografice este prezentat într-o unică alternativă, care 

aduce în discuție trei scenarii de prognoză. 

Experții ESM împreuna cu echipa de elaboratori ai PNABH au analizat posibilitatea formulării unor 

variante alternative pe baza criteriilor precizate în tabelul nr.21. 

Concluziile analizei au justificat acceptarea planului sub forma alternativei unice, dar ca variante s-au 

analizat scenariile (tabel nr 20) fundamentate de PNABH. 

Măsurile propuse prin PNABH trebuie să susțină cerința de apă prognozată pentru scenariile 

considerate pentru anii 2013, 2015, 2020.  

Trebuie menționat că cele trei scenarii adresează doar aspectul prelevărilor de apă fără a aborda 

aspectul utilizării potențialului energetic sau navigabil al apei. 

În această abordare, evaluarea scenariilor va lua în considerare un set redus de aspecte de mediu 

asupra cărora există posibilitatea manifestării unui impact. 

Evaluarea scenariilor (tabelul nr.22) indică scenariul mediu pentru perioadele 2015 și 2020 ca 

scenariu de bază, cu cel mai mare potențial pentru atingerea obiectivelor în asigurarea cerinței de apă 

pentru populație, agricultură și industrie. 

Tabel nr. 20 Scenarii ale prognozei cerințelor de apă (mil. mc) 

* 85% din cerinta de apa se asigura din fluviul Dunărea 

 2013 2015 2020 

Scenariu  

minim 

Scenariu  

mediu 

Scenariu  

maxim 

Scenariu  

minim 

Scenariu  

mediu 

Scenariu  

maxim 

Scenariu  

minim 

Scenariu  

mediu 

Scenariu  

maxim 

Apa pentru 
populație 

nu exista obiective fixate 1916 1962 2033 2034 2128 2216 

Apă industrială - - - 5587 5587 5587 8389 8389 8389 

Irigații 1068.0 1245.0 1530.0 1100.0 1270 1700 1323* 1750* 3105* 

Zootehnie 78,0 78,0 78,0 84.0 84 84 161 161 161 

Acvacultură 1150.0 1150.0 1150.0 1150.0 1150 1150 1150 1150 1150 

Total - - - 9837 10053 10554 13057 13578 15021 

Pondere alimentare cu apa (%) 19,5 19,5 19,3 15,6 15,7 14,7 

Pondere apa industriala (%) 56,8 55,6 52,9 64,2 61,8 55,8 

Pondere apa agricultura (%) 23,7 24,9 27,8 20,2 22,5 29,5 

Populația (locuitori) 20561237 21081538 21614264 19608029 20498163 21370736 

Rata de utilizare pe locuitor (m3/an.loc.) 478,42 476,86 488,28 665,9 662,4 702,87 
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Tabel nr. 21 Justificarea alternativei unice   

Aspect Criterii de analiză Comentarii 

Necesitate sau cerere - Se poate răspunde necesității sau cererii 

fără a implementa de loc planul sau 

programul, respectiv opțiunea de a „nu face 

nimic―? 

- Se poate renunța la proiect (de dezvoltare, 

infrastructură etc.)? 

Lipsa implementării PNABH conduce la acutizarea fenomenelor de 

degradare și limitează posibilitatea dezvoltării investițiilor  

 

 

Din punct de vedere tehnic este acceptabilă renunțarea la anumite 

proiecte privind exploatarea potențialul navigabil al apelor interioare, 

dar cu consecințe asupra evolutiilor socio-economice . 

Sunt vitale toate proiectele din domeniul asigurării necesarului de apă 

pentru populație, agricultură, combaterea secetei, asigurarea 

potențialului energetic și  apărarea împotriva inundațiilor.  

Modalitate sau proces Se poate realiza altfel? 

- Există tehnologii sau metode care ar 

putea satisface aceeași necesitate aducând mai 

puține prejudicii mediului decât metodele 

propuse? 

PNABH propune soluțiile majore, în timp ce tehnologiile și metodele 

vor fi analizate la nivel de proiect individual. 

Tipurile de soluții propuse sunt consacrate pentru scopurile pentru care 

au fost enunțate. 

Amplasare - Ar putea fi ales un alt amplasament pentru 

planul propus? 

Condițiile de detaliu ale amplasării se decid la nivelul fiecarui proiect 

individual. La momentul planificării se propune o localizare în cadrul 

unui bazin hidrografic, amplasarea proiectului fiind determinată ulterior 

funcție de caracteristici hidrologice, topografice, geologice care 

determina oportunitatea și eficiența proiectului. 
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Termen și 

implementare 

- Ar putea fi schimbată ordinea de realizare a 

proiectelor de dezvoltare? 

 

- Este posibil ca planul propus să fie conceput 

altfel, de exemplu să se desfășoare într-un 

interval mai îndelungat? 

Este posibila modificarea ordinii de realizare a proiectelor de dezvoltare, 

dar este recomandabil să se urmărească prioritizarea acestora pe criteria 

de siguranță și sănătate a populației. 

Termenele de realizare sunt propuse ca ținte generale de dezvoltare o 

planificare mai exactă fiind realizată la nivel de district de bazin, sau în 

cadrul unor strategii pentru alte sectoare funție de finanțare. 
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Tabel nr 22. Analiza scenariilor 

Aspecte de mediu Impact asupra mediului 

Scenariul mimim Scenariul mediu Scenariul maxim 

A B C Comentarii A B C Comentarii A B C Comentarii 

Populaţia şi Sănătatea 

umană 

0 0 0 Perioada A nu asigură 

plaja de timp necesară 

implementării 

soluțiilor. 

Nu apar modificări 

pentru perioadele B și 

C 

0 + + Perioada A nu 

asigură plaja de 

timp necesară  

implementării 

soluțiilor  

0 + + Perioada A nu asigură 

plaja de timp necesară  

implementării 

soluțiilor  

Biodiversitate - - - Populația va recurge la 

soluții individuale 

- 0 0  0 0 0  

Sol - 0 0  - + +  0 + +  

Schimbări climatice - 0 0  0 0 +  + + +  

Punctaj general -3 -1 -1  -2 +2 +3  +1 +3 +3  

Ierarhizare 

fezabilitate 

economică în timp 

VII III I  VIII IV II  IX VI V  

Legenda: A = anul 2013; B  = anul 2015;  C = anul 2020 
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Tabel nr.23 Analiza efectelor asupra mediului în cazul implementării PNABH (criterii de punctaj conform Tabel nr. 8) 

Aspecte de mediu 

relevante  

Evoluţia posibilă în situaţia implementării PNABH  Scor 

Apă  - Realizarea investițiilor necesare pentru reabilitarea, extinderea și realizarea de reţele de 

alimentare cu apă precum şi asigurarea investiţiilor în industrie şi agricultură pentru 

atingerea țintelor de calitate a vieții și de gospodărire echilibrată a resurselor de apă.  

- Influenţa antropică limitată în hidromorfologia corpurilor de apă de suprafaţă pe baza 

unei planificări corecte și a analizei detaliate a modificărilor morfologiei şi regimului 

hidrologic cu impact direct asupra menţinerii funcţiilor ecologice ale apelor.  

- Executarea pragului submers de la intrarea pe brațul Bala al Dunării, în zona km 345 pe 

fluviu, va cotinua și se va ameliora procesul de atrofiere a brațului Dunărea Veche  

- Realizare investițiilor pentru noi investiții pe căile  navigabile pe râurile interioare 

(necesitatea studiilor de impact asupra hidromorfologiei, în vederea păstrării stării bune 

a apelor -sugestie Apele Romane) 

 

+12 

 

+1 

 

 

+9 

 

+2 

Aer  - Realizarea investițiilor pentru hidrocentrale /microhidrocentrale (cu respectarea 

concluziilor studiilor de impact) are ca efect  substituirea  utilizării instalțiilor de ardere 

și respectiv a concentraţiilor de poluanţi atmosferici cu efect acidifiant și eutrofizant  

- Realizarea investițiilor pentru amenajarea căilor navigabile pe râurile interioare asigură 

parțial substituirea celorlalte căi de transport (în special pentru mărfuri) care au un nivel 

de emisii mai ridicat 

+16 

 

 

+15 



 

110 

 

Sol  - Dezvoltarea și exploatarea  anumitori tipuri de investiții în mod controlat și fără o 

monitorizare adecvată poate limita efectele de sărăturare a solurilor  

- Limitarea extinderii zonelor cu risc ridicat de seceta și chiar desertificare (ex. 

suprafețele extinse din Câmpia Romana, Dobrogea și partial în Câmpia de Vest) prin 

măsuri de combatere a secetei  

+8 

 

+10 

Schimbări climatice  - Planificarea coordonată la nivel naţional care să ţină cont de influenţa schimbărilor 

climatice asupra dinamicii resurselor de apă (ex. corelarea debitelor de pe râuri – debite 

mici la secetă/debite mari la inundații – cu efluenţii staţiilor de epurare)  

 

 

+10 

Biodiversitate  - Dezvoltarea controlată a proiectelor care includ prelevări de apă și amenajări, cu 

respectarea normativelor de construire  

- Dezvoltarea controlată a investițiilor necesare exploatării potențialului hidroenergetic al 

apelor în favoarea utilizării instalațiilor de producer a energiei pe bază de combustibili 

convenționali conduce la un impact global cauzat de emisiile GES 

-3 

 

 

+11 

Populaţia și Sănătatea 

umană  

 

- Realizarea investițiilor necesare pentru reabilitarea, extinderea și realizarea de surse de 

alimentare cu apă va limita expunera populaţiei la îmbolnăviri datorate contaminării 

apelor și lipsei necesarului de apă potabilă și pentru igienă 

- Executarea pragului submers de la intrarea pe brațul Bala al Dunării poate limita riscul 

privind alterarea debitelor și nivelurilor pe Dunărea Veche între Bala și Cernavodă – 

Hârșova, necesare navigației la ape mici pe Dunăre  

- Evitarea realizării fragmentate a investițiilor necesare pentru măsurile de protecție la 

inundații, cu reducerea riscurilot pentru populația din zone neprotejate 

 

+19 

 

 

+16 

 

 

+15 
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Protejarea şi 

conservarea 

patrimoniului istoric  

- Investigații complete şi luarea ân considerare a aspectelor legate de patrimoniul istoric 

în dezvoltarea de proiecte;  

- Menținerea calităţii apelor de suprafaţă ca element de păstrare a tradiţiilor şi obiceiurilor 

legate de apă, îndeosebi în zonele în care aceste manifestări pot fi valorificate turistic.  

+11 

 

 

 +10 

Creşterea gradului de 

conştientizare asupra 

problemelor de mediu  

- Programe de informare şi conştientizare a populaţiei şi implicarea acesteia în luarea 

deciziilor și a acțiunilor cu rol de conservare a mediului înconjurător.  

 

+11 
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Asocierea punctajelor generale cu gradul de fezabilitate economic, indică scenariul mediu pentru 

anul 2020 ca fiind scenariul cu potențialul cel mai mare de atingere a obiectivelor PNABH, urmat 

de scenariul mediu pentru anul 2015. 

Se creditează scenariul mediu pentru anul 2015 ca scenariu de implementare, luând în considerare 

obiectivele asociate prin PNMBD de atingere a stării bune a apelor.   

 

În ceea ce priveşte dificultăţile întâmpinate în procesul de evaluare, o barieră importantă a fost 

reprezentată de relevanța limitată a bazelor publice de date şi infromații, având în vedere numărul 

de domenii cu care se intersectează domeniul gestionat de PNABH .  

În același timp, trebuie menționat că sectoare economice relevante sunt în etapa în care 

definitivează noi strategii cu noi ținte (Energie, Agricultură), astfel încât sunt de așteptat 

recalibrări ale obiectivelor acestor strategii. 

Cea mai importanta deficiență o constituie accesul limitat la date  GIS pentru informațiile privind  

localizarea spaţială a măsurilor/ lucrărilor identificate prin PNABH. 
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CAPITOLUL XI   Măsuri avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale 

implementării PNABH, în concordanță cu art. 27 

 

Monitorizarea implementării planului sau programului, în baza programului propus de titular, are în 

vedere identificarea încă de la început a efectelor semnificative ale acesteia asupra mediului, precum 

și efectele adverse neprevăzute, în scopul de a putea întreprinde acțiunile de remediere 

corespunzatoare. 

Monitorizarea prevazuta la art.27 al HG 1076/2004 se poate realiza, după caz, și pe seama datelor, 

programelor și instalațiilor de monitorizare existente, în scopul eliminarii duplicării acestora.  

Referitor la aspectele legate de impactul asupra apei, monitorizarea efectelor semnificative se 

realizează în cadrul monitoringului de supraveghere. 

Monitoringul de supraveghere are rolul de a evalua starea tuturor apelor din cadrul bazinului 

hidrografic, furnizând informații pentru: validarea procedurii de evaluare a impactului, proiectarea 

eficientă a viitoarelor programe de monitoring, evaluarea tendinţei de variaţie pe termen lung a 

resurselor de apă, inclusiv datorită impactului activităţilor antropice. 

În România, programul de supraveghere se realizează în fiecare an pe perioada unui plan de 

management și majoritatea secţiunilor de monitorizare au fost definite ca fiind de supraveghere. 

Râuri - Pentru programul de supraveghere, la nivel naţional, numărul secţiunilor de monitorizare 

pentru râuri este de 1261. 

 

Lacuri - La nivel naţional, reţeaua pentru monitoringul de supraveghere se realizează prin 436 

secţiuni în cazul corpurilor de apă lacuri naturale şi lacuri de acumulare. 

 

Pentru sectiunile identificate la risc datorita alterarilor hidromorfologice și substantelor 

prioritare (metale grele și micropoluanti organici), monitorizarea sa face în conformitate cu 

frecvențele stabilite în planul anual de management. 

 

Un set de măsuri de monitorizare (tabelul nr 24) a fost selectat ca esențial pentru urmărirea 

evoluțiilor, dar conform propriilor prevederi ale PNMBD, toate măsurile de monitorizare stabilite 

pentru acesta sunt obligatorii și pentru PNABH.  
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Tabel nr. 24 Măsuri de monitorizare a efectelor asupra mediului 

Obiective principale naționale de mediu relevante pentru 

PNABH 

Indicatori propusi Ținte Răspunde 

Menținerea catitatii aerului inconjurator în zonele și aglomerările care se 

incadreaza în limitele prevazute de normele în vigoare pentru indicatorii 

de calitate 

Ponderea utilizării energiei 

hidro 

 

Total surse regenerabile 

de energie - 40% 

pondere din totalul 

consumului brut pentru 

anul 2020; ponderea 

specific hidroenergie la 

finalizarea SER  

 

ME 

Îmbunătățirea calității aerului inconjurator în zonele  și aglomerarile în 

care nu se incadreaza în valorile limită prevazute de normele în vigoare 

pentru indicatorii de calitate 

ME 

Adoptarea măsurilor necesare în scopul limitării până la e liminare a 

efectelor negative ale măsurilor, inclusiv în context transfrontieră 

Numar de obiective 

SEVESO protejate 

împotriva riscului la 

inundații, respectiv a 

accidentelor majore 

100% - în 2020 MMSC 

Realizarea unei politici de gospodărire durabila a apelor prin asigurarea 

protecției cantitativa și calitativa a apelor, apărarea împotriva acțiunilor 

distructive ale apelor, precum și valorificarea potențialului apelor în raport cu 

cerințele dezvolțării durabile a societății și în acord cu directivele europene în 

domeniu 

Ponderea corpurilor de apă 

caracterizate de ‖stare 

bună‖, respectiv ‖potențial 

ecologic bun‖ 

 

Realizare Hărți de risc la 

inundații 

100%  -  2015 , 

excepțiile 2027 

 

 

 

100%  - 2013 

MMSC 

Restaurarea ecologica/renaturarea râurilor 

Asigurarea calității apei destinate consumului uman – dpdv cantitativ Gradul de racordare la 

sisteme centralizate de 

alimentare cu apă total 

populație (urban și rural) 

72%  în 2015 

82,2% în 2020 

MDRAP, 

ANSCR 

MMSC 

Protectia solului pe baza principiilor conservarii functiilor terenurilor, 

prevenirii degradarii solurilor și integrarii cu alte politici sectoriale 

Suprafețe recuperate  

Suprafețe impădurite 

Se va stabili prin 

strategiile MADR 

MADR 

Reducerea riscului la 

 inundații si 

 secete 

Ponderea pierderilor 

 

Pondere suprafețe 

productive 

Fără pierderi 

 

Nu sunt date 

MMSC, APL 

 

MADR  
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Utilizarea potențialului apelor Ponderea utilizării 

hidroenergiei 

 

Ponderea transportului pe 

caile navigabile vs alte căi 

de transport 

Conform SER final 

2007 – 2020  

 

Nu este stabilită o țintă 

ME, DRP 

 

 

 

MT, DRP 

Asigurarea indeplinirii angajamentelor asumate de România în baza 

UNFCCC și a Protocolului de la Kyoto si, totodata, a obligatiilor privind 

schimbările climatice asumate prin integrarea în Uniunea Europeana 

Elaborarea și implementarea obiectivelor voluntare ale României privind 

adaptarea la impactul schimbărilor climatice 

Reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de sera 

 

Contribuție la ținta 

naționala de --8% - 

2013 

MMSC, ME 

Conservarea habitatelor naturale și a speciilor sălbatice de floră și fauna Suprafețe în condiții 

nealterate 

 

Nr populații și specii 

inregistrate  

În creștere 

 

 

În creștere 

MMSC 

Conservarea și creșterea diversitatii biologice prin reducerea impactelor 

negative și prin reconstructia ecologica a ecosistemelor și habitatelor 

deteriorate 

Îmbunătățirea calității mediului, astfel ca acesta sa nu devina un factor de risc 

pentru sănătatea omului, dezvoltarea indicatorilor ce ar putea reflecta starea 

sănătății umane și a mediului 

Evoluția indicatorilor de 

sănătate  

Indicatori de igienă 

Ținte MS MS 

Protectia împotriva inundațiilor a infrastructurii economice existente și 

garantarea satisfacerii  oportunităților economice ale generatiilor viitoare 

Ponderea fatalităților 

Ponderea pierderilor 

materiale 

0 

minimă 

MAI 

MDRAP 

Protecţia și îmbunătăţirea peisajului natural cu conservarea aspectului său 

estetic. 

Evoluția gradului de 

construire al terenurilor 

Conform indicatori 

urbanistici reglementați 

Minim în zone protejate 

MDRAP 

Protecţia și conservarea în situ a bunurilor istorice și a monumentelor Nr. monumente inventariate  100% MC 

Păstrarea tradiţiilor și a obiceiurilor locale. Nr stramutări înregistrate 

Nr evenimente cu specific 

local înregistrate 

0 

 

În creștere 

MDRAP 

APL 

MC 

Implicarea activă a comunităţilor locale în procesul decizional  Nr campanii de informare 

Participări dezbateri publice 

În creștere MMSC 

MDRAP 

APL 
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Având în vedere că PNABH nu propune un set de proiecte, este necesar ca pentru Planurile (Programul) 

de investiții să se asigure realizarea și prezentarea unui raport de monitorizare de catre titular, pentru 

fiecare an al procesului de implementare, care se va raporta la constatările prezentei ESM.  

Este necesar ca Rapoartele de monitorizare să conțină urmatoarele elemente: 

- situatia implementării Planului (numarul proiectelor finalizate, in curs de derulare) 

- prezentarea modului în care se realizează monitorizarea de către titular, prin implicare altor factori, 

precum titularii de proiecte; 

- prezentarea monitorizării indicatorilor ESM, menționați în Raportul de Mediu (prin prelevare de la 

titularii de proiect; prin solicitarea de la alte institutii, prin folosirea altor documente: rapoarte, studii 

care interpreteaza acești indicatori); 

- prezentarea situației când anumiți indicatori nu au putut fi monitorizati si monitorizarea unor 

indicatori alternativi; 

- interpretarea tuturor indicatorilor; 

- concluzii privind impactul asupra mediului al implementăarii Planului de investiții 

CAPITOLUL XII   Rezumat fara caracter tehnic al infromației furnizate  

 

Lucrarea de față reprezintă Raportul de Mediu realizat în cadrul procedurii de Evaluare Strategică de 

Mediu a Planului Naţional de Amenajare la nivelul bazinelor/spaţiilor hidrografice.   

 

Cap. I: 

Raportul de mediu a fost întocmit în conformitate cu cerinţele de conţinut ale Anexei nr. 2 a Hotărârii de 

Guvern nr. 1076/2004 ―privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 

programe‖. 

Titularul PNABH și beneficiarul prezentului Raport de Mediu este Ministerul Mediului și Schimbărilor 

Climatice prin Autoritatea pentru Inundații şi Managementul Apelor – Direcţia Amenajarea Bazinelor 

Hidrografice. 

Evaluarea strategică de mediu pentru PNABH s-a realizat prin parcurgerea etapelor stabilite de legislația 

în vigoare, respectiv: etapa de încadrare a planului sau programului în procedura evaluării de mediu 

(planul a fost incadrat ab initio, aflandu-se sub incidenta art. 5, alin. 2), H.G. 1076/2004), etapa de 
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definitivare a proiectului de Plan și de realizare a Raportului de Mediu, etapa de analiza a calității 

Raportului de Mediu.  

In cadrul Evaluarii de mediu a PNABH, analizarea modului în care obiectivele planului contribuie la 

atingerea obiectivelor de mediu relevante a luat în considerare efectele semnificative potenţiale asupra 

mediului în cazul implementării planului sau al neimplementării acestuia, astfel: 

• Analiza stării mediului la nivel naţional pe suportul datelor şi infromațiilor existente;  

• Identificarea aspectelor de mediu şi problemelor de mediu relevante la nivelul teritoriului 

național pentru care PNABH poate avea o adresare directă;  

• Identificarea /formularea obiectivelor de mediu relevante cărora PNABH trebuie să le răspundă  

pentru aspectele de mediu şi problemele de mediu identificate 

• Analiza stării mediului în condiţiile neimplementării prevederilor PNABH - alternativa 0  

• Evaluarea efectelor asupra mediului generate de Alternativele analizate de PNABH și 

justificarea alternativei alese, prin evaluarea modului în care obiectivele şi măsurile propuse 

contribuie la atingerea obiectivelor de mediu relevante. 

 

Cap. II: 

Planul de  Amenajare reprezinta componenta de gospodarire cantitativă a apei din cadrul Schemei 

Directoare. 

Prin implementarea PNABH se urmărește atingerea a nouă obiective:  

1. Inventarierea resurselor hidrologice (naturale) de apă de suprafaţă şi subterană,  

2. Determinarea situaţiei actuale a utilizării pe folosinţe a resurselor de apă,  

3. Identificarea amenajărilor structurale existente pentru asigurarea disponibilului la surse şi a 

principalilor parametri de performanţă,  

4. Determinarea cerinţelor viitoare socio-economice și de mediu privind resursele de apă,  

5. Identificarea opţiunilor fezabile pentru realizarea echilibrului dintre disponibilul la surse şi 

cerinţele de apă ale folosinţelor,  

6. Evaluarea preliminară a riscului potenţial la inundații pe bazinul hidrografic,  

7. Identificarea acţiunilor, măsurilor, soluţiilor şi lucrărilor necesare pentru:  

 atingerea gradului acceptat de protecție la inundații a aşezărilor umane și a bunurilor;  

 diminuarea efectelor secetelor, tendinţelor de aridizare, excesului de umiditate şi a 

eroziunii solurilor; 

 utilizarea potenţialului apelor; 
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 satisfacerea cerinţelor de mediu asupra resurselor de apă (cerinţe hidrologice, hidraulice 

și ecologice); 

8. Identificarea constrângerilor, a conflictelor de interese şi a soluţiilor de rezolvare; 

9. Analiza de impact şi evaluarea riscurilor induse de acţiunile, măsurile, soluţiile și lucrările 

propuse în planul de amenajare al bazinului hidrografic.  

Aceste obiective sunt rezultatul corelării necesităților sociale și economice identificate prin strategii 

dezvoltate atât la nivel național dar și la nivel regional sau european. 

 

Evaluarea Strategica de Mediu implica analiza obiectivelor PNABH din perspectiva eventualelor 

conflicte ce pot sa apară pentru atingerea acestora. 

 

Cap.III: 

În prezentul raport de mediu s-au analizat efectele asupra mediului atât în cazul neimplementarii 

planului, cat si în situatia implementării acestuia. 

Alternativa neimplementării PNABH implică lipsa coordonării investițiilor specifice în domeniul 

gospodăririi apelor și creșterea presiunilor prin abandonarea și/sau stagnarea proiectelor de dezvoltare 

pentru sectoarele: populatie, industrie, agricultura, energie si transport. 

 

In vederea evaluarii impactului asupra mediului s-au utilizat criteriile prezentate in Anexa 1 din H.G. 

1076/2004, tinandu-se cont de conditiile initiale ale mediului, de zonele sensibile, de obiectivele de 

mediu relevante pentru plan, etc. 

 

Cap. IV: 

Caracterizarea stării actuale a mediului a fost realizată pe baza datelor şi infromațiilor referitoare la nivel 

naţional, disponibile la momentul elaborării Raportului de mediu. Analiza stării actuale a mediului a fost 

realizată pentru fiecare aspect de mediu relevant, selectat în cadrul discuţiilor grupului de lucru. 

 

Cap. V: 

S-au identificat problemele de mediu existente la nivel national, probleme ce pot limita sau pot fi 

acutizate de realizarea obiectivelor PNABH.  

In capitolul 5 sunt descrise problemele de mediu relevante pentru PNABH, probleme identificate pe 

baza aspectelor de mediu. Problemele de mediu prezentate în acest capitol directionează analizele din 
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urmatoarele capitole ale raportului de mediu, referitoare la selectarea obiectivelor de mediu si 

identificarea posibilelor efecte asupra mediului, ca urmare a implementării PNABH. 

 

Cap. VI: 

Urmare analizei problemelor de mediu identificate, incorporând opiniile participanților grupului de 

lucru, au fost identificate obiectivele de mediu, atat cele generale, cat si cele specifice, relevante pentru 

Planul de Amenajare. 

 

Cap VII: 

Concluziile analizei arată că punerea în aplicare a Planului are efecte pozitive asupra sănătații și 

siguranței populației, asupra solului, asupra bunurilor materiale, tradițiilor si valorilor istorice. 

Însă, se remarca și efecte negative asupra apelor și peisajului, asupra biodiversitatii, efecte ce nu pot fi 

eliminate complet, dar pot fi limitate și reduse. 

 

Cap. VIII: 

Referitor la efectele asupra mediului, în context transfrontieră, în situatia implementarii PNABH, 

lucrările analizate sunt limitate la zone restranse din interiorul teritoriului national. 

 

Cap. IX: 

In cadrul Raportului de mediu sunt propuse o serie de masuri cu caracter general pentru prevenirea, 

reducerea efectelor adverse asupra elementelor de mediu considerate relevante in cadrul evaluarii 

strategice de mediu. 

Datele oferite de PNABH nu sunt suficiente pentru a propune masuri de reducere concrete a impactului 

asupra mediului. In momentul proiectarii lucrarilor propuse de PNABH se va putea analiza punctual 

impactul produs asupra mediului si se vor putea impune masurile suplimentare de protectie necesare.  

 

Cap. X: 

In ceea ce priveste analiza alternativelor, Planul Național de Amenajare pe Bazine Hidrografice este 

prezentat într-o unică alternativă. Experții ESM, împreuna cu echipa de elaboratori ai PNABH, au 

analizat posibilitatea formulării unor variante alternative pe baza criteriilor precizate în tabelul nr.21, 

analiză în urma căreia s-a constat că la nivel strategic este acceptabilă doar prezentată. Pe această 

alternativă sunt dezvoltate trei scenarii de prognoză. Trebuie menționat că cele trei scenarii adresează 
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doar aspectul prelevărilor de apă fără a aborda aspectul utilizării potențialului energetic sau navigabil al 

apei, domenii pentru care planificarea investițiilor iese de sub incidența PNABH. 

 

 

 

Cap. XI: 

Monitorizarea prevazuta la art.27 al HG 1076/2004 se poate realiza, după caz, și pe seama datelor, 

programelor și instalațiilor de monitorizare existente, în scopul eliminarii duplicării acestora.  

Referitor la aspectele legate de impactul asupra apei, monitorizarea efectelor semnificative se realizează 

în cadrul monitoringului de supraveghere, care are rolul de a evalua starea tuturor apelor din cadrul 

bazinului hidrografic. 

Un set de masuri de monitorizare este prezentat in tabelul nr. 24 din prezentul capitol. 

 

Prin respectarea tuturor masurilor recomandate de prevenire si reducere a efectelor negative, a masurilor 

de monitorizare, se urmarește realizarea implementării Planului Național de Amenajare pe Bazine 

Hidrografice astfel incât să se reducă la minimum efectele negative asupra mediului și a biodiversității. 
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Anexa nr. 1. Detalierea elementelor de analiză privind interferențele PNABH și PNMBD 

 

 

 

Elemente de 

analiza 

Planul National de Amenajare pe Bazine Hidrografice Planul National de Management Aferent Porţiunii Naţionale 

a Bazinului Hidrografic Internaţional al Fluviului Dunărea 

Detalierea elementelor 

Probleme la care 

raspunde 

planificarea 

Intervenții constructive asupra caracteristicilor surselor de apă 

pentru a oferi posibilitatea exploatării lor în condiții de 

echilibru între necesitățile populației și conservarea sursei cât și 

a serviciilor funcțiilor ecologice 

Atingerea unei „stări bune‖ pentru toate corpurile de apă, atât 

pentru cele de suprafaţă cât şi pentru cele subterane, cu excepţia 

corpurilor puternic modificate și artificiale, pentru care se 

defineşte „potenţialul ecologic bun‖ 

Obiective - Inventarierea resurselor hidrologice (naturale) de apă de 

suprafaţă şi subterană 

- Determinarea situaţiei actuale a utilizării pe folosinţe a 

resurselor de apă 

- Identificarea amenajărilor structurale existente pentru 

asigurarea disponibilului la surse şi a principalilor 

parametri de performanţă 

- Determinarea cerinţelor viitoare socio-economice și de 

mediu privind resursele de apă 

- Identificarea opţiunilor fezabile pentru realizarea 

echilibrului dintre disponibilul la surse şi cerinţele de apă 

ale folosinţelor 

- Evaluarea preliminară a riscului potenţial la inundații pe 

bazinul hidrografic 

- Identificarea acţiunilor, măsurilor, soluţiilor şi lucrărilor 

-  Prevenirea deteriorării stării apelor de suprafată şi subterane 

(Directiva 2000/60/CE art4.1.(a) (i), art4.1.(b) (i))  

- Protecţia, îmbunătăţirea şi restaurarea tuturor corpurilor de apă 

de suprafaţă, inclusiv a celor care fac obiectul desemnării 

corpurilor de apă puternic modificate şi artificiale, precum și a 

corpurilor de apă subterană în vederea atingerii ―stării bune‖ 

până în 2015 (Directiva 2000/60/CE art.4.1 (a) (b) (ii)) 

-  Protecţia și îmbunătăţirea corpurilor de apă puternic 

modificate și artificiale în vederea atingerii ―potenţialului 

ecologic bun‖ şi a ―stării chimice bune‖ până în 2015 

(Directiva 2000/60/CE art4.1.(a) (iii))  

- Reducerea progresivă a poluării cu substanţe prioritare și 

încetarea sau eliminarea treptată a emisiilor, evacuărilor şi 

pierderilor de substanţe prioritar periculoase în apele de 

suprafaţă prin implementarea măsurilor necesare  
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necesare pentru: O7 

 atingerea gradului acceptat de protecţie la inundaţii a 

aşezărilor umane și a bunurilor;  

 diminuarea efectelor secetelor, tendinţelor de aridizare, 

excesului de umiditate şi a eroziunii solurilor; 

 utilizarea potenţialului apelor; 

 satisfacerea cerinţelor de mediu asupra resurselor de 

apă (cerinţe hidrologice, hidraulice și ecologice) 

- Identificarea constrângerilor, a conflictelor de interese şi a 

soluţiilor de rezolvare 

- Analiza de impact şi evaluarea riscurilor induse de 

acţiunile, măsurile, soluţiile și lucrările propuse în planul de 

amenajare 

- Reducerea tendinţelor semnificative și susţinute de creştere ale 

poluanţilor în apele subterane 

- Atingerea standardelor și obiectivelor stabilite pentru zonele 

protejate de către legislaţia comunitară (Directiva 2000/60/CE 

art. 4,1(c)). 

Obiective specifice - Obiective țintă in domeniul accesului populației la 

infrastructura de apă potabilă 

- Obiective țintă în domeniul apei industriale  

- Obiective țintă în domeniul agriculturii (irigațiilor, 

zootehniei și acvaculturii) 

- Obiective țintă în domeniul utilizării potențialului apelor 

• Utilizarea potențialului hidroenergetic 

• Utilizarea potențialului navigabil 

 

Arie geografica Întreg teritoriul României Întreg teritoriul României 

Domeniu (Ape) Corpuri de apă de suprafața și corpuri de apă subterană de pe 

întreg teritoriul României (cele 11 districte de bazine 

hidrografice) 

Corpuri de apă de suprafața și corpuri de apă subterană de pe 

întreg teritoriul României (cele 11 districte de bazine 

hidrografice) 

Vulnerabilitati Securitatea populației (alimentare cu apa, protectia la Securitatea populației (alimentare cu apa, protectia la inundații), 
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inundații), arii protejate arii protejate 

Structură document Stabilită prin reglementări naționale Stabilită prin reglementări ale CE 

Perspectiva de 

analiza  

Analiza se axează pe modalitatea de satisfacere a cerinței 

cantitative de apă și este condiționată de lucrările de amenajare 

care reprezintă modalitatea de implementare a planului 

Analiza se axează în principal pe criteriile de calitate a apei și 

este condiționată de lucrările de amenajare care se constituie ca 

presiuni hidromorfologice și sunt evaluate ca atare 
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ANEXA 2 
 

 

 

 

BAZINUL HIDROGRAFIC SOMEȘ - TISA 

 

Lucrări pentru asigurarea sursei de apa – termen mediu 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiții 

1 Acumulare Colibita, jud. Bistrita - Nasaud 

2 Acumulare Runcu, jud. Maramures 

3 
Cresterea gradului de siguranta a barajului Berdu  pe raul Firiza – 

judetul Maramures 

4 
Cresterea gradului de siguranta a barajului Varsolt pe raul Crasna – 

judetul Salaj 

 

 

 

Lucrări de regularizare și indiguire – termen mediu 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiții 

1 
Lucrări de regularizare și acumulari nepermanente pe raul Borod și 

afluenti, jud. Bihor 

2 
Amenajare raul Somesul Mare in zona localitatii Nimigea de Jos, 

jud. Bistrita Nasaud 

3 
Amenajare rau Bistrita in zona localitatii Unirea Slatinita, jud. 

Bistrita Nasaud 

4 
Amenajarea pentru apararea împotriva inundațiilor provocate de raul 

Somesul Mic, pe sector Cluj - Napoca - Dej,  jud. Cluj 

5 Amenajarea raului Somesul Mic in municipiul Cluj, jud. Cluj 

6 Reprofilare albie Valea Salcă amonte municipiul Dej, jud. Cluj 

7 Amenajare Valea Olpret in zona municipiului Dej, jud. Cluj 

8 Amenajare Valea Ocnei amonte municipiul Dej, jud. Cluj 

9 Amenajarea raului Sasar in municipiul Baia Mare, jud. Maramures 

10 
Amenajarea raului Somes pe sectorul Ulmeni - Apateu, jud. 

Maramures 

11 
Amenajarea raului Firiza pentru apararea împotriva inundațiilor pe 

sectorul Blidari - Firiza, jud. Maramures 

12 
Amenajarea rau Cavnic in localitatea Copalnic Manastur, jud. 

Maramures 

13 
Amenajare rau Iza pentru aparare împotriva inundațiilor pe sectorul 

Rozavlea Strimtura, jud. Maramures 

14 
Amenajare râu Săsar aval pod Decebal în municipiul Baia Mare, jud. 

Maramures 

15 Amenajare râu Vaser în localitatea Vişeu de Sus, jud. Maramures 
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16 
Regularizare și amenajare Valea Poienii in comuna Coroieni, 

localitatea Baba, jud. Maramures 

17 
Amenajare Valea Botiza și Valea Sasu in localitatea Botiza,  jud. 

Maramures 

18 Amenajare Valea Poienilor in comuna Poienile Izei, jud. Maramures 

19 Consolidare de mal rau Tisa la Craciunesti, jud. Maramures 

20 Consolidare de mal rau Tisa la Lacul Ratelor, jud. Maramures 

21 Consolidare de mal rau Tisa la Sapanta, jud. Maramures 

22 Consolidare de mal rau Tisa la Sarasau- Ciarda, jud. Maramures 

23 Regularizare rau Tisa la Remeti, jud. Maramures 

24 
Amenajare rau Barsau cu Vaile Rachitisa și Posta in comuna 

Satulung, jud. Maramures 

25 
Amenajare rau Viseu in zona Petrova - Leordina - Valea Viseului - 

obiectiv zona Valea Viseului, jud. Maramures 

26 Indiguire rau Viseu la Petrova, jud. Maramures 

27 Indiguire rau Viseu la Leordina,  jud. Maramures 

28 Regularizare de albie la Leordina,  jud. Maramures 

29 
Amenajarea raului Ruscova in localitatile Ruscova, Repedea și 

Poienile de sub Munte, jud. Maramures 

30 Amenajare rau Iza la Oncesti - Nanesti, jud. Maramures 

31 
Amenajarea cursurilor de apa rau Iza și rau Baicu la Dragomiresti, 

jud. Maramures 

32 Amenajare rau Viseu și afluenti, jud. Maramures 

33 Amenajare raul Vaser la Viseul De Sus, jud. Maramures 

34 
Indiguire și consolidari de mal pe raul Tisa intre bornele de frontiera 

254 - 319, jud. Maramures 

35 

Amenajare rau Lapus pentru aparare împotriva inundațiilor pe 

sectoarele loc. Baiut, Tg. Lapus, Remetea Chioarului și Lapusel - 

confluenta Somes, jud. Maramures 

36 
Amenajare Valea Baita in comuna Tautii Magherausi, jud. 

Maramures 

37 
Aparare de mal la frontul de captare Valea Raoaia, oras Tg. Lapus, 

jud. Maramures 

38 Amenajarea Valea Seinel, localitatea Seini, jud. Maramures 

39 Regularizare rau Suciu la Grosii Tiblesului, jud. Maramures 

40 Regularizare Valea Almas, jud. Salaj 

41 Amenajare rau Agris in comunele Romanasi și Creaca, jud.Salaj 

42 
Aparare împotriva inundațiilor a municipiului și platformei 

industriale Zalau - regularizare Vale Zalau, jud. Salaj 

43 Regularizare Valea Salaj, jud. Salaj 

44 
Amenajarea raului Crasna și afluenti aval acumularea Varsolt și 

Zalau Sarmasag, jud. Salaj și Satu Mare 

45 
Punere in siguranta a liniei continue de aparare rau Crasna in zona 

localitatilor Giorocuta și Supuru de Jos, jud.Satu Mare 

46 
Lucrări de stabilizare a albiei paraului Talna, in zona localitatii 

Vama, jud. Satu Mare 

47 Amenajare Valea Lechincioara și Valea Barloagele, jud. Satu Mare 
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48 Amenajare Valea Alba, jud. Satu Mare 

49 Amenajare Valea Rea, jud. Satu Mare 

50 
Lucrări de aparare pe paraul Talna superioara și punerea in siguranta 

a lucrărilor existente jud. Satu Mare 

51 Amenajarea rau Tur superior, jud. Satu Mare 

 

 

Lucrări de regularizare și indiguire – termen lung 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiții 

1 

Amenajare rau Bistrita pe sectorul aval Colibita și conflenta cu rau 

Sieu, asigurarea capacitatii de scurgere a albiei și reabilitarea sistemului 

sonor de avertizare-alarmare aval de baraj Colibita, jud. Bistrita Nasaud 

2 

Amenajare rau  Somesul Mare in localitatile: Rodna, Sangeorgiu-Bai, 

Feldru, Nasaud, Nimigea-dig, Beclean-Mogoseni și Branistea, jud. 

Bistrita Nasaud 

3 
Amenajare Valea Ilisua intre localitatile: Cristestii Ciceului și Moliset, 

jud.Bistrita Nasaud 

4 
Amenajare rau Sieu intre localitatile Sebis și Beclean, jud. Bistrita 

Nasaud 

5 
Amenajare Valea Salauta și afluenti intre localitatile Romuli și Salva, 

jud. Bistrita Nasaud 

6 
Amenajare rau Budac intre localitatile Budacu de Sus și confluenta cu 

rau Sieu, jud. Bistrita Nasaud 

7 
Amenajare rau Meles și afluenti intre localitatile Fantanele și Rusu de 

Jos, jud. Bistrita Nasaud 

8 
Acumulare pe raul Somesul Mare amonte de loc. Valea Mare și aval 

confluenta cu raul Gagi       

9 
Acumulare pe raul Anies amonte loc. Anies aval de confluenta cu raul 

Aniesul Mic 

10 Acumulare pe raul Cormaia amonte loc. Cormaia și Valea Pietrelor 

11 
Acumulare pe raul Rebara amonte loc. Parva și aval confluenta cu 

Gusetul Mare 

12 
Acumulare pe raul Salauta amonte loc. Fiad și aval confluenta cu paraul 

Frumusica  

13 Acumulare pe raul Tibles amonte de loc. Suplai 

14 Acumulare pe raul Ilisua amonte de loc. Moliset 

15 
Acumulare pe raul Lesu amonte de loc. Lunca Lesului și aval de 

confluenta cu paraul Magura 

16 
Acumulare pe raul Ilva amonte de loc. Lunca Ilvei și amonte de 

confluenta paraul Silhoasa 

17 Acumulare pe raul Ardan amonte de loc. Ardan, jud Bistrita Nasaud 

18 
Amenajare Valea Tibles intre localitatile Mocod și Suplai, jud. Bistrita 

Nasaud 

19 
Amenajare rau Ilva intre localitatile Ilva Mica și Lunca Ilvei, jud 

Bistrita Nasaud 

20 Amenajare Valea Bailor in localitatea Rodna, jud. Bistrita Nasaud 
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21 
Amenajare Valea Gersa in localitatea Rebrisoara (pod DN)- confluenta 

cu raul Somesul Mare, jud. Bistrita Nasaud 

22 
Amenajarea Valea Mare intre localitatea Reteag și Breaza, jud. Bistrita 

Nasaud 

23 Amenajarea Valea Cartibav la Sant-Intravilan, jud. Bistrita Nasaud 

24 
Amenajarea Valea Dobricel intre localitatile Dobric și Dobricel, jud. 

Bistrita Nasaud 

25 
Amenajarea Valea Lelesti intre localitatile Mihaiesti și Lelesti, 

jud.Bistrita Nasaud 

26 
Amenajarea Valea Dipsa in localitatile Chirales și Teaca, jud. Bistrita 

Nasaud 

27 Amenajare Valea Berinta, jud. Maramures 

28 
Amenajare rau Somes și afluenti pe sectorul Ulmeni Seini, jud. 

Maramures 

29 Amenajare rau Sasar și afluenti jud. Maramures (2008) 

30 

Amenajare rau Sasar și afluenti, amonte pod CF Baia Mare, jud. 

Maramures (intocmita in anul 2009, in urma sesizarii cetatenilor și a 

Primariei Baia Sprie) 

31 Amenajare rau Iza și afluenti, jud. Maramures (2008) 

32 

Amenajarea și completarea lucrării de aparare pe raul Iza și afluenti, pe 

tronsonul Sacel-confluenta rau cu Tisa, jud Maramures - lucrare 

propusa dupa inundațiile din iulie 2008 

33 
Regularizare și indiguire rau Iza la Sighet, jud. Maramures - tema de 

proiectare dupa inundațiile din 2008 

34 Amenajarea Valea Salaj și afluenti Valea Salajului, jud. Maramures 

35 Amenajare parau Craica, jud. Maramures 

36 Amenajare rau Mara și afluenti, jud. Maramures 

37 Amenajare rau Viseu și afluenti, jud. Maramures 

38 
Amenajarea r. Viseu și afluentilor pe sectorul Borsa confluenta cu raul 

Tisa, jud. Maramures - lucrare propusa dupa inundațiile din iulie 2008 

39 Amenajare valea Bloaja, jud. Maramures 

40 

Amenajare rau Firiza împotriva inundațiilor pe tronsonul aval de 

acumularea Berdu la confluenta rau Sasar in municipiul Baia Mare, jud. 

Maramures 

41 Amenajare rau Sasar CSA 6- confluenta cu raul Lapus, jud Maramures 

42 Amenajare Valea Caicana in loc. Somcuta Mare, Jud. Maramures 

43 Amenajare Valea Neagra in mun. Baia Mare, jud. Maramures 

44 Amenajare Valea Ieud in loc. Ieud, jud. Maramures 

45 Amenajare Valea Sindresti in loc. Danesti, jud. Maramures 

46 
Amenajare Valea Cupseni, Ungureni și Rotunda in com. Cupseni, jud. 

Maramures 

47 Amenajare Valea Sarasau in com. Sarasau, jud. Maramures 

48 
Regularizare și amenajare Valea Poienii și Valea Mare la Coroieni, jud. 

Maramures 

49 
Amenajare Valea Borsa și afluenti pe tronsonul Rascruci Borsa, jud. 

Cluj 

50 Amenajare privind apararea împotriva inundațiilor provocate de valea 
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Salatruc amonte de confluenta cu raul Somes, jud. Cluj 

51 
Amenajare privind apararea împotriva inundațiilor provocate de valea 

Vad, jud. Cluj 

52 Amenajare valea Capus, jud. Cluj 

53 
Amenajare valea Borsa și afluenti pe tronsonul intre loc. Borsa și 

Aschileul Mic, jud. Cluj 

54 Amenajare valea Nadas și afluenti, jud. Cluj 

55 

Amenajare valea Marului și parau Ghiholt pe sectorul situat amonte de 

confluenta cu raul Somesul Mic pe teritoriul administrativ al 

localitatilor Iclod și Alunis, jud. Cluj 

56 Amenajare valea Gadalin și afluenti, jud. Cluj 

57 Amenajare valea Cojacna, jud. Cluj 

58 
Amenajarea vaii Sacadat și loc. Tarpiu, amonte de loc. Tarpiu, pe 

teritoriul administrativ al com. Jichisu de Jos, jud. Cluj 

59 
Amenajarea vaii Bandau și acumularea Unguras, aval de loc. Unguras, 

pe teritoriul administrativ al com. Unguras jud. Cluj 

60 
Amenajarea vaii Bandau și acumularea Unguras, amonte de loc. 

Unguras, pe teritoriul administrativ al com. Unguras jud. Cluj 

61 

Amenajarea vaii Olpret și acumularea Razbuneni, la confluenta vaii 

Olpret cu valea Dobrichii, amonte de satul Razbuneni, pe teritoriul 

administrativ al com. Bobalna, jud. Cluj 

62 
Amenajarea vaii Jichis cu acumularae Jichis, amonte de loc. Jichisu de 

Jos, pe teritoriul administrativ al com. Jichisu de Jos, jud. Cluj 

63 
Amenajarea vaii Chinderesau cu acumularea Chinderesau, aval de sat 

Ciumafaia, pe teritoriul administrativ al com. Borsa, jud. Cluj 

64 
Amenajarea vaii Olpret și acumularea Osorhel, aval de satul Osorhel, 

pe teritoriul administrativ al com. Bobalna, jud. Cluj 

65 
Amenajarea vaii Borsa și acumularea Ciumafaia, amonte de sat 

Ciumafaia, pe teritoriul administrativ al com.Borsa, jud. Cluj 

66 
Acumularea vaii Salatruc, aval de loc. Magoaja, pe teritoriul 

administrativ al com.Chiuiesti, jud. Cluj  

67 
Amenajarea vaii Vad cu acumularea Vad, amonte de loc. Vad, pe 

teritoriul administrativ al com.Vad, jud. Cluj  

68 
Amenajarea vaii Lonea cu acumularea Recea Cristur, aval de loc.Recea 

Cristur, pe teritoriul administrativ al com. Recea Cristur, jud. Cluj  

69 
Amenajarea vaii Lonea cu acumularea Dabaca, amonte de loc.Dabaca, 

pe teritoriul administrativ al com. Dabaca, jud. Cluj  

70 
Amenajarea vaii Lujerdiu cu acumularea Igrita, amonte de loc.Igrita, pe 

teritoriul administrativ al com.Cornesti, jud. Cluj  

71 
Amenajarea vaii Lujerdiu cu acumularea Tiocu de Sus, aval de 

loc.Tiocu de Sus, pe teritoriul administrativ al com.Cornesti, jud. Cluj  

72 
Amenajarea vaii Marului cu acumularea Alunis, amonte de loc.Alunis, 

pe teritoriul administrativ al com. Alunis, jud. Cluj  

73 
Amenajarea vaii Mare cu acumularea Mihaiesti, amonte de 

loc.Mihaiesi, pe teritoriul administrativ al com. Sanpaul jud. Cluj  

74 
Amenajarea vaii Capus cu acumularea Capusu Mic, amonte de 

loc.Capusu MIc pe teritoriul administrativ al com. Capusu Mare, jud. 
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Cluj  

75 

Amenajarea vaii Borsa cu acumularea Aschileu, amonte de 

loc.Aschileul Mare, pe teritoriul administrativ al com. Aschileul Mare, 

jud. Cluj  

76 Amenajare rau Somes și afluenti, jud. Satu Mare- etapa II 

77 Amenajare rau Crasna și afluenti aval Varsolt, jud. Satu Mare 

78 
Prevenirea inundațiilor pe Valea Maja, zona Hodod Bogdand, jud. Satu 

Mare 

79 Prevenirea inundațiilor pe raul Tur și afluenti, jud. Satu Mare 

80 Amenajare parau Turt, jud. Satu Mare 

81 Amenajare vale Purcaret, com Letca, jud Salaj 

82 Amenajare valea Simisna și afluenti, jud Salaj 

83 Amenajare valea Apa Sarata, jud. Salaj 

84 Amenajare valea Mitei, jud Salaj 

85 Amenajare rau Almas și afluenti, jud Salaj 

86 
Amenajare rau Crasna și afluenti, aval de acumularea VARSOLT, jud. 

Salaj 

87 Amenajare rau Agrij și afluenti, jud. Salaj 

88 Amenajare valea Poiana și afluenti in jud. Salaj 

89 Amenajare valea Zalau in municipiul Zalau, jud. Salaj 

90 Amenajare valea Maja și afluenti in jud. Salaj 

91 Amenajare rau Somes și afluenti, jud. Salaj 

92 Amenajare valea Mortauta și afluenti 

93 Amenajare valea Braglez și afluenti, jud. Salaj 

94 Amenajare valea Solona și afluenti, jud. Salaj 

95 Amenajare valea Zanicel in com. Bobota, jud. Salaj 

96 Amenajare valea Garcei pe valea Salaj, jud. Salaj 

97 Amenajare valea Ileanda pe valea Salaj, jud. Salaj 
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Tabel 2.1 Efecte potențiale asupra mediului – evaluare calitativă 

Tipuri de măsuri Aspect de mediu Efect sinergic 

și cumulativ  aer apă sol climă biodivers

itate 

popu 

lație 

peisaj M/V conștient

izare 

Creșterea capacității de 

curgere a albiilor minore 
0 + + + = + 0 0 0 +++ 

Indiguiri + = + + - +++ - +++ + ++ 

Apărări și consolidări de 

maluri 
+ = + + - ++ - ++ + + 

Regularizări de alibi + = + 0 - + - 0 + + 

Punerea în siguranta / 

reabilitarea de lucrări 

existente 

+ + + + = ++ + + + +++ 

Alte lucrări  + - - + - +++ - - + = 

M/V = Moștenire culturală/ valori materiale 

+ efecte pozitive 

- efecte negative 

= echilibrare efecte pozitive și negative 

0 nu sunt identificate efecte 
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Figura 2.1. Lucrări de investiții propuse ABA Someș- Tisa (SURSA: INSTITUTUL NAȚIONAL DE HIDROLOGIE ȘI GOSPODĂRIRE A 

APELOR) 
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BAZINUL HIDROGRAFIC CRIȘURI 

 

 

Lucrări pentru asigurarea sursei de apa – termen mediu 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiții 

1 Reabilitarea acumulare Cristur, judetul Bihor 

2 Acumulare Pietroasa, judetul Bihor 

3 Acumulare permanenta Joia Mare, judetul Arad 

4 Acumularea Mihaileni pe raul Crisul Alb, judetul Hunedoara  

5 Permanentizarea acumularii Suplacu de Barcau – judetul Bihor 

6 Amenajare Valea Taut, judetul Arad (reabilitare baraj Taut) 

7 Acumulare Valea Tacasele, jud. Arad 

8 Modernizare sistem inchidere / golire de fund baraj Chier, jud. Arad 

 

 

Lucrări pentru asigurarea sursei de apa – termen lung 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiții 

1 Realizarea acumularilor Cris Nou, Briheni și Finis – judetul Bihor 

 

 

Lucrări de regularizare și indiguire – termen mediu 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiții 

1 Amenajare Valea Halmagel, jud. Arad 

2 Amenajare Valea Luncusoara, jud. Arad 

3 Amenajare Valea Mides, confluenta Beliu - sat Secaci, jud. Arad 

4 Amenajare Valea Sighisoara, jud. Arad 

5 
Protectia digului de pe malul stang al raului Crisul Negru împotriva infiltratiilor in zona 

localitatii Zerind și Iermata Neagra, jud. Arad 

6 Acumularea nepermanenta Valea Moneasa, jud. Arad 

7 
Lucrări pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in bazinul hidrogarfic Crisul 

Negru, jud. Bihor  

8 Amenajare raul Crisul Repede, jud. Bihor. 

9 Amenajare Valea Gepis, jud. Bihor 

10 Amenajare rau Crisul Repede, comuna Auseu, jud. Bihor 

11 Amenajare Valea Dobricionesti, jud. Bihor 

12 Reabilitare și punere in siguranta lucrări Valea Izvor, jud. Bihor 

13 Amenajare Valea Nimaiesti, jud. Bihor 

14 Amenajare Valea Cuzap, jud. Bihor 

15 Acumularea nepermanenta Ginta, pe raul Crisul Negru, jud. Bihor 

16 Amenajarea Valea Craiasa, jud. Bihor 

17 Amenajare Valea Hotarel, jud. Bihor 

18 Acumulare nepermanenta Poiana, jud. Bihor 

19 Amenajarea și reabilitarea ecologica a raului Crisul Repede, jud. Bihor 
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20 Amenajarea Valea Bistra, jud. Bihor 

21 Amenajarea Valea Borumblaca, jud. Bihor 

22 Acumulare nepermanenta Corbesti, jud. Bihor 

23 
Lucrări pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in b.h.Barcau in perioada 14 - 

16 iunie 1997, jud. Bihor și Salaj  

24 Amenajare Valea Mărgăuta, jud. Cluj 

25 Amenajarea Valea Calata, jud. Cluj 

26 Amenajare Valea Luncoi, jud. Hunedoara 

27 Amenajare Valea Bucureşci, jud. Hunedoara 

28 
Protecții de mal punctuale in bazinul hidrografic Crisul Negru aparute in urma viiturilor din 

anul 2004 

 

 

Lucrări de regularizare și indiguire – termen lung 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiții 

1 Amenajare Valea Poclusa, jud. Bihor 

2 Amenajare Valea Tarcaita, jud. Bihor 

3 Amenajare Valea Finis, jud. Bihor 

4 Amenajare Cris Nou la Lunca, jud. Bihor 

5 Amenajare Valea Brihnei, jud. Bihor 

6 Amenajare Valea Sighistel, jud. Bihor 

7 Acumulare nepermanenta Sohodol, jud. Bihor 

8 Acumulare nepermanenta Meziad, jud. Bihor 

9 Amenajare Valea Rosie, jud. Bihor 

10 Amenajare Valea lui Vasile, jud. Bihor 

11 Amenajare Valea Soimus, jud. Bihor 

12 Amenajare Valea Tria, jud. Bihor 

13 Amenajare Valea Mare la Tarnova, jud. Arad 

14 Amenajare Valea Vata, jud. Hunedoara 

15 Amenajare Valea Tebea, jud. Hunedoara 

16 Regularizare Valea Rabita, jud. Hunedoara 

17 Amenajare Valea Baldovin, jud. Hunedoara 

18 Amenajare Valea Camar, jud. Bihor 

19 Amenajare Valea Sarcau, jud. Bihor 

20 Amenajare Valea Cosmo, jud. Bihor 

21 Amenajare Valea Sarand, jud. Bihor 

22 Amenajare Valea Omului, jud. Bihor 

23 Amenajare Valea Chijic, jud. Bihor 

24 Amenajare Lazuri de Rosia, jud. Bihor 

25 Amenajare Valea Uibaresti, jud. Hunedoara 

26 Amenajare Valea Zeldis, jud. Arad 

27 Acumulare nepermanenta Dezna, jud. Arad 

28 Regularizare Valea Obarsa, jud. Hunedoara 

29 Regularizare Valea de Lazuri, jud. Arad 
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30 Regularizare Valea Hodis, jud. Arad 

31 
Reabilitare coronament și creare sistem rutier in vederea asigurarii accesului in perioade de ape 

mari pe raul Crisul Negru, jud. Bihor 

32 Amenajare Valea Cleceova la Buteni, jud. Arad 

33 Amenajare Valea Hasmas și afluentii, jud. Arad 

34 Amenajare Valea Adona, jud. Bihor 

35 Amenajare Valea Crisan, jud. Hunedoara 

36 Amenajare Valea Banesti, jud. Arad 

37 Amenajare Valea Pascaului la Ghighiseni, jud. Bihor 

38 Amenajare Valea Tasad, jud. Bihor 

39 Amenajare Crisul Mic in Oradea, jud. Bihor 

40 Regularizare Valea Tarnvita, jud. Arad 

41 Amenajare complexa Valea Leuca, jud. Arad acumulare nepermanenta 

42 Indiguire Crisul Alb la Pescari, jud. Arad 

43 Consolidare mal la Ionesti, jud. Arad 

44 Indiguire Crisul Alb la Gurahond, jud. Arad 

45 Consolidari de mal și praguri de fund in zona municipiului Marghita, jud. Bihor 

46 
Executat deversor de ape mari in urma expertizei la acumularea Sannicolau de Munte, jud. 

Bihor 

47 
Executat pasarela la ac. nepermanenta Salard și canal de la golire pana la raul Barcau, jud. 

Bihor 

48 Regularizare Valea Mare la Cusuius, jud. Bihor 

49 Regularizare Valea Mare la Hinchiris, jud. Bihor 

50 Regularizare Valea Ratasel, jud. Bihor 
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Tabel 2.2 Efecte potențiale asupra mediului – evaluare calitativă 

Tipuri de măsuri Aspect de mediu Efect sinergic 

și cumulativ  
aer apă sol climă biodivers

itate 

popu 

lație 

peisaj M/V conștient

izare 

Creșterea capacității de 

curgere a albiilor minore 
0 + + + = + 0 0 0 +++ 

Indiguiri + = + + - +++ - +++ + ++ 

Apărări și consolidări de 

maluri 
+ = + + - ++ - ++ + + 

Regularizări de alibi + = + 0 - + - 0 + + 

Acumulări nepermanente 

(noi) 
+ + + + = + 0 = + ++ 

Punerea în siguranta / 

reabilitarea de lucrări 

existente 

+ + + + = ++ + + + +++ 

Alte lucrări  + - - + - +++ - - + = 

M/V = Moștenire culturală/ valori materiale 

+ efecte pozitive 

- efecte negative 

= echilibrare efecte pozitive și negative 

0 nu sunt identificate efecte 
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RFigura 2.2. Lucrări de investiții propuse ABA Crișuri (SURSA: INSTITUTUL NAȚIONAL DE 

HIDROLOGIE ȘI GOSPODĂRIRE A APELOR)
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BAZINUL HIDROGRAFIC MUREȘ 

 

 

Lucrări pentru asigurarea sursei de apa – termen mediu 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea obiectivului de investiții 

1 Cresterea gradului de siguranta a barajului și lacului Mihoesti pe raul Aries – judetul 

Alba 

 

 

Lucrări de regularizare și indiguire – termen mediu 

Nr. 

crt. 

Denumirea obiectivului de investiții 

1 Amenajarea raului Mures in zona Coslariu - Santimbru, jud. Alba 

2 Regularizare și consolidare de mal pe raul Geoagiu sector Teius - Valea Manastirii, jud. 

Alba 

3 Regularizare rau Pian aval localitatea Strungari, jud. Alba 

4 Indiguirea raului Mures, mal drept, la Saracsau, jud. Alba 

5 Amenajarea paraului Valea Ciorii la Baia de Aries, jud. Alba 

6 Regularizare rau Ampoi și torenti la Zlatna, jud. Alba 

7 Amenajarea raului Aries și afluenti pentru apararea împotriva inundațiilor a localitatilor 

Campeni, Baia de Aries, Lunca Ariesului și aval de acumularea Mihoiesti, jud. Alba 

8 Indiguire rau Mures in zona localitatii Bodrog, jud. Arad 

9 Punere in siguranta a digului de aparare pe raul Mures mal drept Nadlac - Seitin, jud. 

Arad 

10 Regularizare Valea Troas la Savarsin, jud. Arad 

11 Regularizare Valea Vinesti la Savarsin, jud. Arad 

12 Amenajarea paraului Valea Racilor in municipiul Turda, jud. Cluj 

13 Regularizarea raului Sibisel in zona localitatilor Sanpetru Sacel, Barastii Hategului, 

Santamarie Orlea, jud. Hunedoara 

14 Regularizare și aparare de mal Valea Luncanilor sector Bosorod - Strei - Sangiorgiu, jud. 

Hunedoara 

15 Regularizare și aparare de mal rau Orastie pe sectorul Costesti - Orastie, jud. Hunedoara 

16 Consolidare mal stang raul Mures in zona localitatii Aurel Vlaicu, comuna Geoagiu, jud. 

Hunedoara 

17 Amenajarea paraului Toplita pentru aparare împotriva inundațiilor in zona localitatii 

Toplita, jud. Harghita 

18 Regularizare parau Mitaci la Tusnadul Nou, jud. Harghita 

19 Refacere praguri și aparari de maluri pe paraul Geoagiu la Cristu Secuiesc,  

jud. Harghita 

20 Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, jud. Mureş 

21 Amenajarea raului Mures in zona barajului de priza Azomures, jud. Mures 

22 Amenajarea raului Mures pentru apararea împotriva inundațiilor pe sectorul Iod - 

Rastolita - Borzia, jud. Mures 

23 Regularizare parau Rapa pe teritoriul comunei Vatava, jud. Mures 

24 Indiguire mal stang rau Mures pentru aparare împotriva inundațiilor a localitatii Sanpaul, 

jud. Mures 
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25 Indiguire și regularizare paraul Lut in zona localitatii Voivodeni, jud. Mures 

26 Amenajare rau Tarnava Mica in zona localitatii Coroi Sanmartin, jud. Mures 

27 Amenajarea raului Tarnava Mica pentru apararea împotriva inundațiilor in zona 

localitatilor Suplac, Adamus, Cornesti, Craiesti, jud. Mures 

28 Regularizare parau Bistra și parau Pietris in zona localitatilor Bistra Muresului, Deda, 

Pietris, jud. Mures 

29 Refacere prag de fund pe raul Mures la Brancovenesti, jud. Mures 

30 Amenajari hidrotehnice in bazinul hidrografic Gurghiu pe tronsonul Reghin - Lapusna, 

jud. Mures 

31 Regularizarea raului Visa, jud. Sibiu 

 

 

Lucrări de regularizare și indiguire – termen lung 

Nr.crt Denumirea obiectivului de investiții 

1 Regularizarea paraului Ditrau in comuna Ditrau, jud. Harghita 

2 Regularizare rau Mures in zona localitatilor Suseni-Ciumani-Remetea, jud. Harghita 

3 Aparari de maluri pe raul Toplita la Toplita, jud. Harghita 

4 Amenajare rau Mures la Iernut in zona Dj.152 A Iernut-Lechinta, jud. Mures 

5 Suprainaltare dig mal drept rau Mures și consolidare mal in zona localitatii Dileul Nou, 

com. Sanpaul, jud. Mures 

6 Regularizare rau Tarnava Mica in zona localitatii Mica, jud. Mures 

7 Regularizare rau Tarnava Mare pe sectorul Albesti-Odorheiu Secuiesc, jud. Mures și 

Harghita 

8 Amenajarea Mures și afluenti in zona comunei Stanceni, jud. Mures 

9 Amenajare parau Saes la Sighisoara, jud. Mures 

10 Amenajare parau Sovata la Sovata, jud. Mures 

11 Amenajare rau Mures in zona loc Petelea, jud Mures 

12 Suprainamltare dig mal stang rau Mures, la Ludus, jud. Mures 

13 Amenajarea paraului Iarain zona sursei de apa potabila a localitatii Iara, jud. Cluj 

14 Regularizare rau Cugir amonte și aval localitatea Vinerea, jud. Alba 

15 Indiguire mal drept rau Mures la Beldiu, jud. Alba 

16 Regularizare parau Ciuruleasa pe teritoriul comunei Ciuruleasa, jud. Alba 

17 Regularizare parau Galda in comuna Galda de Jos, Jud. Alba 

18 Regularizare rau Ariesul Mare și afluenti amonte acumulare Mihoiesti, jud. Alba 

19 Regularizare rau Aiud al Aiud, jud. Alba 

20 Regularizare parau Abrud la Abrud, jud. Alba 

21 Regularizare parau Boz și afluenti in zona loc. Branisca, jud. Hunedoara 

22 Regularizare rau Cerna amonte acumulare Cincis, in zona localitatii Lunca Cernii, jud. 

Hunedoara 

23 Aparare de mal pe raul Mures la Stretea, com Dobra, jud Hunedoara 

24 Regularizare și consolidari de mal pe paraul Ohaba pe sectorul Ohaba-Ponor, com Pui, 

jud. Hunedoara  

25 Regularizare și consolidari de mal pe Valea Sacamas, jud. Hunedoara  

26 Regularizare Valea Petris in comuna Petris, jud. Arad 

27 Punerea in siguranta a digului de aparare rau Mures, mal drept la Pecica,jud. Arad 

28 Regularizare Valea Mare la Ususau, in comuna Ususau, jud. Arad 

29 Protecții de mal pe raul Mures in zona Paulis Sambateni, jud. Arad 

30 Amenajare Valea Capriorisca in satul Caprioara, comuna Savarsin, jud. Arad 
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31 Regularizare și aparari de maluri pe raul Galbena pe sectorul Densus Hateg, jud. 

Hunedoara 

32 Indiguire rau Mures mal stang la Balomir, comuna Sibot, jud. Alba 

33 Regularizare și aparari de mal pe raul Geoagiu-Bozes, jud Hunedoara 

34 Regularizare Valea Julita in localitatile Slatina de Mures, comunele Barzava și Baia, 

Julita comuna Varadia de Mures, jud. Arad 

35 Amenajarea raului Niraj amonte acumularea Valea, jud. Mures 

36 Regularizare parau Lut pe teritoriul comunei Glodeni, jud. Mures 

37 Indiguire și consolidare de mal pe raul Mures in zona localitatilor Cuci Dataseni, jud. 

Mures 

38 Amenajare rau Mures in zona localitatii Valeni, jud Mures 

39 Regularizare parau Santioana in zona localitatii Laslau, jud. Mures 

40 Amenajare parau Voiniceni in intravilanul comunei Santana de Mures, jud. Mures 

41 Amenajare rau Mures in zona loc. Suseni, jud Mures 

42 Amenajare rau Mures in zona loc. Rusii Munti, jud. Mures 

43 Indiguire parau Bozed pe raza localitatii Lechincioara, jud Mures 

44 Regularizare parau Cusmed pe sectorul aval acumulare Bezid - confluenta rau Tarnava 

Mica, jud. Mures 

45 Amenajare rau Aries in zona localitatii Campia Turzii, jud. Mures 

46 Regularizare parau Curciu in zona localitatii Curciu și Darloz, jud Sibiu 

47 Regularizare parau Mosna la Medias, jud. Sibiu 

48 Consolidare mal stang rau Mures la Tartaria, comuna Saliste, jud. Alba 

49 Regularizare rau Secasul Mic, jud. Alba 

50 Reabilitare dig mal drept rau Tarnava Mare - la Blaj, jud Alba 

51 Amenajare afluenti rau Sebes pe tronsonul Sibiseni - Capalna, jud. Alba 

52 Regularizare parau Valea Lunga in comuna Valea Lunga, jud Alba 

53 Consolidare mal stang rau Mures la Micoslaca, jud. Alba 

54 Consolidare mal drept rau Tarnava la Craciunelu de Jos, jud. Alba 

55 Indiguire și regularizare rau Mures in zona comunei Gurasada, jud. Hunedoara 

56 Regularizare rau Sibisel pe sectorul Sibisel, Castau Orastie, jud. Hunedoara 

57 Aparari de maluri pe raul Mures in zona parcului dendrologic Simeria, jud Hunedoara 

58 Regularizare parau Crivadia și afluenti in comuna Banita, jud. Hunedoara 

59 Regularizare Valea Romos și Valea Aurel Vlaicu la Romos și Aurel Vlaicu, jud. 

Hunedoara 

60 Regularizare Valea Halalis in comuna Savarsin, jud. Arad 

61 Regularizare Valea Valcuta in satul Nicolae Balcescu, com. Varadia de Mures, jud. Arad 

62 Regularizare Valea Monorostia in comuna Barzava , jud. Arad 

63 Regularizare Valea Izvor in satul Birchis, comuna Birchis, jud Arad 

64 Regularizare Valea Sulinis, in satul Bata, comuna Bata, jud. Arad 

65 Regularizare Valea Iernova la Lipova, jud. Arad 

66 Protecție mal stang rau Mures la Bata, comuna Bata, jud. Arad 

67 Regularizare Valea Cuias in satul Cuias, comuna Savarsin, jud. Arad 

68 Reparatii stavilare pe canalul Muresul Mort in municipiul Arad, jud. Arad 

69 Reparatii stavilare pe canalul Tiganca in municipiul Arad, jud. Arad 
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Tabel 2.3 Efecte potențiale asupra mediului – evaluare calitativă 

Tipuri de măsuri Aspect de mediu Efect sinergic 

și cumulativ  
aer apă sol climă biodivers

itate 

popu 

lație 

peisaj M/V conștient

izare 

Creșterea capacității de 

curgere a albiilor minore 
0 + + + = + 0 0 0 +++ 

Indiguiri + = + + - +++ - +++ + ++ 

Apărări și consolidări de 

maluri 
+ = + + - ++ - ++ + + 

Regularizări de alibi + = + 0 - + - 0 + + 

Punerea în siguranta / 

reabilitarea de lucrări 

existente 

+ + + + = ++ + + + +++ 

Alte lucrări  + - - + - +++ - - + = 

M/V = Moștenire culturală/ valori materiale 

+ efecte pozitive 

- efecte negative 

= echilibrare efecte pozitive și negative 

0 nu sunt identificate efecte 
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Figura 2.3. Lucrări de investiții propuse ABA Mureș (SURSA: INSTITUTUL NAȚIONAL DE HIDROLOGIE ȘI GOSPODĂRIRE A APELOR)
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BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT 

 

 

Lucrări pentru asigurarea sursei de apa – termen mediu 

Nr. 

crt. 

Denumirea obiectivului de investiții 

1 Acumulare Surduc etapa a lll-a pentru zona Timisoara, jud. Timis  

2 Punerea in siguranta a barajului Buhui pentru alimentarea cu apa a orasului 

Anina, jud. Caras - Severin 

 

Lucrări de regularizare și indiguire – termen mediu 

Nr. 

crt 

Denumirea obiectivului de investiții 

1 Refacerea lucrărilor calamitate la acumularea Oravita I, jud. Caras- Severin 

2 Regularizare parau Potoc la Caransebeş, jud. Caras - Severin 

3 Amenajare rau Barzava și afluenţi in oraşul Bocşa, jud. Caras-Severin 

4 Regularizare și consolidare rau Barzava pe sector Gataia - frontiera Serbia, judeţul Timiş 

5 Amenajare rau Bega și afluenţi pe sectorul Curtea-Poieni, judeţul Timiş 

6 Amenajare rau Bistra pe sectorul Otelu Roşu - Bucova. jud. Caras-Severin 

7 Ecologizare canal Bega pe sectorul Timişoara - frontiera Serbia, jud. Timiş 

8 Amenajare rau Barzava și afluenţi in municipiul Resita, jud Caras-Severin 

9 Amenajare rau Bistra pe sectorul Glimboca - confluenta rau Timiş, judeţul Caras - Severin 

10 Consolidare și reprofilare rau Timiş pe sector Lugoj-frontiera Serbia, jud Timiş 

11 Regularizare și îndiguire rau Bistra pe sectorul Otelu Rosu-laz, judeţul Caras-Severin 

12 Consolidare și reprofilare canal descărcare Bega-Timis pe sector Topolovat- confluenta rau 

Timiş. jud. Timiş 

13 Amenajare rau Bega și afluenţi in zona de lunca pe sectorul Leucusesti - Curtea, jud. Timiş 

 

 

Lucrări de regularizare și indiguire – termen lung 

Nr. 

crt 

Denumirea obiectivului de investiții 

1 Regularizare parau Dognecea aval baraj Dognecea Mare, jud.Caras-Severin 

2 Regularizare Valea Mare și Bosneag la Moldova Noua, jud. Caras-Severin 

3 Amenajare rau Barzava și afluenti pe sector Bocsa-Gataia , jud. Caras-Severin 

4 Amenajare rau Nera și afluenti pe sectorul Borlovenii Vechi-Sopotu Nou-Zlatita, jud. Caras-

Severin 

5 Regularizare parau Mehadica in localitatile Mehadica, Cuptoare și Crusovat, jud. Caras-Severin 

6 Amenajare rau Poganis și afluenti pe sectorul Brebu-confluenta rau Timis, jud. Caras-Severin și 

Timis 

7 Regularizare parau Axin in localitatea Var, comuna Obeja, jud. Caras-Severin 

8 Consolidare rau Timis la Prisian și Buchin, comuna Buchin, jud. Caras-Severin 

9 Amenajare parau Bolvasnita in comuna Bolvasnita, jud. Caras-Severin 

10 Regularizare parau Berzeasca la Berzeasca; parau Oravita la Liubcova; Valea Mica la Sasca; 

Valea Mare la Pojejena; Valea Lucva la Belobresca și parau Radimna la Radimna, jud Caras-

Severin 

11 Regularizare parau Belareca, jud. Caras-Severin 
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12 Consolidari maluri rau Timis la Jupa și Sacu, jud. Caras-Severin 

13 Regularizare parau Macicas la Prisaca, comuna Constantin Daicoviciu, jud. Caras-Severin 

14 Regularizare parau Valea Bolvasnitei in localitatea Valea Bolvasnitei, comuna Mehadia, jud. 

Caras-Severin 

15 Amenajare rau Bega și afluenti pe sector Timisoara-Balint, jud. Timis 

16 Regularizare parau Nadrag și afluenti pe sector amonte loc. Nadrag-confluenta rau Timis, jud. 

Timis 

17 Amenajare rau Cerna pe sectorul Baile Herculane-confluenta rau Belareca, jud. Caras-Severin 

18 Punere in siguranta acumulari nepermanente Lisava și Varadia, jud. Caras-Severin 

19 Regularizare parau Rudaria la Eftimie Murgu, jud. Caras-Severin 

20 Regularizare parau Luncavita și parau Verendin in  comuna Luncavita, jud. Caras-Severin 

21 Regularizare parau Criva și parau Teregovita la Teregova, jud.Caras-Severin 

22 Regularizare parau Fizes la Tirol, Fizes și Berzovia,  jud. Caras-Severin 

23 Regularizare parau Carnecea in localitatea Carnecea, comuna Ticvaniu Mare, jud. Caras-

Severin 

24 Amenajare parau Valea Mare in localitatea Padina Matei, comuna Garnic, jud. Caras-Severin 

25 Regularizare parau Moravita la Ocna de Fier, jud. Caras-Severin 

26 Amenajare parau Nermet, Clocotici și Gelog, comuna Lupac, jud.Caras-Severin 

27 Regularizare parau Surgani pe sector Buzias-confluenta rau Timis, jud. Timis 

28 Regularizare parau Lanca-Birda pe sectorul canal Tofaia-confluenta rau Timis, jud Timis 

29 Punere in siguranta acumulari nepermanente Porcareata și Pruni, jud Timis 

30 Regularizare parau Timisina pe sector Boldur-confluenta rau Timis 



 

Page 145 of 184 
 

 

Tabel 2.4 Efecte potențiale asupra mediului – evaluare calitativă 

Tipuri de măsuri Aspect de mediu Efect sinergic 

și cumulativ  
aer apă sol climă biodivers

itate 

popu 

lație 

peisaj M/V conștient

izare 

Creșterea capacității de 

curgere a albiilor minore 
0 + + + = + 0 0 0 +++ 

Indiguiri + = + + - +++ - +++ + ++ 

Apărări și consolidări de 

maluri 
+ = + + - ++ - ++ + + 

Regularizări de alibi + = + 0 - + - 0 + + 

Punerea în siguranta / 

reabilitarea de lucrări 

existente 

+ + + + = ++ + + + +++ 

Alte lucrări  + - - + - +++ - - + = 

M/V = Moștenire culturală/ valori materiale 

+ efecte pozitive 

- efecte negative 

= echilibrare efecte pozitive și negative 

0 nu sunt identificate efecte 
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Figura 2.4. Lucrări de investiții propuse ABA Banat (SURSA: INSTITUTUL NAȚIONAL DE 

HIDROLOGIE ȘI GOSPODĂRIRE A APELOR) 

BAZINUL HIDROGRAFIC JIU 

 

 

Lucrări pentru asigurarea sursei de apa – termen mediu 

Nr. 

crt. 

Denumirea obiectivului de investiții 

1 Cresterea gradului de siguranta a barajului Valea de Pesti pe raul Valea de Pesti – jud. 

Hunedoara 

2 Punerea in siguranţa a barajului Isalnita, jud. Dolj 

 

Lucrări pentru asigurarea sursei de apa – termen lung 

Nr. 

crt. 

Denumirea obiectivului de investiții 

1 Punerea in siguranta la priza cu barare Rovinari, jud. Gorj 

2 Punerea in siguranta a barajului Caraula, jud. Dolj 

3 Punerea in siguranta a barajului Cornu, jud. Dolj 

 

Lucrări de regularizare și indiguire – termen mediu 

Nr. 

crt. 

Denumirea obiectivului de investiții 

1 Reabilitare și amenajare parau Crevedia.jud Hunedoara 

2 Amenajarea paraului Merisoara in zona oraşului Vulcan, jud Hunedoara 

3 Regularizare rau Amaradia in zona localităţii Bustuchin - Melinesti, jud. Gorj 

4 Regularizare și îndiguire rau Gilort pe tronson Tg, Carbunesti - Andreesti jud. Gorj 

5 Recalibrare albie și îndiguire mal drept râu Mereţel pe sectorul Şopot-Belot, comuna Şopot, 

jud. Dolj 

6 Apărare împotriva inundațiilor din râul Jiu a incintei mănăstirii Lainici etapa a ll-a, jud. 

Gorj 

7 Decolmatare și reprofilare albie parau Baldal (Jivan) in comuna Intorsătura, Jud. Dolj 

8 Amenajare parau Jiet in zona localităţii Petrila, jud. Hunedoara 

9 Amenajare parau Teslui pentru aparare împotriva inundaţiilor pe sectorul Mischii-Teslui, 

jud. Dolj 

10 Regularizare rau Bistriţa pe sectorul Gureni Bradiceni, jud. Gorj 

11 Regularizare pârâu Ploştina pe tronsonul Roşiuta-confluenţă râu Motru, jud. Gorj 

12 Apărare de mal și reprofilare albie râu Jiul de Vest în zona localităţii Lupeni jud. 

Hunedoara 

13 Amenajare și reabilitare parau Terpezita și afluenţi in zona loc. Gabru, jud.Dolj 

14 Amenajare și reabilitare parau Prodila in zona localităţii Podari, jud. Dolj 

15 Amenajarea parau Maleia in zona localităţii Petroşani, jud. Hunedoara 

16 Regularizarea paraului Racovat la Ilovita, jud. Mehedinţi 

17 Consolidare și regularizare parau Vodita și afluenti in zona complexului monahal Vodita, 

jud. Mehedinţi 

18 Amenajare curs inferior rau Cosustea Mare pe sectorul llovat - confluenta rau Motru, jud. 

Mehedinţi 

19 Amenajare rau Topolnita intre localităţile Balotesti - Drobeta Turnu Severin, jud. 
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Mehedinţi 

20 Amenajare rau Jiu in zona localităţii Schitu, jud. Dolj 

 

 

Lucrări de regularizare și indiguire – termen lung 

Nr. 

crt. 

Denumirea obiectivului de investiții 

1 Aducerea la clasa de importanta a digurilor de pe raul Jiu, sectorul Rovinari-Valeni, jud. 

Gorj 

2 Aducerea la clasa de importanta a digurilor de pe raul Jiu, sectorul Isalnita-Zaval, jud. Dolj 

3 Regularizare râu Şuşiţa pe sectorul pod Ursaţi DN67D – pod DN67 Târgu Jiu – Drobeta 

Turnu Severin, jud. Gorj 

4 Regularizare şi apărare de mal pârâu Cioiana în zona localităţii Bâlteni, jud. Gorj. 

5 Aparare de mal drept rau Jiul pe sectorul Valea Stanciului - Gangiova, jud. Dolj 

6 Regularizare râu Motru pe sectorul localităţii Pluta – confluenţă râu Jiu, jud. Mehedinţi 

7 Regularizare râu Gilort în zona comunei Albeni, sat Bolboceşti, jud. Gorj. 

8 Amenajare parau Pesteana la Brosteni, jud. Mehedinti 

9 Regularizare parau Plesoiu pe sectorul localitatii Rachita de Jos-confluenta cu parau 

Meretel, jud. Dolj 

10 Regularizare parau Urdinita pe sectorul localitatii Botosesti-Paia, confluenta parau Brabova 

(loc. Pietroaia), jud. Dolj 

11 Regularizare și indiguire parau Brabova in zona localitatilor Brabova-Predesti, jud. Dolj 

12 Regularizare pârâu Raznic în zona localităţii Greceşti – confluenţă râu Jiu, jud. Dolj 

13 Regularizare rau Blahnita in zona localitatilor Surpati-Haiesti, jud. Gorj 

14 Amenajare rau Sovarna la Sovarna, jud. Mehedinti 

15 Regularizare pârâu Tejac pe sectorul Leamna de Sus – Leamna de Jos, comuna Bucovat, 

jud. Dolj 

16 Regularizare pârâu Baboia pe sector Acumulare Cornu-Acumulare Caraula, jud. Dolj 

17 Dig de apărare mal drept râu Jiu pe sectorul Braloştiţa Coţofenii din Dos, jud. Dolj. 

18 Amenajare pârâu Pleşuva pe sectorul Malovăţ-confluenţă râu Topolniţa, jud. Mehedinţi 

19 Amenajare pârâu Jilţ şi afluenţii Jilţul Mic și Borăscu pentru apărare împotriva inundaţiilor, 

jud. Gorj. 

20 Amenajare rau Drincea pe tronsonul Recea-Corlatel, jud. Mehedinti 

21 Amenajare parau Husnita pe tronsonul Prunisor-Ciochiuta, jud. Mehedinti 

22 Amenajare curs superior Desnatui la Gvardinita, jud. Mehedinti 

23 Regularizare parau Meretel in zona localitatii Gogosu-confluenta parau Raznic, jud. Dolj 

24 Regularizare parau Horezu in zona localitatii Bulzesti, jud. Dolj 

25 Regularizare parau Gemartalui in zona localitatii Murgasi, jud. Dolj 

26 Regularizare parau Vlasca pe sectorul Lacrita-confluenta parau Teslui, jud. Dolj 

27 Regularizare parau Balasan pe sectorul Bailesti-Catane, jud. Dolj 

28 Regularizare parau Desnatui in zona localitatii Carpen, sat Cleanov, jud. Dolj 

29 Amenajare rau Jiu pentru marirea gradului de siguranta a digurilor pe sectorul baraj 

Isalnita-aval municipiul Craiova, jud. Dolj 

30 Regularizare parau Racovita, pe sectorul localitatilor Racovita-Brastolnita, jud. Dolj 

31 Amenajare rau Jiu in zona localitatii Balta, jud. Dolj 

32 Amenajare rau Jiu in zona localitatii Bralostita, sat Ochisor, jud. Dolj 

33 Amenajare parau Lumasu in intravilanul comunei Malu Mare, jud. Dolj 

34 Regularizare rau Sohodol, in zona localitatilor Arcani-Runcu, jud. Dolj 
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35 Regularizare parau Calnic in zona localitatii Zorlesti, comuna Prigoria, jud. Gorj 

36 Amenajare parau Jirov in intravilanul localitatii Jirov, comuna Corcova, jud. Mehedinti 

37 Amenajare parau Brebina in intravilanul localitatii Obarsia Closani, jud. Mehedinti 

38 Amenajare parau Jidostita in intravilanul localitatii Jidostita, jud. Mehedinti 

39 Amenajare parau Crainici in intravilanul localitatii Comanesti, jud. Mehedinti 

40 Amenajare parau Bahna in intravilanul localitatii Ilovita și Bahna, jud. Mehedinti 

41 Aparare de mal drept rau Jiul de Vest aval confluenta cu parau Aninoasa, jud. Hunedoara 

42 Amenajare raul Jiul de Vest și afluenti - paraul Staicului și parau Salatruc in municipiul 

Petrosani, jud. Hunedoara 

43 Regularizare și consolidare maluri parau Maleia - etapa a II- a, jud. Hunedoara 

44 Regularizare parau Pocruia amonte pod Pocruia - Sohodol, jud. Gorj 

45 Regularizare rau Tismana pe raza localitatii Tismana, jud. Gorj 

46 Regularizare parau Orlea pe sectorul Izvarna - aval pod Celei, jud. Gorj 

47 Regularizare parau Purcaru pe raza localitatii Purcaru - confluenta rau Gilort, jud. Gorj 
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Tabel 2.5 Efecte potențiale asupra mediului – evaluare calitativă 

Tipuri de măsuri Aspect de mediu Efect sinergic 

și cumulativ  
aer apă sol climă biodivers

itate 

popu 

lație 

peisaj M/V conștient

izare 

Creșterea capacității de 

curgere a albiilor minore 
0 + + + = + 0 0 0 +++ 

Indiguiri + = + + - +++ - +++ + ++ 

Apărări și consolidări de 

maluri 
+ = + + - ++ - ++ + + 

Regularizări de alibi + = + 0 - + - 0 + + 

Acumulări nepermanente 

(noi) 
+ + + + = + 0 = + ++ 

Punerea în siguranta / 

reabilitarea de lucrări 

existente 

+ + + + = ++ + + + +++ 

Alte lucrări  + - - + - +++ - - + = 

M/V = Moștenire culturală/ valori materiale 

+ efecte pozitive 

- efecte negative 

= echilibrare efecte pozitive și negative 

0 nu sunt identificate efecte 
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Figura 2.5. Lucrări de investiții propuse ABA Jiu (SURSA: INSTITUTUL NAȚIONAL DE 

HIDROLOGIE ȘI GOSPODĂRIRE A APELOR) 

 

BAZINUL HODROGRAFIC OLT 

 

 

Lucrări pentru asigurarea sursei de apa – termen mediu 

Nr. 

crt. 

Denumirea obiectivului de investiții 

1 Suprainaltare baraj Sacele etapa l, jud. Brasov  

2 Reabilitarea barajului Dopca, jud. Brasov 

3 Surse de alimentare cu apa a localitatilor de pe platforma Cotmeana, jud. Arges, Valcea și 

Olt 

Derivatii 

4 Sistem hidrotehnic Dunare – Olt: Derivatie Draganesti et. l-a, jud. Olt și Teleorman 

 

Lucrări de regularizare și indiguire – termen mediu 

Nr. 

crt. 

Denumirea obiectivului de investiții 

1 Refacere praguri și aparari de maluri pe paraul Goagiu la Cristuru Secuiesc,  

jud. Harghita 

2 Regularizare parau Frumoasa aval baraj Frumoasa-confluenta cu raul Olt, jud. Harghita 

3 Indiguire rau Olt in sectorul Fagaras-Hoghiz, jud. Brasov 

4 Regularizare parau Cerna și afluenti pe sectorul Rungetu-Maciuca, jud. Valcea 

5 Reabilitarea paraului Dopca, jud. Brasov 

6 Regularizare parau Valea Seaca la Budila, jud. Brasov 

7 Regularizarea paraului Barsa, sector Zarnesti-Halchiu, jud. Brasov 

8 Aparare de mal pe raul Oltet in zona Moruglav, jud. Olt 

9 Regularizare parau Muereasca la Muereasca, jud. Valcea 

10 Indiguire rau Olt pe sectorul Islaz-Moldoveni, jud. Teleorman 

11 Regularizare parau Baiasu la Perisani, jud. Valcea 

12 Regularizare rau Oltet, localitatea Iancu Jianu, jud. Olt 

13 Amenajare parau Samnic pe sectorul Golesti-Blidaru, jud. Valcea 

14 Amenajarea pentru combaterea inundațiilor in bazinul hidrografic Raul Negru și bazinul 

hidrografic Olt jud. Covasna, Harghita și Brasov 

15 Regularizarea și consolidarea malurilor raului Oltet - com. Dobrun, jud. Olt 

16 Regularizare parau Luncavat și afluenti sectorul Vaideeni-Popesti jud. Valcea 

17 Regularizare rau Lotru - aval acumulare Bradisor confluenta raul Olt, jud. Valcea 

18 Regularizare parau Olanesti – intre localitatile Baile Olanesti - Rm Valcea, jud. Valcea 

19 Regularizare parau Topolog - intre localitatile Ticveni-Galicea, jud. Valcea 

20 Regularizare rau Oltet, la Lalosu, jud Valcea 

21 Regularizarea raului Oltet in zona orasului Bals, jud. Olt 

 

Lucrări de regularizare și indiguire – termen lung 

Nr. 

crt. 

Denumirea obiectivului de investiții 

1 Regularizare pr. Tarlung aval baraj Sacele - confluenta Raul Negru, jud. Brasov și Covasna 

2 Regularizare paraul Sinca in localitatea Poiana Marului, jud. Brasov 
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3 Regularizare paraul Valea Mandra, jud. Brasov 

4 Deviere canal Timis pentru aparare împotriva inundațiilor, jud. Brasov 

5 Consolidare albie parau Porumbacu, jud. Sibiu 

6 Regularizare paraul Cungra pe sectorul Dobroteasa-Samburesti, jud. Olt 

7 Regularizare paraul Milcov in localitatea Milcov, jud. Olt 

8 Indiguire mal drept rau Oltet la Falcoiu, jud. Olt 

9 Regularizare paraul Trepteanca la Vitomiresti, jud. Olt 

10 Regularizare paraul Dejeasca la Vitomiresti, jud. Olt 

11 Regularizare paraul Baraolt pe sectorul Biborteni - confluenta cu raul Olt, jud. Covasna 

12 Regularizare paraul Casin pe sectorul Targu Secuiesc-Valea Seaca, jud. Covasna 

13 Regularizare paraul Covasna in localitatea Covasna, jud. Covasna 

14 Regularizare paraul Pava in localitatea Zabala, jud. Covasna 

15 Regularizare paraul Ghelinta in localitatea Ghelinta, jud. Covasna 

16 Regularizare și aparari de mal pe paraul Casin in localitatea Plaiesii de Jos, jud. Harghita 

17 Consolidari maluri paraul Homorodul Mic și recalibrare albie in zona Lueta Craciunel, jud. 

Hargita 

18 Consolidari maluri raul Olt și recalibrare albie in localitatea Balan, jud. Hargita 

19 Regularizare paraul Bistrita pe sectorul Costesti-Babeni, jud. Valcea 

20 Regularizare paraul Cernisoara și Cernisoara Orlii in localitatea Cernisoara, jud. Valcea 

21 Regularizare paraul Geamana aval pod DJ 678, jud. Valcea 

22 Regularizare paraul Oltet la Gradistea, jud. Valcea 

23 Regularizare paraul Hinta la Govora Bai, jud. Valcea 

24 Amenajare rau Topolog și afluenti pe sectorul Salatrucu-Tigveni, jud. Arges 

25 Regularizare paraul Govora pe sectorul Stoenesti-Govora, jud. Valcea 

26 Regularizare paraul Iazul Mortilor in localitatea Babeni, jud. Valcea 

27 Regularizare paraul Otasau pe sectorul Barbatesti-Francesti, jud. Valcea 

28 Regularizare paraul Salatrucel pe sectorul Berislavesti-Salatrucel, jud. Valcea 

29 Regularizare și consolidari maluri paraul Chenderes in zona Santimbru, jud. Harghita 

30 Regularizare și consolidari maluri rau Olt in zona Sandominic Tomesti, jud. Harghita 

31 Regularizare paraul Fisag in zona Armaseni - Bancu, jud. Hargita 

32 Regularizare paraul Valea Mare in zona Sancraieni, jud. Harghita 

33 Regularizare paraul Lemnia in localitatea Lemnia de Sus, jud. Covasna 

34 Regularizare paraul Dobarlau pe sectorul Dobarlau-Lunca Marcus, jud. Covasna 

35 Regularizare paraul Valea Mare pe sectorul Borosneul Mare - Valea Mare, jud. Covasna 

36 Regularizare parau Corlat in localitatea Maierus - sat Arini, jud. Brasov 

37 Regularizare paraul Turcu pe sectorul Bran - confluenta paraul Barsa, jud. Brasov 

38 Amenajare paraul Timisul Sec pe sectorul aval pasarela DN1-DN11 (Brasov-Sf. 

Gheorghe), jud. Brasov 

39 Amenajare împotriva inundațiilor pe canalul Timis - cartier Noua Darste in municipiul 

Brasov, jud. Brasov 

40 Regularizare paraul Valea Sapunului, jud. Sibiu 

41 Regularizare paraul Cisnadie și paraul Popii, jud. Sibiu  

42 Regularizare paraul Steaza și paraul Caselor la Rasinari, jud. Sibiu 

43 Regularizare rau Saliste și parau Tilisca, jud. Sibiu 

44 Regularizare parau Cheia pe traseul Cheia - Valea Cheii, jud. Valcea 

45 Regularizare paraul Ursani pe traseul Ursani - Horezu, jud. Valcea 

46 Regularizare paraul Ramesti pe traseul Ramesti - Horezu, jud. Valcea 

47 Regularizare paraul Bistricioara pe traseul Saliste - Romanii de Sus, jud. Valcea 
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48 Regularizare paraul Pesceana pe traseul Sulesti - Dragasani, jud. Valcea 

49 Regularizare paraul Nisipoasa la Scundu, jud. Valcea 

50 Regularizare paraul Valea Satului la Fedelesoiu, jud. Valcea 

51 Regularizare paraul Iminog pe sectorul Perieti - Maruntei, jud. Olt 

52 Regularizare paraul Gemartalui pe sectorul Bals-Vulpeni, jud. Olt 

53 Regularizare paraul Oltisor (Artaroasa) in comuna Ganeasa, jud. Olt 

54 Regularizare rau Oltet in comuna Barza, jud. Olt 

55 Regularizare paraul Oltet la Parscoveni, jud. Olt 

56 Regularizare albie raul Sadu pe sectorul Sadu - Talmaciu, jud. Sibiu 

57 Regularizare paraul Beica la Susani, jud. Valcea 

58 Regularizare paraul Sasa la Tetoiu, jud. Valcea 

59 Regularizare paraul Costesti la Costesti, jud. Valcea 

60 Regularizare paraul Beica in localitatile Plesoiu și Cirlogani, jud. Olt  

61 Regularizare paraul Cepturaru in localitatea Vulturesti, jud. Olt 

62 Regularizare paraul Racu, jud. Harghita 

63 Regularizare paraul Uz in zona Sanmartin, jud. Harghita 

64 Regularizare paraul Madicsa in zona Danesti - Madaras, jud. Harghita 

65 Regularizare paraul Homorodul Mic in zona Meresti - Ocland, jud. Harghita 

66 Acumulari nepermanente pe paraul Cozd, jud. Brasov 

67 Regularizare albie paraul Moieciu in localitatea Moieciu, jud. Brasov 

68 Regularizare albie paraul Sambata in localitatea Sambata, jud. Brasov 

69 Regularizare paraul Bretcu in localitatea Bretcu, jud. Covasna 

70 Regularizare rau Hartibaciu și afluenti, jud. Sibiu 
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Tabel 2.6 Efecte potențiale asupra mediului – evaluare calitativă 

Tipuri de măsuri Aspect de mediu Efect sinergic 

și cumulativ  
aer apă sol climă biodivers

itate 

popu 

lație 

peisaj M/V conștient

izare 

Creșterea capacității de 

curgere a albiilor minore 
0 + + + = + 0 0 0 +++ 

Indiguiri + = + + - +++ - +++ + ++ 

Apărări și consolidări de 

maluri 
+ = + + - ++ - ++ + + 

Regularizări de alibi + = + 0 - + - 0 + + 

Acumulări nepermanente 

(noi) 
+ + + + = + 0 = + ++ 

Punerea în siguranta / 

reabilitarea de lucrări 

existente 

+ + + + = ++ + + + +++ 

Alte lucrări  + - - + - +++ - - + = 

M/V = Moștenire culturală/ valori materiale 

+ efecte pozitive 

- efecte negative 

= echilibrare efecte pozitive și negative 

0 nu sunt identificate efecte 
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Figura 2.6. Lucrări de investiții propuse ABA Olt (SURSA: INSTITUTUL NAȚIONAL DE 

HIDROLOGIE ȘI GOSPODĂRIRE A APELOR) 

BAZINUL HIDROGRAFIC ARGEȘ 
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Lucrări pentru asigurarea sursei de apa – termen mediu 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiții 

1 Marirea gradului de siguranta in exploatarea acumularii Pecineagu, jud. Arges 

2 Punerea in siguranta a acumularii Valcele, jud. Arges 

3 
Punere in siguranta baraj Golesti pod baraj, etansare rosturi pile, echipament hidromecanic, 

instalatie electrica 

4 Punerea in siguranta a Ac. Zavoiul Orbului – stabilizare zona aval Baraj Zavoiul Orbului 

5 
Reabilitare acumulari pe Valea Ilfovului – Bunget II, Bratesti, Adunati Ilfoveni, jud. 

Dambovita 

6 Punerea in siguranta Baraj Rausor, jud. Arges 

7 Punere in siguranta baraj Budeasa jud Arges 

8 Punere in siguranta a barajului Zavoiul Orbului jud. Dambovita 

9 Punere in siguranta a barajului Prundu - Pitesti jud. Arges 

10 Punere in siguranta a barajului și statiei de pompare Bascov jud. Arges 

11 Reabilitarea baraj de priza Mircea – Voda jud. Dambovita 

12 Punere in siguranta a prizei Arges-Sabar jud. Giurgiu 

13 
Punere in siguranta a barajelor de pe Valea Mamina jud. Giurgiu: Berceni I, Berceni II, 

Vadu lui Mos, La Gropi 

14 Reabilitarea echipamente și instalatii de actionare la Baraj Rusciori jud. Olt 

15 Reabilitarea baraj Crangeni jud. Teleorman  

16 Punere in siguranta baraj și priza apa statie pompe Campulung jud. Arges 

17 
Punere in siguranta Baraj priza Pojorata pentru captare apa raul Targului și dirijare in 

polderul Leresti jud. Arges 

18 Punere in siguranta a barajului Vacaresti jud. Dambovita 

19 Punere in siguranta a barajului de priza Brezoaiele jud. Dambovita 

20 
Punere in siguranta acumulare Plumbuita și acumulare Fundeni raul Colentina, mun. 

Bucuresti 

21 Punere in siguranta și reabilitare acumulare Lacul Morii -municipiul Bucuresti 

22 Punere in siguranta și reabilitare acumulare Pantelimon I  

23 Punere in siguranta și reabilitare acumulare Caldarusani  

24 Punere in siguranta a prizei de apa Jilava jud. Ilfov 

25 Acumulare Maracineni pe raul Doamnei, punerea in siguranta a lucrărilor, jud. Arges 

26 Acumulare Ogrezeni, jud. Giurgiu  

27 Marirea gradului de siguranta in exploatare a acumularii Mihailesti, jud. Giurgiu 

28 Punerea in siguranta a acumularii Bunget, jud. Dambovita 

29 Marirea gradului de siguranta in exploatarea acumularii Pecineagu, jud. Arges 

30 Baraj priza Clucereasa pe raul Targului, jud. Arges 

31 Lucrări de reabilitare priza Valea Voievozilor, jud. Dambovita 

32 Cresterea gradului de siguranta a barajului Buftea pe raul Colentina – jud. Ilfov 

Derivatii 

33 Derivatie Dambovita Ilfov și debusare in Ac Adunati 

34 Reabilitare NH Cocani și canal de derivatie Cocani – Darza, jud. Dambovita 
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Lucrări pentru asigurarea sursei de apa – termen lung 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiții 

1 Reabilitarea LEA 20 kV alimentare cu energie electrica Baraj Pecineagu jud Arges 

 

 

Lucrări de regularizare și indiguire – termen mediu 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiții 

1 
Amenajarea împotriva inundațiilor a raurilor Teleorman, Cotmeana, Vedea, Vedita in zona 

localitatilor afectate (Tatarasti, Tiganesti, Colonesti), jud. Arges, Olt și Teleorman 

2 
Aparare de mal rau Dambovita in zona frontului de captare Dragomiresti Salcioara și aval 

pod C.F.Contesti jud. Dambovita 

3 
Amenajare rau Arges pentru aparare împotriva inundațiilor in zona localitatilor Popa Nae - 

Gaisieni, jud. Giurgiu 

4 Baraj priza Clucereasa pe raul Targului, jud. Arges 

5 Regularizarea paraului Bratcov pe teritoriul comunei Maldaieni, jud. Teleorman 

6 
Acumulare Rausor - refacere drum contur mal stang, acumulare Rausor pe tronsonul km 

12+320 km 13+020 jud. Arges  

7 Regularizare rau Ciorogarla aval N.H. Brezoaiele, jud. Giurgiu  

8 Regularizare rau Calmatui, jud. Teleorman 

9 
Amenajarea raului Arges pe sectorul barajului Golesti - baraj Ogrezeni in vederea 

stabilizarii albiei, jud. Arges, Dambovita, Giurgiu  

10 Regularizare rau Vedea in zona localitatii Valeni, jud. Olt  

11 Regularizare rau Vedea in comuna Corbu, jud. Olt  

12 Amenajare rau Bratia intre localitatile Berevoiesti și Bailesti, jud. Arges 

13 Amenajare rau Bughea intre localitatile Bughea de Jos și Capul Piscului jud. Arges  

14 Amenajare rau Argesel intre localitatile Hartiesti și orasul Mioveni, jud Arges 

15 
Amenajare raul Doamnei pentru apararea împotriva inundațiilor in localitatile Corbi, 

Domnesti, Pietrosani, jud. Arges 

16 Regularizare rau Arges intre acumularea Bascov și acumularea Pitesti,jud. Arges 

17 Regularizare rau Burdea in localitatea Beuca, jud. Teleorman  

18 
Regularizare rau Cotmeana la Lunca Corbului și parau Vartej, afluent al raului Cotmeana, 

in localitatea Babana, jud. Arges 

Lucrări de regularizare și indiguire – termen lung 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiții 

1 Regularizarea Valea Draghici jud Arges 

2 
Amen.Rau Arges pe sectorul Baraj Ogrezeni Baraj Mihailesti pentru stabilizare talveg și 

reabilitare priza Arges-Ilfovat, jud. Giurgiu 

3 Regularizarea valea Pauleasa la Micesti jud. Arges etapa a II-a  

4 Regularizare parau Bascov amonte confluenta cu Raul Arges , jud. Arges 

5 Regularizarea și consolidare Rau Argesel in localitatea Boteni și Namaiesti, jud. Arges 

6 Regularizare și consolidare maluri Rau Vedita in localitatea Vedea, jud Arges 

7 
Regularizare afluenti Rau Valsan:Robaia in comuna Musatesti și Toplita-Bunesti in 

comuna Malureni jud. Arges 
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8 
Regularizare Paru Budeasa, comuna Budeasa zona de debusare in rigola dig mal drept 

Acumulare Maracineni, jud. Arges 

9 Amen.Rau Arges aval Ac.Pitesti, mal drept in zona cartierului Prundu Mic, jud. Arges 

10 Aparare mal stang Rau Bratia la Aninoasa aval pod D.J. 732 catun Nevrantu, jud Arges 

11 
Amen. împotriva inund.a Raului Cotmeana in zona localitatii Harsesti, Stoinici și Barla, 

jud. Arges 

12 Derivatie de ape mari Miulesti jud. Dambovita 

13 
Regularizare Rau Glavacioc și Sericu și reabilitarea Baraj Furculesti in zona Videlor, jud. 

Teleorman 

14 Regularizarea Parau Doroftei și afluenti in zona localitatilor Serbanesti, Crampoaia, jud.Olt 

15 
Regularizare Rau Neaslov pe tronsonul Crevedia Mare-Iepuresti in vederea asigurarii 

capacitatii de transport a albiei, jud. Giurgiu  

16 Regularizare parau Cracinov et.a II-a, jud. Arges 

17 Aparare mal stang Rau Bratia com Bughea de jos sat Valea Macelarului, jud. Arges 

18 Aparare mal stang Rau Cotmeana la Sapata, jud. Arges 

19 Aparari de mal Valea Ruda la Mihaiesti, jud. Arges 

20 Amenajare împotriva inundațiilor Parau Valea Caselor in Loc. Dragoslavele, jud. Arges 

21 Regularizare rau Arges la Merisani, jud. Arges 

22 Regularizare Rau Teleorman la Izvoru, com Izvoru, jud. Arges 

23 Regularizare Parau Marghia sat Marghia, jud. Arges 

24 Regularizare Valea Poienari de Muscel jud. Arges 

25 Regularizare Rau Vedea la Icoana com.Icoana, jud.Olt 

26 Aparare mal drept Parau Dorofei la Nicolae Titulescu com.Nicolae Titulescu, jud.Olt 

27 Aparare mal stang Rau Vedea la Barza com.Tufeni, jud.Olt 

28 Regularizare R.Glavacioc și R.Milcovat in zona loc.Letca Noua și Ghimpati, jud.Giurgiu 

29 Aparari de mal Rau Vedea Loc.Nanov-Adamesti, jud Teleorman 

30 Regularizare Rau Vedea in zona loc.Bragadiru, jud.Teleorman 

31 Regularizare și indiguire Rau Clanita in com.Galateni, jud.Teleorman 

32 Derivatie D-ta-Ilfov și debusare in Ac.Adunati, jud.Dambovita 

33 Aparare mal stang Rau Dambovnic la Slobozia, jud.Arges 

34 Regularizare Parau Slanic la Aninoasa, jud Arges 

35 Regularizare Rau Targului intre Clucereasa și ac. Maracineni 

36 Regularizare Rau Targului intre Voinesti și gara C.F.R. Campulung 

37 Regularizare Valea Domiresti, jud. Arges 

38 
Regularizarea și aparare de mal stang Rau Bughea la Schitul-Golesti și Lazaresti-catun 

Rudarie, jud.Arges 

39 
Amenajarea Rau Dambovita intre localitatile Dragoslavele și limita cu jud. Dambovita, jud 

Dambovita 

40 Regularizare și consolidare Rau Argesel intre localitatile Namaiesti și Suslanesti, jud.Arges  

41 Regularizare Rau Bughea in comuna Bughea de Sus, jud. Arges 

42 Regularizarea Valea Satului la Berevoiesti, jud.Arges 

43 Regularizare Rau Dambovita in zona localitatii Satic, jud.Arges 

44 Regularizare Rau Neajlov in zona localitatii Corbii Mari, jud.Dambovita 

45 Regularizare Rau Clanita in localitatea Galateni, jud. Teleorman 

46 Regularizare Rau Arges la Corbeni, punct Rotunda, jud. Arges, km 430-437 jud.Arges 

47 Reabilitare derivatie de ape mari Potopu-Arges, jud.Dambovita 
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48 
Amenajare împotriva inundațiilor a paraului Plapcea in zona localitatilor afectate 

Margineni, Potcoava,Sinesti, jud.Olt 

49 Statie Hidrometrica Mioveni, jud.Arges 

50 Statie Hidrometrica Malul Spart, jud.Giurgiu 

51 Statie Hidrometrica Rancaciov Rau Dambovita 

52 Reabilitare statie hidrologica Mogosoaia 

53 Indiguire rau Calnistea comuna Schitu, jud.Giurgiu 

54 Aparare de mal Fluviul Dunarea km 476 comuna Gostinu, jud.Giurgiu 

55 
Canale colectoare și Statii de Pompare rau Teleorman in localitatile Tatarastii de Sus su 

Schela, jud.Teleorman 

56 
Regularizare Rau Dambovita pe tronsonul Malul cu Flori-Acumulare Vacaresti, 

jud.Dambovita 

57 Reabilitarea ecologica a Raului Valea Mamina, jud Giurgiu 

58 
Reconstructia ecologica a Vaii Saulei și afluenti in Municipiul Bucuresti și orasul 

Voluntari, jud.Ilfov 

59 
Amenajare Rau Targului la statia hidrometrica Voina pe tronson Cabana Voina-Pod D.J. 

734, jud. Arges 

60 Reabilitare dren mal stang pe sectorul Grozavesti-Vitan Municipiului Bucuresti 

61 

Reabilitarea lucrărilor hidrotehnice de aparare la inundații a Municipiului Bucuresti situate 

pe sectorul Acumulare Vacaresti-Acumulare Lacul Morii-tinand cont de stadiul actual al 

acestora și de restrictiile generate de gradul de dezvoltare urbana-jud.Ilfov, D-ta.,Gr. 

62 Punerea in siguranta a derivatiei de ape mari Dambovita-Arges, jud. Dambovita 

63 Punerea in siguranta a derivatiei Lunguletu, jud. Dambovita 

64 Punerea in siguranta a derivatiei Dambovita-Ilfov, jud. Dambovita 

65 Lucrări de reabilitare priza Valea Voievozilor, jud. Dambovita 

66 Amenajare rau Dambovita in municipiul Bucuresti 
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Tabel 2.7 Efecte potențiale asupra mediului – evaluare calitativă 

Tipuri de măsuri Aspect de mediu Efect sinergic 

și cumulativ  
aer apă sol climă biodivers

itate 

popu 

lație 

peisaj M/V conștient

izare 

Creșterea capacității de 

curgere a albiilor minore 
0 + + + = + 0 0 0 +++ 

Indiguiri + = + + - +++ - +++ + ++ 

Apărări și consolidări de 

maluri 
+ = + + - ++ - ++ + + 

Regularizări de alibi + = + 0 - + - 0 + + 

Punerea în siguranta / 

reabilitarea de lucrări 

existente 

+ + + + = ++ + + + +++ 

Alte lucrări  + - - + - +++ - 0 + = 

M/V = Moștenire culturală/ valori materiale 

+ efecte pozitive 

- efecte negative 

= echilibrare efecte pozitive și negative 

0 nu sunt identificate efecte 
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Figura 2.7. Lucrări de investiții propuse ABA Argeșt (SURSA: INSTITUTUL NAȚIONAL DE 

HIDROLOGIE și GOSPODĂRIRE A APELOR) 
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BAZIN HIDROGRAFIC BUZĂU 

 

Lucrări pentru asigurarea sursei de apa – termen mediu 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiții 

1 
Sistemul hidrotehnic Prahova  

Extinderea ramurii Teleajan cu 1200 l/s, jud. Prahova 

2 Amenajarea pe Mostistea etapa a-ll-a (Fundulea și Mariuta), jud. Calarasi 

3 Surse de alimentare cu apa a zonei Azuga – Breaza, jud. Prahova 

4 
Suplimentarea debitului de primenire in amenajarea hidrotehnica actuala priza Bilciuresti, 

jud. Dambovita 

5 
Amenajari necesare prevenirii procesului de colmatare al lacului de acumulare Maneciu 

pe raul Teleajan, jud. Prahova 

6 Cresterea gradului de siguranta a barajului Dridu pe raul Ialomita – jud. Ialomita 

7 Cresterea gradului de siguranta a barajului Siriu pe raul Buzau – jud. Buzau 

8 Cresterea gradului de siguranta a barajului Pucioasa pe raul Ialomita – jud. Dambovita 

9 Punere in siguranta a barajului Buciumeni jud. Ilfov  

10 
Realizarea barajului și lacului de acumulare Azuga, pe raul Azuga pentru alimentarea cu 

apa a localitatilor de pe Valea Prahovei – jud. Prahova 

 

 

Lucrări de regularizare și indiguire – termen mediu 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiții 

1 
Punerea in siguranta a lucrărilor de aparare împotriva inundațiilor pe raul Ialomita și 

afluenti pe sectorul Slobozia - Tandarei, jud. Ialomita (PHARE 2005 - 17)  

2 
Punerea in siguranta a lucrărilor de aparare împotriva inundațiilor pe raul Ialomita și 

afluenti in zona municipiului Urziceni jud. Ialomita (PHARE 2005 - 17)  

3 
Lucrări de aparare împotriva inundațiilor din bazin hidrografic Buzau, aval de acumulare 

Siriu pentru subbazinele hidrografice Basca Mare și Basca Roziliei, jud. Buzau  

4 

Amenajarea raului Teleajan, aval de barajul Maneciu, in vederea tranzitarii debitelor 

evacuate din acumulare fara inundarea obiectivelor social - economice din aval, jud. 

Prahova 

5 

Protecție de mal pe raul Basca Chiojdului in zonele de eroziune active, sector Chiojdu - 

Catina,  

jud. Buzau 

6 
Regularizare rau Slanic in comunele Lopatari, Manzalesti, Vintila Voda, Beceni și 

Cernatesti, jud. Buzau 

7 Aparare mal stang pe bratul Borcea, in zona localitatii Borcea, jud. Calarasi 

8 
Regularizare rau Ialomita amonte și aval Targoviste in zonele Branesti, Secuieni, Comisani, 

Bucsani, Marcesti, Dobra, Gheboaia, Finta, Cornesti, jud. Dambovita 

9 
Protectia malului stang al bratului Borcea in zona intravilanului comunei Bordusani, jud. 

Ialomita 

10 Amenajari pe Valea Sticlariei, jud. Ilfov 

11 Amenajari pe Valea Snagov, jud. Ilfov 

12 
Lucrări de aparare împotriva inundațiilor pe raul Slanic, in zona orasului Slanic, jud. 

Prahova 
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13 
Lucrări de atenuare a viiturilor pe paraul Dambu, amonte de municipiul Ploiesti, jud. 

Prahova 

14 
Amenajari necesare prevenirii procesului de colmatare al lacului de acumulare Maneciu pe 

raul Teleajan, jud. Prahova 

 

Lucrări de regularizare și indiguire – termen lung 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiții 

1 Regularizare râu Teleajen în zona Plopeni-confluenţă cu râul Prahova, jud. Prahova 

2 
Combaterea inundațiilor în bazinul hidrografic al prâului Aluniş, comuna Aluniş, jud. 

Prahova 

3 Regularizare râu Stâmnic și afluenţi, comuna Starchiojd, jud. Prahova 

4 
Regularizare prâu Telega și afluenţi în zona localităţilor Telega, Scorţeni și Cocorăşii Misli, 

jud. Prahova 

5 
Refaceri apărări de maluri râu Prahova în comuna Cocorăştii Colţ Sat Piatra şi Comuna 

Brazi sat Stejaru, jud.Prahova 

6 
Reactualizare studiu de fezabilitate Regularizare râu Buzău în zona localităţii Şuţeşti, jud. 

Brăila 

7 Regularizare râu Buzău în zona localităţii Racoviţă, jud.Brăila 

8 Regularizare râu Buzău în zona localităţii M.Kogălniceanu, jud. Brăila – Etapa a-II-a 

9 Regularizare râu Buzău în zona localităţii Pitulaţi, jud. Brăila 

10 Refacere îndiguire râu Buzău, mal drept, pe sectorul Maraloiu-Grădiştea-Şuteşti, jud. Brăila  

11 Regularizare prâu Bertea în localităţile Bertea și Aluniş, jud. Prahova  

12 Regularizare râu Sărata în localitatea Sărata Monteoru, comuna Merei, jud. Buzău 

13 
Regularizare râu Câlnău, în dreptul localităţilor Poşta Câlnău, Zărneşti, Racoviţeni, jud. 

Buzău  

14 
Consolidare mal drept râu Siret, în dreptul și aval de localitatea Corbu Vechi, comuna 

Maxineni, jud. Brăila  

15 
Recalibrare şi consolidare albie râu Bălăneasa, sector pod rutier din loc. Pârscov-confluenţă 

râu Buzău, jud. Buzău 

16 Regularizare parâu Vârbilău în localitatea Vârbilău şi Stefeşti, Jud. Prahova 

17 
Consolidare mal râu Buzău , în zona loclităţilor Scorţaru Nou, Sihleanu, Gurguieţi, jud. 

Brăila  

18 Consolidare mal râu Buzău , în zona localităţilor Căpăţâneşti, com. Mărăcineni, jud. Buzău 

19 
Regularizare râu Sărăţel, în dreptul localităţilor Berca, Scorţoasa , Crăneşti, Chilii, jud. 

Buzău  

20 Aducerea la clasa de importanta a IV a, îndiguiri râu Călmăţui, jud. Buzău  

21 Amenajare râu Buzău -sector Ciuta-Berca, jud. Buzău 

22 Amenajare râu Buzău -sector Stanceşti-Mosesti, jud. Buzău 

23 Amenajare râu Bălăneasa-sector Brăieşti-Parcov, jud. Buzău 

24 Regularizare râu Basca Mare in dreptul localitatii Comandau, jud. Covasna 

25 Regularizare râu Buzoel, în zona localităţii Vama Buzăului, jud. Braşov 

26 Regularizare râu Dâmbu în localitatea Băicoi, jud. Prahova 

27 Regularizare pârâu Cosmina în localitatea Vălcăneşti, jud. Prahova 

28 
Regularizare şi îndiguire pe râul Cricovu Dulce în localităţile Măneşti, Cascada Izvor, 

Baltita și confluenţa cu râul Ialomiţa, jud. Prahova 

29 Regularizare pârâu Lopatna în com. Soimani, Surani şi Cărbuneşti-jud. Prahova 
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30 Regularizare râu Cricovu Sărat în localităţile Sangeru, Chijdeanca și Urlaţi, jud. Prahova 

31 
Mărirea capacităţii de transport a albiei râului Doftana de la Barajul Paltinu la Statia de 

Tratare a Apei Voila pentru preluarea debitelor evacuate, jud. Prahova 

32 
Lucrări de stopare a eroziunii talvegului râului Doftana de la Statia de Tratare a Apei Voila 

la confluenţa cu râul Prahova, jud. Prahova 

33 
Regularizarea și combaterea inundaţiilor pârâului Provila de la comuna Adunaţi, până la 

confluenţa cu râul Cricovul Dulce, jud. Prahova 

34 
Regularizare şi apărări de mal pârâu Drajna și afluenţii în comuna Drajna şi afluenţii în 

comuna Ceraşu jud. Prahova 

35 Regularizare pârâu Stalpu în comuna Teisani, jud. Prahova  

36 Regularizare pârâu Budureasa în Comuna Călugăreni, jud. Prahova 

37 Regularizare pârâu Purcaru (Lupa) în comuna Brebu, jud. Prahova 

38 
Regularizare râu Prahova aval de localitatea Azuga până la confluenţa cu râul Ialomiţa, jud. 

Prahova  

39 Consolidare mal stâng râu Ialomiţa , Zona localităţii Moldoveni, jud. Ialomiţa 

40 Consolidare mal stâng râu Prahova,zona localităţii Adâncata, jud. Ialomiţa 

41 Lucrări de îndiguire și consolidare râu Ialomiţa, în zona Copuza-Crasani, jud. Ialomiţa 

42 Consolidare mal drept râu Ialomiţa, Zona Slobozia-Bora, jud. Ialomiţa 

43 Punerea în siguranţă a digului de apărare a localităţii Borcea, jud. Călăraşi 
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Tabel 2.8 Efecte potențiale asupra mediului – evaluare calitativă 

Tipuri de măsuri Aspect de mediu Efect sinergic 

și cumulativ  
aer apă sol climă biodivers

itate 

popu 

lație 

peisaj M/V conștient

izare 

Creșterea capacității de 

curgere a albiilor minore 
0 + + + = + 0 0 0 +++ 

Indiguiri + = + + - +++ - +++ + ++ 

Apărări și consolidări de 

maluri 
+ = + + - ++ - ++ + + 

Regularizări de alibi + = + 0 - + - 0 + + 

Punerea în siguranta / 

reabilitarea de lucrări 

existente 

+ + + + = ++ + + + +++ 

Alte lucrări  + - = + - +++ - - + = 

M/V = Moștenire culturală/ valori materiale 

+ efecte pozitive 

- efecte negative 

= echilibrare efecte pozitive și negative 

0 nu sunt identificate efecte 
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Figura 2.8. Lucrări de investiții propuse ABA Buzău (SURSA: INSTITUTUL NAȚIONAL DE HIDROLOGIE ȘI GOSPODĂRIRE A APELOR) 
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BAZINUL HIDROGRAFIC SIRET 

 

 

Lucrări pentru asigurarea sursei de apa – termen mediu 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiții 

1 Punerea in siguranta baraj priza Trotus, mun. Onesti, jud. Bacau 

2 Canal magistral Siret – Baragan, jud. Vrancea 

3 Amenajare complexa Varful Campului, jud. Suceava și Botosani 

4 Punere in siguranta baraj priza Mihoveni, jud. Suceava 

5 Punerea in siguranta a acumularii Poiana –Uzului, jud. Bacau 

6 Continuarea executiei acumularii Pascani – jud. Iasi 

 

Lucrări de regularizare și indiguire – termen mediu 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiții 

1 
Amenajarea raului Moldova și afluenti pe sectorul Fundu Moldovei - Gura Humorului , jud. 

Suceava 

2 Amenajarea albie rau Bicaz și afluenti la Tasca, jud. Neamt 

3 Amenajare rau Trotus și afluenti pe tronson Ghimes - Urechesti, jud. Bacau 

4 Amenajare parau Ramna in zona Taratu - Dumbraveni, jud. Vrancea 

5 Amenajare albie rau Siret și rau Moldova la Roman, Jud. Neamt 

6 
Regularizare in regim barat parau Horodnic și Toplita, localitatea Horodnoc de Sus, jud. 

Suceava 

7 Amenajare rau Bistrita și afluenti pe sectorul Iacobeni - Sabasa, jud. Neamt 

8 Dig aparare oras Siret pe parau Negostina, jud. Suceava 

9 
Reducerea gradului de risc la inundații pe raul Bistrita, pe sectorul Borca- Poiana Teiului, 

jud. Neamt 

10 Amenajare rau Putna pe zona comunei Vanatori, jud. Vrancea 

11 Taiere cot Siret in zona Harlesti, comuna Filipesti, jud. Bacau și Neamt 

12 Regularizare albie parau Topolita la Petricani jud. Neamt 

13 Consolidare de mal in zona dig de aparare inundații oras Pascani, et a II-a, jud Iasi 

14 Amenajare rau Trotus și afluenti, jud. Harghita 

15 Amenajare rau Tazlau și afluenti, jud. Bacau 

16 Dig mal drept rau Siret aval UHE Galbeni, jud. Bacau 

17 Dig mal drept Siret aval UHE Racaciuni, jud. Bacau 

18 Dig Roman - Rachiteni - brese, jud.Neamt 

19 Aparare I.C. Sagna - 2 brese , jud. Neamt 

20 
Refacerea amenajarii raului Suceava in zona sursei de alimentare cu apa a orasului Radauti, 

jud. Suceava  

21 
Refacerea amenajarii Raului Moldova in zona sursei de alimentare cu apa a mun. Roman 

(front de captare Pildesti), jud. Neamt 

22 
Lucrări de amenajare pe afluentii raului Bistrita (Trebes, Negel, Limpedea) in zona mun. 

Bacau, jud. Bacau 

23 Lucrări de amenajare pe paraul Bahna in zona localitatii Luiza-Calugara, jud. Bacau 

24 
Lucrări de regularizare a paraului Sucevita și a afluentilor, pe tronsonul Sucevita - Volovat, 

jud. Bacau 
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25 Aparare mal drept rau Ozana in zona orasului Tg. Neamt, jud. Neamt 

26 Regularizare rau Putna și afluenti pe sector Putna - Gura Putnei, jud. Suceava 

27 Amenajare rau Cracau la Slobozia, jud. Neamt 

28 
Amenajare rau Moldova pentru apararea frontului de captare a mun. Suceava la Berchisesti, 

jud. Suceava 

29 Amenajare rau Suceava și afluenti pe zona Ulma- Brodina-Straja, jud. Suceava 

30 
Lucrări de regularizare a paraului Solca și a afluentilor, pe tronsonul Solca - Arbore și 

decolmatare la acumularea Solca, jud. Suceava 

31 Amenajare rau Dorna pe sectorul Poiana - Stampei -Vatra Dornei, jud. Suceava 

32 
Amenajare rau Moldova pentru apararea frontului de captare a orasului Falticeni, la Baia, et 

II-a, jud. Suceava 

 

Lucrări de regularizare și indiguire – termen lung 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiții 

1 Regularizare albie parau Neagra, comuna Tasca, Jud. Neamt 

2 Dig aparare inundații oras Pascani, etapa a II-a, jud. Iasi 

3 
Punerea in siguranta a digului de aparare inundații Pascani zona mal stang rau Siret amonte 

baraj priza Pascani jud. Iasi 

4 Amenajare albie parau Pietroaia la Miroslovesti, jud. Iasi 

5 Taieri de cot și aparare mal in zona comuna Rachiteni, jud. Iasi 

6 Regularizare parau Soci la Pancesti, jud. Bacau 

7 Indiguire și taiere de cot rau Siret sat Serbesti și Siretu, comuna Saucesti, jud. Bacau 

8 Abandonare baraj și acumulare Belci, jud. Bacau?????posibilitati de reabilitare? 

9 Amenajare rau Moldova la Cornu Luncii-Baia, jud. Suceava 

10 
Indiguire mal stang rau Moldova in zona pod Berchisesti Capu Campului, comuna Capu 

Campului, jud. Suceava 

11 Regularizare și aparari maluri rau Moldova la Draguseni, comuna Draguseni, jud. Suceava 

12 
Amenajare brat stang pe parau Sucevita in zona podului DN 17A, km 62+608 in localitatea 

Marginea, jud. Suceava 

13 Amenajare rau Moldova pe tronsonul Braiesti-Baisesti, comuna Cornu Luncii, jud. Suceava 

14 Consolidare mal drept rau Siret la Dolhasca, sat Sandeni, jud. Suceava 

15 Taiere de cot rau Siret la Radomiresti, comuna Letea Veche, jud. Bacau 

16 Indiguire mal drept rau Siret la Letea Veche, jud. Bacau 

17 Regularizare parau Cleja, comuna Cleja, jud. Bacau 

18 Taiere de cot rau Siret in zona Harlesti, comuna Filipesti, jud. Bacau 

19 Amenajare albie parau Izvorul Alb la Bicaz, jud.Neamt 

20 Amenajare albie parau Nechit la Borlesti, jud. Neamt 

21 Amenajare albie parau Calnes și afluenti la Podoleni, jud.Neamt 

22 Regularizare albie paraul Bolatau la Poiana Teiului, jud. Neamt 

23 Refacere dig rau Siret la Adjudeni Tamaseni, etapa a II-a, jud Neamt 

24 Amenajare parau Dragomira la Soveja, jud. Vrancea.  

25 Aparare de mal drept rau Siret in zona Vadu Rosca II-Nanesti, jud. Vrancea 

26 Amenajare rau Putna, comuna Bolotesti, jud. Vrancea 

27 Regularizare rau Putna la Garoafa, jud Vrancea 

28 Amenajare rau Ramnicu Sarat la Jitia, jud. Vrancea 
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Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiții 

29 
Readucere la cota proiectata a digului mal drept rau Ramnicu Sarat pe sectorul Slobozia-

Botesti-Maicanesti, jud. Vrancea 

30 Amenajare rau Putna pe sectorul Botarlau, jud.Vrancea 

31 Amenajare parau Negel, comuna Magura, jud.Bacau 

32 
Regularizare albie rau Ramnicu Sarat pe zona comunei Maicanesti, confluenta cu raul Siret, 

jud.Vrancea 

33 Regularizare rau Ramnicu Sarat la Bicesti, comuna Dumitresti, jud. Vrancea 

34 Amenajare albie paraul Voitinel și afluenti, comuna Voitinel, jud. Suceava  

35 Amenajare parau Negostina pentru inundații a orasului Siret, jud Suceava 

36 Amenajare parau Rasca la Bogdanesti, jud. Suceava 

37 
Regularizare și aparare de maluri rau Moldova in zona comunelor Vadu Moldovei-Boroaia, 

jud. Suceava 

38 Amenajare albie rau Cracau la Bodesti, jud. Neamt 

39 Aparare de mal și indiguire rau Siret la Doljesti (Buruienesti), jud. Neamt 

40 Indiguire și aparare de mal rau Siret la Recea – Ion Creanga, jud. Neamt 

41 
Refacere aparare de mal rau Siret la lucrarea "Amenajare rau Siret și rau Moldova la 

Roman", jud. Neamt 

42 Amenajare albie rau Tazlau la Tazlau jud. Neamt 

43 Regularizare rau Ozana la Timisesti jud Neamt 

44 Regularizare albie paraul Leonte, localitatea Soci, comuna Borca jud. Neamt 

45 Aparare mal drept rau Siret la Cotu Vames jud. Neamt 

46 Amenajare parau Calu și Iapa la Piatra Soimului, Etapa II, jud. Neamt 

47 Regularizare albie parau Hangu la Hangu, etapa a II-a, jud. Neamt 

48 Amenajare parau Naruja la Herastrau, comuna Nistoresti, jud. Vrancea 

49 Consolidare raul Siret la Suraia, jud. Vrancea 

50 Regularizare paraul Agapia la Agapia, jud Neamt 

51 Amenajare albie rau Susita la Racoasa, jud. Vrancea 

52 Amenajare albie rau Susita la Soveja, jud. Vrancea  

53 Amenajare parau Alba la Marasti, jud. Vrancea 

54 Amenajare rau Ramnicu Sarat pe zona Valea Ramnicului, jud. Buzau 

55 Amenajare albie rau Siret la Al.I.Cuza, jud. Iasi 

56 Regularizare albie parau Tarcau la Tarcau, jud. Neamt 

57 Amenajare și consolidare maluri parau Trebes in comuna Margineni, jud. Bacau 

58 Aparare mal stang rau Bistrita la Zanesti, jud. Neamt 

59 Amenajare pr Milcov pe zona Odobesti-Campineanca, jud. Vrancea 

60 Amenajare rau Milcov pe sector aval Golesti confluenta rau Putna, jud. Vrancea 

61 Amenajare albie rau Trotus in zona municipiului Adjud, jud. Vrancea 

62 Amenajare parau Zabrauti la Fitionesti, jud. Vrancea 

63 Regularizare parau Slimnic la Tamboiesti, jud Vrancea  

64 Amenajare rau Putna comuna Tifesti, jud. Vrancea 

65 Amenajare parau Zabala pe tronson Nereju, confluenta rau Putna, jud. Vrancea 

66 Regularizare și aparare mal drept rau Siret, comuna Zamostea, jud. Suceava 

67 Amenajare albie parau Stolniceni la Vanatori, jud. Iasi 

68 Regularizare și aparare mal parau Rusca, comuna Sucevita, jud. Suceava 
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Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiții 

69 
Regularizare albie și consolidari de mal rau Oituz, aval pod Calcai, comuna Oituz, jud. 

Bacau 

70 Regularizare rau Bistrita și afluenti la Racova, jud. Bacau 

71 Regularizare paraul Orbeni-sat Orbeni, comuna Orbeni, jud. Bacau 

72 Regularizare rau Tazlau Sarat, comuna Zemes, jud Bacau 

73 Amenajare rau Ramnicu Sarat pe zona Valea Ramnicului, jud. Buzau 

74 Amenajare rau Ramnicu Sarat la Buda, jud. Buzau 

75 Amenajare rau Ramnicu Sarat la Topliceni, jud. Buzau 

76 
Regularizare și aparare mal stang, rau Moldova pe tronsonul Rosiori-Oniceni, comuna 

Forasti, jud. Suceava 

77 Regularizare și indiguire rau Suceava, in zona comunei Bilca, jud. Suceava 

78 Indiguire și consolidare mal drept raul Suceava in zona comunei Galanesti, jud. Suceava 

79 Amenajare parau Remezeu in zona Vicovu de Jos, jud. Suceava 

80 
Indiguire mal stang rau Suceava in zona localitatea Fratautii Noi, comuna Fratautii Noi, 

jud. Suceava 

81 Regularizare și aparare de maluri pr. Solonet, comuna Partestii de Jos, jud. Suceava 

82 Regularizare și aparare de maluri paraul Solonet și afluenti, comuna Cacica, jud. Suceava  

83 
Aparare maluri rau Siret zonele Budeni-Procovanu și ocolul silvic Dolhasca, oras Dolhasca, 

jud. Suceava 

84 Aparari maluri pe raurile Suha, Brateasa și Botusan pe raza comunei Ostra, jud. Suceava 

85 Regularizare albie parau Valea Mare la Alexandru cel Bun, jud. Neamt 

86 Aparare mal drept raul Siret la Basta, jud. Neamt 

87 Regularizare albie rau Ozana la Targu Neamt in zona Blebea 

88 Amenajare parau Bucovat și baraje noi pe torenti in comuna Paltinoasa, jud. Suceava 

89 Amenajare rau Bistrita și parau Tibau, comuna Carlibaba, jud. Suceava 

90 Aparare mal stang rau Suceava in zona satului Prelipca, oras Salcea, jud. Suceava 

91 
Aparare mal stang parau Negrileasa in zona statiei de pompare a apei potabile a pietii 

agroalimentare comuna Stulpicani, jud. Suceava 

92 Amenajare parau Voitinel și afluenti, comuna Voitinel, jud. Suceava 

93 Aparare mal stang rau Moldova la Fantana Mare și Cotul Baii, jud. Suceava 

94 Aparare maluri parau Ciotina, comuna Iacobeni, jud. Suceava 

95 Aparare maluri parau Cotargasi, sat Cotargasi, oras Brosteni, jud. Suceava 

96 Aparare mal stang rau Siret aval pod pe DJ 208 D Hantesti-Bucecea, jud Botosani 

97 
Amenajare brat stang pe paraul Sucevita in zona podului DN 17A, km 62+608 in localitatea 

Marginea, jud. Suceava 

98 Refacere și consolidare mal drept rau Siret in zona localitatii Lunca Pascani jud. Iasi 

99 Regularizare albie parau Doamna la Piatra Neamt, jud. Neamt, etapa II 

100 Amenajare albie parau Schit la Ceahlau, jud. Neamt, etapa II 

101 Refacere regularizare albie parau Bisericii și Turcului la Piatra, jud. Neamt  

102 Refacere regularizare albie parau Hamzoaia la Tasca jud. Neamt  

103 Refacere regularizare albie parau Tasca la Tasca, jud. Neamt 

104 Regularizare paraul Verdea la Verdea, comuna Racoasa jud. Vrancea 

105 
Aparare mal drept rau Suceava in zona satelor Luncusoara și Chiliseni, comuna Udesti, jud. 

Suceava 
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Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiții 

106 Aparare mal drept rau Suceava in zona Lanu Garii, oras Liteni, jud. Suceava 

107 Regularizare și aparari de maluri parau Iaslovat și afluenti, comuna Iaslovat, jud. Suceava 

108 Amenajare albie paraul Grintiesul Mare la Grinties, jud. Neamt 

109 Regularizare albie paraul Topolita la Grumazesti, jud. Neamt 

110 Regularizare albie rau Ozana și afluenti in comuna Vanatori - Neamt, jud. Neamt 

111 Regularizare albie parau Almas la Dobreni și Garcina, jud Neamt 

112 Amenajare albie rau Moldova la Pastraveni, jud. Neamt 

113 Amenajare parau Ramna comuna Sl. Ciorasti, jud. Vrancea  

114 Regularizare rau Tazlau Sarat, sat Sesuri, comuna Magiresti, jud. Bacau 

115 Amenajare parau Cucuieti, comuna Solont, jud. Bacau 

116 Aparare mal stang Sucevita in zona satului Badeuti, oras Milisauti, jud. Suceava 

117 Regularizare și aparari de maluri parau Racova, comuna Botsana, jud. Suceava 

118 Amenajare parau Suha Mica la Gainesti, comuna Slatina, jud. Suceava 

119 Aparare mal drept rau Siret aval pod DN28A Pascani-Blagesti, jud. Iasi 

120 Regularizare albie parau Damuc la Damuc, jud. Neamt 

121 Regularizare albie pr. Pluton - Dolhesti in comuna Pipirig 

122 Regularizare albie rau Cuejdiu la Garcina, jud. Neamt 

123 Regularizare albie parau Pangaracior la Pangarati, jud. Neamt 

124 Regularizare și aparare maluri parau Clit, Saca și afluenti, jud. Suceava 

125 Aparare mal rau Moldova la Bogdanesti jud. Suceava  

126 Aparare mal drept rau Suceava, oras Liteni, jud. Suceava  

127 Consolidare mal drept Siret in localitatea Heci, comuna Lespezi, jud. Iasi 

128 Regularizare albie parau Dreptu la Dreptu, comuna Poiana Teiului, jud. Neamt 

129 Regularizare albie pr. Bradu la Bradu, comuna Grinties, jud. Neamt 

130 Regularizare albie parau Jidan și Bistra la Bicazu Ardelean, jud. Neamt 

131 Amenajare albie rau Bistrita pe sectorul Bicaz-Costisa, jud. Neamt 

132 Amenajare rau Putna la Topesti jud. Vrancea 

133 Amenajare rau Putna la Vidra, jud. Vrancea 

134 Amenajare parau Mera la Carligele, jud. Vrancea 

135 Amenajare parau Carecna la Pufesti, jud. Vrancea  

136 Aparare mal stang pe sectorul Homocea-Ploscuteni jud. Vrancea, rau Siret 

137 Amenajare albie parau Bucovat și afluenti la Paltinoasa, comuna Paltinoasa, jud. Suceava 

138 Aparare mal stang Siret, sat Joldesti, comuna Vorona, jud Botosani 

139 Regularizare și aparare maluri parau Solonet și afluenti, comuna Todiresti, jud Suceava 

140 Aparare mal drept rau Siret, oras Liteni, jud. Suceava 

141 Regularizare parau Ruja, comuna Valea Seaca, jud. Iasi 

142 Regularizare albie parau Izvoru Muntelui, jud. Neamt 

143 Indiguire și aparare mal rau Bicaz in comuna Bicazu Ardelean, jud. Neamt 

144 Aparare mal drept rau Siret in zona digului Roman Rachiteni la Tamaseni, jud Neamt 

145 Amenajare rau Rm Sarat la Chiojdeni, jud. Vrancea  

146 
Consolidare mal stang rau Moldova, in zona Verminca-Runc, sat Breaza de Sus, comuna 

Breaza, jud. Suceava 

147 Aparare maluri și recalibrare albie parau Remezeu, jud. Suceava 

148 Regularizare și aparare de maluri paraual Solonet și afluenti , comuna Partestii de Jos, jud. 
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Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiții 

Suceava 

149 
Regularizare și aparare de maluri parau Solonet și afluenti, comuna Comanesti, jud. 

Suceava 

150 Aparari de maluri parau Corlata, sat Corlata, comuna Berchisesti, jud. Suceava 

151 Regularizare parau Tigancilor, comuna A. I. Cuza, jud. Iasi 

152 Aparare mal drept rau Moldova la Tupilati, amonte pod DJ 208 G, jud. Neamt 

153 Amenajare parau Susita la Panciu, jud Vrancea 

154 
Amenajare parau Motnau pe tronsonul cuprins intre Trestia - Motnau, comuna Dumitresti, 

jud. Vrancea 

155 Amenajare rau Ramnicu Sarat in oras Rm. Sarat, amonte pod E85, jud. Buzau 

156 Amenajare parau Dalhauti la Carlige, jud. Vrancea 

157 Amenajare parau Vizauti la Vizantea , jud. Vrancea 

158 Regularizare albie parau Sabasa la Borca, jud. Neamt 

159 
Consolidare mal rau Siret in zona localitatilor Rotunda, Sagna, Gadinti, Ion Creanga, jud. 

Neamt 

160 
Consolidare mal rau Siret pentru marirea sigurantei in exploatare a digului Roman - 

Rachiteni, jud. Neamt 

161 
Apararae mal drept rau Siret pentru apararea frontului de captare in comuna Dumbraveni, 

jud. Neamt 

162 Amenajare albie parau Limpedea, comuna Hemeiusi, jud. Bacau 

163 
Diguri de inchidere și traverse de colmatare pe rau Siret, sat Cotu Gros, comuna Filipesti, 

jud. Bacau 

164 
Aparare mal drept rau Somuzu Mare in localitatea Dolhestii Mici și localitatea Dolhestii 

Mari, comuna Dolhesti, jud. Suceava 

165 Regularizare albie parau Rasca și afluenti, jud. Neamt 
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Tabel 2.9 Efecte potențiale asupra mediului – evaluare calitativă 

Tipuri de măsuri Aspect de mediu Efect sinergic 

și cumulativ  
aer apă sol climă biodivers

itate 

popu 

lație 

peisaj M/V conștient

izare 

Creșterea capacității de 

curgere a albiilor minore 
0 + + + = + 0 0 0 +++ 

Indiguiri + = + + - +++ - +++ + ++ 

Apărări și consolidări de 

maluri 
+ = + + - ++ - ++ + + 

Regularizări de alibi + = + 0 - + - 0 + + 

Punerea în siguranta / 

reabilitarea de lucrări 

existente 

+ + + + = ++ + + + +++ 

Alte lucrări  + - - + - +++ - - + = 

M/V = Moștenire culturală/ valori materiale 

+ efecte pozitive 

- efecte negative 

= echilibrare efecte pozitive și negative 

0 nu sunt identificate efecte 
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Figura 2.9. Lucrări de investiții propuse ABA Siret (SURSA: INSTITUTUL NAȚIONAL DE 

HIDROLOGIE ȘI GOSPODĂRIRE A APELOR) 

BAZINUL HIDROGRAFIC PRUT 

 

Lucrări pentru asigurarea sursei de apa – termen mediu 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiții 

1 Permanentizare acumulare Campeni, jud. Botosani  

2 Punerea in siguranta a acumularii Podu Iloaiei, pe raul Bahluet, jud. Iasi 

3 Punerea in siguranta a acumularii Plopi, pe raul Gurguiata, jud. Iasi 

4 Punerea in siguranta a acumularii Parcovaci, pe raul Bahlui, jud. Iasi 

5 Punerea in siguranta a acumularii Sarca pe raul Valea Oii, jud. Iasi 

6 Punerea in siguranta a acumularii Ciurea pe raul Nicolina, jud. Iasi 

7 Punerea in siguranta a acumularii Solesti, pe raul Vasluiet, jud. Vaslui 

8 Punerea in siguranta a acumularii Cuibu Vulturilor, pe raul Tutova, jud. Vaslui 

9 Punerea in siguranta a acumularii Antohesti, pe raul Berheci, jud. Bacau 

10 Punerea in siguranta a acumularii Rapa Albastra și a obiectivelor din aval – jud. Vaslui 

11 
Punerea in siguranta a acumularii din bazinul hidrografoc Racova și a obiectivelor din 

aval – Jud. Vaslui 

12 Punerea in siguranta a acumularii Pereschiv și a obiectivelor din aval – jud. Vaslui 

13 
Punerea in siguranta a acumularilor Tansa- Belcesti de pe raul Bahlui și Ciurbesti pe raul 

Locii – jud. Iasi 

14 Punerea in siguranta a acumularii Catamaresti de pe raul Miletin – jud. Botosani 

15 
Punere in siguranta a Nodului Hidrotehnic Munteni și a lucrărilor de aparare in zona, jud. 

Galati 

 

Lucrări de regularizare și indiguire – termen mediu 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiții 

1 Amenajare rau Jijia pentru combaterea inundațiilor in jud. Botosani și Iasi 

2 Amenajare rau Jijia in zona Tiganasi, jud. Iasi 

3 Amenajarea râului Siret pe sectorul Homocea - confluenţa cu fluviul Dunărea, jud. Galati 

4 
Aducerea la clasa de importanţă corespunzatoare a lucrărilor de îndiguire pe râul Prut în 

zona Carja, jud. Vaslui 

5 Aparare împotriva inundațiilor a localitatilor Solesti - Vaslui - Secuia, jud. Vaslui 

6 Lucrări de aparare de mal rau Barlad (Pod Crasna - limita jud. Vaslui ) 

7 Regularizare rau Vamasoaia, jud. Iasi 

8 Indiguire rau Prut la Dranceni - lucrări de consolidare a malurilor, jud. Vaslui 

9 Indiguire rau Prut in sectorul Albita - Falciu, jud. Vaslui 

10 Amenajare rau Tecucel pentru apararea de inundații a municipiului Tecuci, jud. Galati 

11 Consolidare de mal rau Prut in zona localitatii Horodistea, jud. Botosani 

12 Consolidare mal fluviu Dunarea in zona digului de aparare Badalan, jud Galati 

13 Indiguire rau Prut pe sectorul Bratesu de Jos, jud. Galati 

14 Consolidare de mal rau Prut in zona Baranca, jud. Botosani 

15 Suprainaltare dig mal stang rau Jijia amonte, confluenta cu raul Prut, jud. Iasi 

16 Suprainaltare dig mal drept rau Prut in zona Sculeni și km 70+200 - 77+600, jud. Iasi 
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17 Amenajare rau Prut in zona localitatii Petresti, jud. Iasi 

18 Dig Halaucesti - brese jud. Iasi 

19 Dig Rachiteni – brese jud. Iasi 

20 Consolidare de mal rau Prut aval de acumularea Stanca, jud. Botosani 

 

Lucrări de regularizare și indiguire – termen lung 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiții 

1 Consolidari de mal pe Raul Prut in jud. Botosani 

2 Regularizare rau Jijia amonte acumulare Ezer, jud. Botosani 

3 
Acumulare nepermanenta Dorohoi, pe raul Buhai, amonte de confluenta cu paraul Intors, 

jud. Botosani 

4 Amenajare rau Miletin pentru atenuarea viiturilor in zona Cristesti – Cosula, jud. Botosani 

5 Regularizare rau Varnita, jud. Botosani   

6 Regularizare rau Miletin aval de acumularea Campeni, jud. Botosani 

7 Acumulare nepermanenta Lismanita pe raul Lismanita, jud. Botosani 

8 Acumulare nepermanenta Panaitoaia pe raul Volovat, jud. Botosani  

9 Acumulare nepermanenta Pogorasti pe raul Mihaiasa, jud. Botosani 

10 
Punerea in siguranta a lucrărilor de indiguire și regularizare pe raul Bahlui,in zona 

municipiului Iasi, jud. Iasi 

11 Consolidari de mal pe Raul Prut in jud. Iasi 

12 
Asigurarea scurgerii salubre pe albia veche a raului Jijia in localitatile Bosia, Victoria și 

Golaiesti, jud. Iasi 

13 Acumulare nepermanenta Valea Lupului pe raul Lupului, jud. Iasi  

14 Acumulare nepermanenta Erbiceni pe raul Durusca, jud. Iasi 

15 Acumulare nepermanenta Paharnic pe raul Rediu, amonte de orasul Tg. Frumos, jud. Iasi 

16 Amenajare rau Garboveta in jud. Iasi și Vaslui 

17 
Punerea in siguranta a lucrărilor hidrotehnice pe raul Jijia - mal drept, aval acumularea 

Tiganasi, jud. Iasi 

18 Acumulare nepermanenta pe raul Vamasoaia, jud. Iasi 

19 Acumulare nepermanenta pe raul Bahluiet in amonte de localitatea Giurgesti, jud. Iasi 

20 Redimensioanea nodului hidrotehnic Chiperesti, jud. Iasi 

21 Punerea in siguranta a lucrărilor de indiguire pe raul Nicolina in municipiul Iasi, jud. Iasi 

22 Amenajarea raului Crasna in zona comunelor Dolhesti și Ciortesti, jud. Iasi 

23 Regularizare rau Stavnic amonte de acumularea Cazanesti, jud. Iasi 

24 

Punerea in siguranta a lucrărilor existente și aducerea la clasa de importanta 

corespunzatoare obiectivelor aparate, pe raul Barlad aval confluenta cu raul Crasna, jud. 

Vaslui 

25 Consolidari de mal pe raul Prut in jud. Vaslui 

26 
Aducerea la clasa de importanta a lucrărilor de aparare împotriva inundațiilor pe raul 

Barlad, sector Lipova - Vaslui - Stefan cel Mare, jud. Vaslui 

27 
Aducerea la clasa de importanta a lucrărilor de aparare împotriva inundațiilor pe raul Buda, 

sector Delesti - confluenta rau Barlad, jud. Vaslui 

28 
Acumulare nepermanenta pe raul Similisoara cu Apa, amonte localitatea Alexandru 

Vlahuta, jud. Vaslui 

29 Masuri pentru limitarea transportului debitului solid de pe versanti in acumularile din 
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spatiul hidrografic Prut – Barlad, jud. Vaslui 

30 Acumulare nepermanenta Rebricea, jud. Vaslui 

31 Acumulare nepermanenta Horoiata, jud. Vaslui 

32 Acumulare nepermanenta Dobrovat, jud. Vaslui 

33 Consolidari de mal pe raul Prut in jud. Galati 

34 Acumulare nepermanenta pe raul Tecucel, jud. Galati 

35 Aparare de inundații in bazinul hidrografic Berheci, jud. Galati 

36 Aparari de mal rau Prut in zona localitatilor Vladesti și Mastacani, jud. Galati 

37 Reabilitarea rau Zeletin in zona localitatilor Podu Turcului – Glavanesti, jud. Galati 

38 Zona de inundare dirijata pe raul Barlad amonte de localitatea Ghidigeni, jud. Galati 

39 Regularizare rau Corozel in zona localitatilor Corod și Matca, jud. Galati 

40 Amenajare rau Suhu pe teritoriul comunelor Rediu, Pechea și Slobozia Conachi, jud. Galati 

41 Regularizare rau Chineja aval de localitatea Foltesti, jud. Galati 
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Tabel 2.10 Efecte potențiale asupra mediului – evaluare calitativă 

Tipuri de măsuri Aspect de mediu Efect sinergic 

și cumulativ  
aer apă sol climă biodivers

itate 

popu 

lație 

peisaj M/V conștient

izare 

Creșterea capacității de 

curgere a albiilor minore 
0 + + + = + 0 0 0 +++ 

Indiguiri + = + + - +++ - +++ + ++ 

Apărări și consolidări de 

maluri 
+ = + + - ++ - ++ + + 

Regularizări de alibi + = + 0 - + - 0 + + 

Acumulări nepermanente 

(noi) 
+ + + + = + 0 = + ++ 

Punerea în siguranta / 

reabilitarea de lucrări 

existente 

+ + + + = ++ + + + +++ 

Alte lucrări  + - - + - +++ - - + = 

M/V = Moștenire culturală/ valori materiale 

+ efecte pozitive 

- efecte negative 

= echilibrare efecte pozitive și negative 

0 nu sunt identificate efecte 
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BAZINUL HIDROGRAFIC DOBROGEA 

 

 

Lucrări de regularizare și indiguire – termen mediu 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiții 

1 Lucrări de consolidare și protecție litoral in sectorul Nord Midia, etapa I-a, jud. Constanta 

2 Lucrări de consolidare a falezelor in zonele Eforie Nord și Eforie Sud 

3 Lucrări de consolidare a falezelor in zona localitatii Tuzla, jud. Constanta 

4 Lucrări de consolidare a falezelor in zona localitatii Costinesti, jud. Constanta 

5 Lucrări de consolidare a falezelor in zona municipiului Constanta, jud. Constanta 

6 Lucrări de protecție lac Techirghiol, etapa III, jud. Constanta 

7 Lucrări de corectare a torentilor pe Valea Irisului, in zona comunei Deleni, jud. Constanta 

8 
Stoparea procesului de eroziune a plajelor litoralului romanesc pe lungime de 1 km, zona 

Jupiter - Venus, jud. Constanta 

9 Regularizarea vailor Agigea și Lazu, jud. Constanta 

10 Suprainaltare dig inchidere incinta localitatea Crisan, jud. Tulcea 

11 Consolidare dig oras Mila 23, jud. Tulcea 

12 Suprainaltare dig oras Sulina, jud. Tulcea 

13 Lucrări de aparare împotriva inundațiilor in bazinul hidrografic Topolog, jud. Constanta 

14 
Lucrări de regularizare a raului Agi Cabul pe o lungime de 3 km pe sectorul DN 22 - baraj 

Cuza Voda 12, jud. Constanta 

15 Aparare împotriva inundațiilor a localitatii Patlageanca, jud. Tulcea 

16 Lucrări de protecție și consolidare a falezei pentru zona Olimp Nord, jud. Constanta 

17 Aparare împotriva inundațiilor a localitatii Tudor Vladimirescu, jud. Tulcea 

18 Lucrări de aparare împotriva inundațiilor in b.h. Casimcea, jud. Constanta 

 

 

 

Lucrări de regularizare și indiguire – termen lung 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiții 

1 Lucrări de aparare împotriva inundatilor a localitatii Baneasa, jud.Constanta 

2 Apararea împotriva inundațiilor a localitatii Babadag, jud. Tulcea 

3 
Protectia și reabilitarea partii sudice a litoralului romanesc al Marii Negre in zona localitatii 

Tuzla, jud.Constanta 

4 
Lucrări de combatare a eroziunii costiere a Marii Negre in zona localitatii Costinesti, 

jud.Constana 

5 Lucrări de consolidare a falezelor in zona 2 Mai - Vama Veche, jud. Constanta 

6 Protectia și reabilitarea plajei in zona 2 Mai - Vama Veche, jud. Constanta 

7 Lucrări de consolidare a falezelor in zona localitatii Mangalia, jud.Constanta 

8 Lucrări de consolidare a falezelor in zona localitatii 23 August, jud.Constanta 

9 Apararea împotriva inundațiilor a localitatii Bestepe, jud.Tulcea 

10 
Lucrări de aparare împotriva inundațiilor pe vaile Tatlageacul Mic și Tatlageacul Mare, 

jud.Constanta 

11 Regularizarea raului Urluia in zona localitatii Sipote, jud.Constanta 
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12 Regularizare curs de apa Valea Mare, jud.Constanta 

13 Aparare împotriva inundațiilor a localitatii Ostrov, jud.Constanta 

14 Regularizarea raului Nuntasi pe o lungime de 2,5 km, jud. Constanta 

15 Aparare împotriva inundațiilor a localitatii Ghindaresti, jud Constanta 

16 Consolidarea malului drept al bratului Chilia, jud. Tulcea 

17 Apararea împotriva inundațiilor a localitatii Crisan, jud. Tulcea 

18 Evacuare ape pluviale din localitatea Caraorman, jud. Tulcea 

19 Reprofilare și suprainaltare dig localitatea Mahmudia, jud. Tulcea 

20 
Reabilitare constructii la nodul hidrotehnic - descarcare ape din Balta Mangaliei, zona 

Saturn, jud. Constanta 

21 Regularizare parau Telita pe o lungime de 2,5 km, jud. Tulcea 

22 Regularizare parau Sacele, pe o lungime de 5 km, jud. Constanta 

23 Regularizare parau Saruri pe o lungime de 3,5 km, jud Constanta 

24 Aparare împotriva inundațiilor a localitatii Lumina, jud. Constanta 

25 Regularizare parau Silistea pe o lungime de 1,3 km, jud.Constanta 

26 
Aparare împotriva inundațiilor a localitatii Mircea Voda, pe o lungime de 2 km, jud. 

Constanta 

27 
Aparare împotriva inundațiilor a localitatii Poarta Alba, pe o lungime de 2 km, jud. 

Constanta 

28 Regularizare parau Dobromir pe o lungime de 1 km, jud.Constanta 

29 Regularizare parau Istria pe o lungime de 1,5 km, jud.Constanta 

30 Regularizare parau Recea pe o lungime de 1,5 km, jud.Tulcea 

31 Aparare împotriva inundațiilor a localitatii Baltenii de Jos, jud.Tulcea 

32 Aparare împotriva inundațiilor a localitatii Ilganii de Jos, jud.Tulcea 

32 Aparare împotriva inundațiilor a cetatii Capidava, jud.Constanta 

33 Aparare împotriva inundațiilor a localitatii Topalu, jud.Constanta 

34 
Aparare împotriva inundațiilor a localitatii Faclia - corectii de torenti, pe o lungime de 1,5 

km, jud. Constanta 

35 Regularizare parau Nisipari pe o lungime de 3 km, jud.Constanta 

36 Regularizare parau Cerna pe o lungime de 5 km, jud. Tulcea 

37 Regularizare parau Valea Tulcei pe o lungime de 10 km , jud.Tulcea 

38 Aparare împotriva inundațiilor a localitatii Slava, jud.Tulcea 

39 Aparare împotriva inundațiilor a localitatii Mila 23, jud.Tulcea 

40 
Protectia și reabilitarea partii sudice a litoralului romanesc al Marii Negre in zona localitatii 

23 August, jud Constanta 

41 
Protectia și reabilitarea partii sudice a litoralului romanesc al Marii Negre in zona localitatii 

Mangalia, jud Constanta 

 

 



 

Page 182 of 184 
 

 

 

Tabel 2.11 Efecte potențiale asupra mediului – evaluare calitativă 

Tipuri de măsuri Aspect de mediu Efect sinergic 

și cumulativ  
aer apă sol climă biodivers

itate 

popu 

lație 

peisaj M/V conștient

izare 

Indiguiri + = + + - +++ - +++ + ++ 

Apărări și consolidări de 

maluri 
+ = + + - ++ - ++ + + 

Regularizări de alibi + = + 0 - + - 0 + + 

Punerea în siguranta / 

reabilitarea de lucrări 

existente 

+ + + + = ++ + + + +++ 

Alte lucrări  + = ++ + = +++ - = + = 

M/V = Moștenire culturală/ valori materiale 

+ efecte pozitive 

- efecte negative 

= echilibrare efecte pozitive și negative 

0 nu sunt identificate efecte 
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Figura 2.9. Harta Dobrogea Litoral -lucrări de investiții propuse
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ANEXA 3 

 



Lucrari hidrotehnice propuse ale caror amplasamente se suprapun peste ariile naturale protejate - B.H. BANAT 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Arie protejata 

Denumire arie 

protejata 

 

Lucrari propuse pe termen mediu 

Lucrari de regularizare si 

indiguire propuse pe termen 

lung 

 

Lucrare nr 

Procentaj 

suprapunere [%] 

 

1. 

ROSCI0109  

Lunca Timisului 

Pct 10 -Consolidare si reprofilare rau 

Timiş pe sector Lugoj- frontiera 

Serbia, jud Timiş 

 

 Pct.10 1.87718% 

2. ROSPA0128 Lunca Timisului Pct 10 -Consolidare si reprofilare rau 

Timiş pe sector Lugoj- frontiera 

Serbia, jud Timiş 

 

 

 

Pct. 10 0.55058% 

Pct 12-Consolidare și reprofilare 

canal descarcare Bega-Timis pe 

sector Topolovat-confluenta rau 

Timis, jud Timis 

 

 

 

 

Pct 12 0.49324% 

Pct 30-Regularizare Parau Timisina 

pe sector Boldur-confluenta rau 

Timis 

 

 

 

Pct 30 0.02995% 

 Pct 27-regularizare parau Surgani 

pe sector Buzias-Confluenta rau 

Timis, jud. Timis 

Pct 27 0.19324% 

 Pct 6-Amenajare rau Poganis si 

afluenti pe sector Brebu-

confluenta rau Timis, jud. Caras 

Severin si Timis 

Pct6 0.02145% 

 

 

 

3. 

 

ROSCI0206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portile de Fier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pct 10-Regularizare parau 

Berzeasca la Berzeasca; parau 

Oravita la Liubcova; Valea Mica 

la Sasca; Valea Mare la Pojejena; 

Valea Lucva la Belobresca si 

parau Radimna la Radimna, jud 

Caras-Severin 

Pct 10 0.01261% 

Pct 2- Regularizare Valea Mare si 

Bosneag la Moldova Noua, jud. 

Caras-Severin 

Pct 2 0.00803% 

Pct 24- Amenajare parau Valea 

Mare in localitatea Padina Matei, 

comuna Garnic, jud. Caras-

Severin 

Pct 24 0.00218% 
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LUCRARI DE INVESTII - BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT
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Limita districtului hidrografic
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Lucrari hidrotehnice propuse ale caror amplasamente se suprapun peste ariile naturale protejate - B.H. OLT  

 

Nr. 

crt. 

Arie protejata Denumire arie 

protejata 

Lucrari propuse pe 

termen mediu 

Lucrari de regularizare si 

indiguire propuse pe termen 

lung 

 

Lucrare nr Procentaj 

suprapunere [%] 

1. ROSPA0034 Depresiunea si 

Muntii Ciucului 

 Pct 29-Regularizare si 

consolidari maluri paraul 

Chenderes in zona Santimbru, 

jud. Harghita 

29 0.12912% 

Pct 31-Regularizare parau 

Fisag in zona Armaseni -  

Bancu, jud. Harghita 

31 0.00231% 

 

2. 

 

ROSCI0323 

 

Muntii Ciucului 

 Pct 29-Regularizare si 

consolidari maluri paraul 

Chenderes in zona Santimbru, 

jud. Hargh 

 

29 0.01911% 

    Pct 31-Regularizare parau 

Fisag in zona Armaseni -  

Bancu, jud. Harghita 

31 0.00179% 

 

3. 

ROSCI0241 Tinovul Tinovul 

Apa Lina - Honcsok 

 Tangential cu aria protejata: 

Pct 16 Regularizare si aparari 

de mal pe paraul Casin in 

localitatea Plaiesii de Jos, jud. 

Harghita 

16 0.03065% 

 

 

4. 

ROSPA0082 

 

 

 

 

Muntii Bodoc-

Baraolt 

 

 

 

 

Lucrari de regularizare si 

indiguire 

Pct 36-Regularizare parau 

Corlat in localitatea Maierus - 

sat Arini, jud. Brasov 

36 0.03206% 

Pct 29-Regularizare si 

consolidari maluri paraul 

Chenderes in zona Santimbru, 

jud. Hargh 

29 0.07001% 

 

5. 

ROSCI0374 

 

Raul Negru 

 

Pct 14 -Amenajarea pentru 

combaterea inundatiilor 

 

 14 5.20677% 



2 
 

6. ROSCI0111 Mestecanisul de la 

Reci 

in bazinul hidrografic Raul 

Negru si bazinul 

 14 0.78876% 

7. ROSCI0303 

 

Hârtibaciu Sud – Est 

 

Pct 3- Indiguire rau Olt in 

sectorul Fagaras-Hoghiz, 

jud Brasov 

 

Pct 66- Acumulari 

nepermanente pe paraul Cozd, 

jud. Brasov 

Pct 3 0.03763% 

Pct 66 0.00211% 

8 ROSCI0046 Cozia Pct 11-Regularizare parau   

Pct 11 

 

0.00819% 

9 ROAPA0025 

 

Cozia-Buila-

Vanturarita 

 

Baiasu la Perisani, jud. 

Valcea 

 

Pct 11 

 

0.00695% 

 

10. 

ROSCI0168 

 

 

 

Padurea Sarului 

 

 

 

In vecinatatea ariei 

protejate: 

Pct 8 -Aparare de mal pe 

raul Oltet in zona 

Moruglav, jud. Olt 

  

 

8 

 

 

0.15003% 

 

11. 

ROSPA0106 

 

 

Valea Oltului 

Inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pct 7- Regularizare parau 

Milcov in localitatea Milcov, 

jud. Olt 

 

7 

0.00887% 

Pct 8  - Indiguire mal drept rau 

Oltet la Falcoiu, jud. Olt 

8 0.00405% 

Pct 61 – Regularizare parau 

Cepturaru in localitatea 

Vulturesti, jud. Olt 

61 0.00656% 

Pct 18- Regularizare parau 

Olanesti-intre localitatile 

Baile Olanesti –Rm 

Valcea, jud Valcea 

 

 

18 0.00164% 

Pct 19- Regularizare parau 

Topolog – intre localitatile 

Ticveni-Galicea, jud 

Valcea 

 19 0.00649% 
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Lucrari hidrotehnice propuse ale caror amplasamente se suprapun peste ariile naturale protejate - B.H. CRISURI  

Nr. 

crt. 

Arie 

protejata 

Denumire arie 

protejata 

Lucrari propuse pe termen 

mediu 

Lucrari propuse pe termen lung Lucrare nr. Procentaj 

suprapunere [%] 

 

1. 

ROSCI0322  

Muntele Ses 

Pct 12 - Reabilitare si punere in 

siguranta lucrari Valea Izvor, jud. 

Bihor 

 Pct 12 0.01637% 

Pct 9- Amenajare Valea Gepis, jud. 

Bihor 

 Pct 9 0.01070% 

 

2. 

 

ROSCI0062 

 

Defileul Crisului 

Repede- Padurea 

Craiului 

Pct 8- Amenajare raul Crisul 

Repede, jud. Bihor 

 

 

 

Pct 8 0.03437% 

 Pct 11 Amenajare Valea Șoimului, 

jud Bihor 

Pct 11 0.01071% 

Pct 9-Amenajare Valea Roșie, jud. 

Bihor 

Pct 9 0.00464% 

Pct 8- Acumularea nepermanentă 

Meziad, jud Bihor 

Pct 8 0.01037% 

 

3. 

 

ROSPA0081 

Muntii Apuseni - 

Vladeasa 

Pct 16 -Amenajarea Valea Craiasa, 

jud. Bihor 

 

 

Pct 16 0.00449% 

 Pct 6-amenajare Valea Sighistel, jud 

Bihor 

Pct 6 0.00374% 

4. ROSCI0002 Muntii Apuseni Pct 16 -Amenajarea Valea Craiasa, 

jud. Bihor 

 

 

 

Pct 16 0.00698% 

 Pct 6- amenajare Valea Sighistel, jud 

Bihor 

Pct 6 0.00458% 

5. ROSCI0324 

 

 

 

 

Muntii Bihor 

 

 

 

 

 Pct 29- Regularizare Valea de 

Lazuri, jud. Arad 

Pct 29 0.01340% 

Pct 36- Amenajare Valea Banesti, 

jud. Arad 

Pct 36 0.00418% 

7. ROSCI0042 

 

Codru Moma 

 

Pct 6- Acumularea nepermanenta 

Valea Moneasa, jud. Arad 

 

 

Pct 6 0.03144% 

 Pct 2 Amenajare valea Tarcaita, jud. 

Bihor 

Pct2 0.00606% 

8. ROSCI0061 

 

 

Defileul Crisului Negru 

 

 

Pct 28 -Protectii de mal punctuale 

in bazinul hidrografic Crisul Negru 

aparute in urma viiturilor din anul 

2004 

 Pct 28 0.86159% 
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Lucrari hidrotehnice propuse ale caror amplasamente se suprapun peste ariile naturale protejate - B.H. SIRET  

Nr. 

crt. 

Arie protejata Denumire arie 

protejata 

Lucrari propuse pe termen 

mediu 

Lucrari propuse pe termen lung Lucrare 

nr. 

Procentaj 

suprapunere 

[%] 

 

1. 

ROSCI0328 Obcinele Bucovinei  Pct 165-Regularizare albie parau Rasca si 

afluenti, jud. Neamt 

Pct 165 0.0064% 

Pct 146- Consolidare mal stang rau Moldova, 

in zona Verminca-Runc 

Pct 146 0.0040% 

 

 

2. 

 

 

ROSCI0365 

 

 

 

Raul Moldova intre 

Paltinoasa si Rusi 

 

Pct 32-Amenajare rau 

Moldova pentru apararea 

frontului de captare a orasului 

Falticeni, la Baia, et II-a, jud. 

Suceava 

 

 

 

 

 

 

Pct 32 

 

 

 

0.2013% 

 Pct 36- Amenajare parau Rasca la 

Bogdanesti, jud Suceava 

Pct 36 0.0502% 

Pct 37-Regularizare si aparare de maluri rau 

Moldova in zona comunelor Vadu Moldovei -

Boroaia 

Pct 37 0.3586% 

Pct 125- Aparare mal rau Moldova la 

Bogdanesti jud Suceava 

Pct 125 0.0885% 

 

3. 

 

ROSCI0363 

 

 

Raul Moldova intre 

Oniceni si Mitesti 

 

 Pct 11- Regularizare si aparare de maluri rau 

Moldova la Draguseni, jud.SV 

Pct11 0.2428% 

Pct 76 – Regularizare si aparare mal stang, 

rau Moldova pe tronsonul Rosiori-Oniceni 

Pct 76 0.1484% 

 

 

4. 

 

 

ROSCI0364 

 

Raul Moldova intre 

Tupilat si Roman 

 

Pct 21-Refacerea amenajarii 

Raului Moldova in zona 

sursei de alimentare cu apa a 

mun. Roman (front de captare 

Pildesti), jud. Neamt 

 Pct 21 0.1897% 

5. ROSPA0072 Lunca Siretului 

Mijlociu 

 Pct 55-Amenajare albie rau Siret la Al.I.Cuza, 

jud Iasi 

Pct 55 0.0208% 

 

 

 

6. 

 

 

ROSCI0378 

 

 

Raul Siret intre 

Pascani si Roman 

 

 Pct 159 -Consolidare mal rau Siret in zona 

localitatilor Rotunda, Sagna, Gadinti, Ion 

Creanga, jud. Neamt 

Pct 159 0.0428% 
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Pct 39-Aparare de mal si indiguire Rau Siret 

la Doljesti (Buruienesti), jud. Neamt 

Pct 39 0.3389% 

Pct 45-Aparare mal drept rau Siret la Cotu  Pct 45 0.1426% 

 

 
Vames, jud.Neamt 

Pct 55- Amenajare albie rau Siret la Al.I. 

Cuza, jud. Iasi 

Pct 55 0.0566% 

 

7. ROSCI0156 Muntii Gosman  Pct 46-Amenajare parau Calu si 

Iapa la Piatra Soimului, jud. Neamt 

Pct 46 0.0423% 

 

 

8. 

 

 

ROSCI0162 

 

 

Lunca Siretului 

Inferior 

 Pct 136 -Aparare mal stang pe sector 

Homocea-Ploscuteni, Jud Vrancea, rau Siret 

Pct. 136 0.0886% 

Pct 29- Readucere la cota proiectata a digului 

mal drept rau Ramnicu Sarat pe sectorul 

Slobozia- Botesti-Maicanesti, jud. Vrancea 

Pct. 29 0.0227% 

Pct 61 - Amenajare albie rau Trotus in zona 

Adjud, jud. VN 

Pct. 61 0.0436% 

Pct. 49 - Consolidare Siret la Suraia, jud. VN Pct. 49 0.058% 

Pct. 25- aparare mal dr rau Siret in zona Vadu 

Rosca II Nanesti, jud. VN 

Pct. 25 0.025% 

 

 

9. 

 

 

ROSPA 0071 

 

 

Lunca Siretului 

Inferior 

 Pct 136 -Aparare mal stang pe sector 

Homocea-Ploscuteni, Jud Vrancea, rau Siret 

 0.0564% 

Pct 29- Readucere la cota proiectata a digului 

mal drept rau Ramnicu Sarat pe sectorul 

Slobozia- Botesti-Maicanesti, jud. Vrancea 

 0.0024% 

Pct 61 - Amenajare albie rau Trotus in zona 

Adjud, jud. VN 

 0.0296% 

Pct 49-Consolidare Siret la Suraia, jud. VN 

 

 0.0393% 

Pct 25-aparare mal dr rau Siret in zona Vadu 

Rosca II Nanesti, jud. VN 

 0.0186% 

10. ROSCI0208 Putna Vrancea 

 

 Pct 132-Amenajare rau Putna la Topesti jud. 

Vrancea 

Pct 132 0.1044% 

11. ROSPA0088 Muntii Vrancei  Pct 132-Amenajare rau Putna la Topesti jud. 

Vrancea 

Pct 132 0.104% 

12. ROSCI0395 

 

Soveja 

 

 Pct 24-amenajare parau Dragomira la Soveja, 

jud. VN 

Pct 24 0.1099% 
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13. 

 

 

ROSPA0129 

 

 

Masivul Ceahlau 

 Pct. 102-Refacere regularizare albie parau 

Hamzoaia la tasca jud Neamt 

 

Pct 102 0.0448% 

Pct 19- Amenajare albie parau izvorul Alb la 

Bicaz, jud Neam 

Pct 19 0.0106% 

Pct. 100-Amenajare albie parau Schit la 

Ceahlau, jud. Neamt, etapa II 

Pct 100 0.0254% 

 

 

14. 

 

 

ROSCI0379 

 

 

Râul Suceava 

 

Pct 20 – refacerea amenajarii 

raului Suceava in zona sursei 

de alimentare cu apa a 

orasului Radauti, jud Suceava 

 

 

 

 

 

 

Pct 20 

 

 

 

 

0.7162% 

 

 

 

  

Pct 92-Amenajare parau Voitinel si afluenti, 

comuna Voitinel, jud. Suceava 

Pct 92  

0.9510% 

Pct 34- Amenajare albie parau Voitinel si 

afluenti, conuma Voitinel, jud. Suceava 

 

Pct 34 0.8829% 

Pct 78-Indiguire si consolidare mal drept rau 

Suceava in zona comunei Galanesti, jud 

Suceava 

Pct 78 1.0112% 

Pct 80 – Indiguire mal stang rau Suceava in 

zona loc. Fratautii Noi , jud Suceava 

Pct 80 0.5516% 
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Lucrari hidrotehnice propuse ale caror amplasamente se suprapun peste ariile naturale protejate -  B.H. ARGES  

 

Nr. 

crt. 

Arie protejata Denumire arie 

protejata 

Lucrari propuse pe termen mediu Lucrari propuse pe termen 

lung 

Lucrare nr Procentaj 

suprapunere 

[%] 

 

 

1. 

 

ROSCI0354 

 

Platforma Cotmeana 

Pct. 18-regularizare rau Cotmeanca 

la Lunca Corbului si Paraul Vartej 

 Pct. 18 0.01437% 

 

 

2. 

 

 

ROSCI0386 

 

Raul Vedea 

 

Pct 5 Regularizare parau Bratcov pe 

teritoriul comunei Maldaieni, Jud 

Teleorman. 

 

 

 

 

 

Pct.5 

 

0.13144% 

 Pct 26-Aparare mal drept Parau 

Dorofei la Nicolae Titulescu 

com.Nicolae Titulescu, jud.Olt 

Pct 26 0.01388% 

Pct 27- Aparare mal stang Rau 

Vedea la Barza com.Tufeni, 

jud.Olt 

Pct 27 0.16100% 

Pct 11- Amenajare impotriva 

inundatiilor a raului Cotmeana 

in zona loc. Harsesti, Stoinici  

si Barla, Jud Arges 

Pct 11 0.01339% 

 

 

 

Pct 25 – regularizare rau Vedea 

la Icoana, jud Olt 

Pct 25 0.09191% 

Pct 29-aparari de mal rau 

Vedea loc Nanov-Adamesti, 

jud Teleorman 

Pct 29 0.02788% 

3. ROSCI0043 Comana  

 

 

Pct 53-Indiguire rau Calnistea 

comuna Schitu, jud.Giurgiu 

 

Pct 53 0.02039% 

4. ROSPA0090 

 

 

Ostrovu Lung-

Gostinu 

 

 Pct 54-Aparare de mal Fluviul 

Dunarea km 476 comuna 

Gostinu, jud.Giurgiu 

Pct 54 0.17997% 

 

5. 

 

ROSPA0108 

 

 

Vedea-Dunare 

 

 Pct 30-Regularizare Rau Vedea 

in zona loc.Bragadiru, 

jud.Teleorman 

Pct 30 0.47267% 



2 
 

6. ROSCI0341 Padurea si Lacul 

Stoinici 

 Pct 11Amen. Impotriva 

inundatiilor a Raului 

Cotmeana, in zona localitatii 

Harsesti, Stoinici si Barla 

Pct 11 0.45923% 

7. ROSCI0268 Valea Varsanului  Pct 7 Regularizare afluenti rau 

Valsan, Robaia in comuna 

Musatesti si Toplita Bunesti in 

comuna Malureni jud Arges 

Pct 7 0.04496% 

8. ROSCI0381 Raul Targului-

Argesel-Rausor 

Pct 17-Regularizare rau Burdea in 

localitatea Beuca, Jud Teleorman 

 Pct 17 0.02283% 

9. ROSCI0194 Piatra Craiului  Pct 43 Regularizare Rau 

Dambovita in zona loc. Satic 

Pct 43 0.01512% 
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Nr. 

crt. 

Arie 

protejata 

Denumire arie 

protejata 

Lucrari propuse 

pe termen mediu 

Lucrari propuse 

pe termen lung 

Procentaj de 

suprapunere 

 
1. 

 
ROSCI0354 

 
Platforma Cotmeana 

Tangential in zona 

de sud a ariei: 

- Punere in 

siguranta a 

barajului Vacaresti 

jud. Dambovita 

 L = 1000 m 
40 ha / 12529 

ha  

= 0.003 % 

 

 
2. 

 

 
ROSCI0386 

 

Raul Vedea 

 -Aparare mal drept 

Parau Dorofei la 

Nicolae Titulescu 

com. Nicolae 

Titulescu, jud.Olt 

- Aparare mal stang 

Rau Vedea la Barza 

com.Tufeni, jud.Olt 

L = 700 m 

56 ha / 9077 

ha 

= 0.006 % 

3. ROSCI0043 Comana  -Indiguire rau  L = 3000 m 

60 ha / 26480 

ha 

= 0.002 % 

4. ROSPA0022 Comana  Calnistea comuna 

Schitu, jud.Giurgiu 

 

L = 3400 m 

68 ha / 24956 

ha 

= 0.0027 % 

5. ROSPA0090 
 

 

 
 

Ostrovu Lung-Gostinu 
 

 

 
 

 -Aparare de mal 

Fluviul Dunarea km 

476 comuna 

Gostinu, 

jud.Giurgiu 

L = 19800 m 

396 ha / 2488 

ha 

= 0.159 % 

 

6. 

ROSPA0108 
 

Vedea-Dunare 
 

 -Regularizare Rau 

Vedea in zona 

loc.Bragadiru, 

jud.Teleorman 

L = 71700 + 

14300 = 86000 

m 

1720 ha / 

22472 ha 

= 0.077 % 
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Lucrari hidrotehnice propuse ale caror amplasamente se suprapun peste ariile naturale protejate  

- B.H. IALOMITA - BUZAU 

Nr. crt. Arie protejata Denumire arie 

protejata 

Lucrari propuse pe termen mediu Lucrari de regularizare si 

indiguire propuse pe termen 

lung 

Lucrare 

nr. 

Procentaj 

suprapunere 

[%] 

 

1. 

ROSCI0013 Bucegi Pct 3-Lucrari de aparare impotriva 

inundatiilor din BH Buzau, aval de 

acumulare Siriu pentru subbazinele 

hidrografice Basca Mare si Basca 

Roziliei, Jud Buzau 

Ptr 10- Amenajari pe valea Sticlariei, jud 

Ilfov 

Pct 38 -Regularizare râu 

Prahova aval de localitatea 

Azuga până la confluenţa cu 

râul Ialomiţa, jud. Prahova 

 

3+10 

0.01494% 

 

38 

0.09222% 

 

2. 

 

ROSCI0283 

 

Cheile 

Doftanei 

 Pct 31-Mărirea capacităţii de 

transport a albiei râului 

Doftana de la Barajul Paltinu la 

Statia de Tratare a Apei Voila 

pentru preluarea debitelor 

evacuate, jud. Prahova 

 

 

31 

 

0.12131% 

 

3. 

 

ROSCI0103 

 

Lunca 

Buzaului 

 Pct 22-Amenajare râu Buzău -

sector Stanceşti-Mosesti, jud. 

Buzău 

22 0.70338% 

Pct 18- Consolidare mal râu 

Buzău , în zona localităţilor 

Căpăţâneşti, com. Mărăcineni, 

jud. Buzău 

 

18 

 

0.03259% 

4. ROSCI0259 

 

Valea 

Calmatuiului 

 

 Pct 20 Aducerea la clasa de 

importanta a IV a, îndiguiri 

râu Călmăţui, jud. Buzău 

20 0.79356% 

5. ROSPA0145 

 

Valea 

Calmatuiului 

 

 Pct 20 Aducerea la clasa de 

importanta a IV a, îndiguiri 

râu Călmăţui, jud. Buzău 

20 0.67877% 
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6. ROSCI0290 

 

 

 

 

 

 

Coridorul 

Ialomitei 

 

 

 

 

 

 

Pct 1- Punerea in siguranta a lucrarilor de 

aparare impotriva inundatiilor pe raul 

Ialomita si afluenti pe sectorul Slobozia - 

Tandarei, jud. Ialomita (PHARE 2005 - 

17) 

 

 

 

1 0.13127% 

 Pct 5 -Refaceri apărări de 

maluri râu Prahova în comuna 

Cocorăștii Colț Sat Piatra și 

Comuna Brazi sat Stejaru, jud. 

Prahova 

5 0.33949% 

Pct 39-Consolidare mal stâng 

râu Ialomiţa, Zona loc. 

Moldoveni, jud. Ialomiţa 

39 0.00418% 

Pct 40-Consolidare mal stâng 

râu Prahova, zona loc. 

Adâncata, jud. Ialomiţa 

40 0.27529% 

Pct 41-Lucrări de îndiguire şi 

consolidare râu Ialomiţa, în 

zona Copuza-Crasani, jud. 

Ialomiţa 

41 0.04052% 

 

Pct 42-Consolidare mal drept 

râu Ialomiţa, Zona Slobozia-

Bora, jud. Ialomiţa 

 

42 0.20848% 

7. ROSCI0224 

 

Scrovistea 

 

Pct 10 Amenajări pe valea  Sticlăriei, 

jud. Ilfov 

 10 0.50932% 

8. ROSPA0140 Scrovistea Pct 10 Amenajări pe valea  Sticlăriei, 

jud. Ilfov 

 10 0.42624% 
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Lucrari hidrotehnice propuse ale caror amplasamente se suprapun peste ariile naturale protejate - B.H. DOBROGEA – 

LITORAL 

Nr. 

crt. 

Arie 

protejata 

Denumire 

arie 

protejata 

Lucrari de regularizare si indiguire propuse 

pe termen mediu 

Lucrari de regularizare si indiguire 

propuse pe termen lung 

 

Lucrare nr. 

 

Procentaj 

suprapunere 

[%] 

 

 

1. 

 

 

ROSCI0065 

 

 

 

 

Delta Dunarii 

 

 

 

Pct. 11- consolidare dig oras Mila 23, jud. Tl  Pct. 11 0.00477% 

Pct. 12 – suprainaltare dig oras Sulina, jud. Tl  Pct. 12 0.0028% 

Pct. 10 - suprainaltare dig inchidere incinta loc. 

Crisan, jud. Tl. 

 

 

 

Pct. 10 

0.003% 

 

Pct. 15 – aparare impotriva inundatiilor a loc. 

Patlageanca, jud. Tl 

 

 

 

Pct. 15 

0.00434 

Pct17- aparare impotriva inundatiilor a loc. T. 

Vladimirescu, jud. Tl 

 

 

 

Pct. 17 

0.0019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pct 18-Evacuare ape pluviale din loc. 

Caraorman; 

18 0.00172% 

Pct 19-Reprofilare si suprainaltare dig 

loc. Mahmudia 

19 0.00084% 

Pct 31-Aparare impotriva inundatiilor a 

loc. Baltenii de Jos 

31 0.00136% 

Pct. 32- aparare impotriva inundatiilor 

a loc. Ilganii de Jos, jud. Tl 

32 0.00148% 

Pct. 16 – consolidare mal drept al 

bratului Chilia, jud. Tl 

16 0.00214 

 

 

 

Pct. 19- reprofilare si suprainaltare dig 

loc. Mahmudia, jud. Tl 

19 0.0008% 

 

 

2. 

 

 

ROSPA0031 

 

 

 

 

 

Delta Dunãrii 

si Complexul 

Razim – 

Sinoie 

 

Pct. 11- consolidare dig oras Mila 23, jud. Tl 

 

 

 

Pct. 11 

 

0.00422% 

 Pct 32-Aparare impotriva inundatiilor a 

loc. Ilganii de Jos 

Pct.32 0.00122% 
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Pct 16-Consolidarea malului drept al 

bratului Chilia 

16 0.00195% 

   Pct 14-Regularizarea raului Nuntasi pe 

o L de 2,5 km 

14 0.00047% 

Pct 22-Regularizare parau Sacele, pe o 

L de 5 km 

22 0.00107% 

Pct 23-Regularizare parau Saruri pe o L 

de 3,5 km, 

23 0.00053% 

Pct 29-Regularizare parau Istria pe o L 

de 1,5 km 

29 0.00076% 

3. ROSPA0091 

 

Pãdurea 

Babadag 

 

 Pct 38-Aparare impotriva inundatiilor a 

loc. Slava 

38 0.03447% 

 

4. 

ROSPA0100 

 

Stepa 

Casimcea 

 

Pct 18-Lucrari de aparare impotriva inundatiilor 

in b.h. Casimcea 

 18 0.00078% 

5. ROSPA0101 

 

Stepa Saraiu 

Horea 

 

Pct 13-Lucrari de aparare impotriva inundatiilor 

in b.h. Topolog 

 13 0.09742% 

6. ROSPA0054 

 

Lacul 

Dunareni 

 

 Pct 12-Regularizare curs de apa Valea 

Mare 

12 0.23567% 

7. ROSCI0071 

 

Dumbraveni-

Valea Urluia-

Lacul 

Vederoasa 

 Pct 11-Regularizarea raului Urluia in 

zona loc Sipote 

11 0.03909% 
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Lucrari hidrotehnice propuse ale caror amplasamente se suprapun peste ariile naturale protejate - B.H. JIU 

 

Nr. 

crt. 

Arie protejata Denumire arie protejata Lucrari propuse pe termen 

mediu 

Lucrari propuse pe termen 

lung 

 

Lucrare nr. Procentaj 

suprapunere 

[%] 

 

1. 

 

ROSPA0080 

 

 

Munţii Almăjului - Locvei 

Pct 17-Consolidare si 

regularizare parau Vodita si 

afluenti in zona complexului 

monahal Vodita, jud. 

Mehedinţi 

 Pct 17 0.00402% 

Pct 16-Regularizarea paraului 

Racovat la Ilovita, jud. 

Mehedinţi 

 Pct 16 0.00975% 

2. ROSCI0045 Coridorul Jiului Pct 20 –amenajare rau Jiu in 

zona localitatii Schitu, jud 

Dolj 

 

 

 

Pct 20 0.03294% 

 Pct 2-Aducerea la clasa de 

importanta a digurilor de pe 

raul Jiu, sectorul Isalnita-

Zaval, jud. Dolj 

Pct. 2 0.00334% 

Pct. xx – amenajare rau Jiu Pct. xx 0.0802% 

3. ROSPA0023 Confluenta Jiu - Dunare  Pct. xx – amenajare rau Jiu 

 

Pct. xx 0.2895% 

4. ROSCI0063 Defileul Jiului Pct 6- Aparare impotriva 

inundatiilor din raul Jiu a 

incintei manastirii Lainici 

etapa a II a, jud. Gorj 

 Pct 6 0.01233% 
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Lucrari hidrotehnice propuse ale caror amplasamente se suprapun peste ariile naturale protejate - B.H. MURES 

 

Nr. 

crt. 

Arie 

protejata 

Denumire arie 

protejata 

Lucrari propuse pe termen mediu Lucrari propuse pe termen lung 

 

Lucrare nr. Procentaj 

suprapunere 

[%] 

 

1. 

 

ROSCI0019 

 

Calimani Gurghiu 

 

 

 

 

Pct 22- Amenajarea raului Mures pentru 

apararea impotriva inundatiilor pe 

sectorul Iod - Rastolita - Borzia, 

jud. Mures 

Pct  8- Amenajare Mures si afluenti 

in zona comunei Stanceni, jud. 

Mures 

Pct. 8 

 

 

 

0.00270% 

 

 Pct. 22 

 

 

0.00341% 

 

 

Pct 28- Regularizare parau Bistra si parau 

Pietris in zona localitatilor Bistra 

Muresului, Deda, Pietris, jud. Mures 

 Pct. 28 0.00369% 

 

Pct. 30- Amenajari hidrotehnice in 

bazinul hidrografic Gurghiu pe tronsonul 

Reghin - Lapusna, jud. Mures 

 Pct 30 0.01568% 

Pct. 20- Amenajări hidrotehnice în 

bazinul hidrografic Niraj, jud. Mureş 

 

 Pct 20 0.00487% 

2. ROSCI0252 Toplita – Scaunul 

Rotund Borsec 

Pct. 3- Regularizare rau Pian aval 

localitatea Strungari, jud. Alba 

 Pct. 3 0.04492% 

 

3. ROSCI0297 Dealurile Tarnavei 

Mici - Biches 

Pct 20-Amenajări hidrotehnice în bazinul 

hidrografic Niraj, jud. Mureş 

 Pct. 20 0.02555% 

 

 

 

4. 

 

 

 

ROSCI0368 

 

 

 

 

 

 

Raul Mures intre 

Deda si Reghin 

 

 

Pct 29- refacere prag de fund pe raul 

Mures la Brancovenesti, jud. Mures 

 

 

 

Pct 29 0.12802% 

 Pct 42- Amenajare rau Mures in 

zona loc. Rusii Munti, jud. Mures 

Pct 42 0.13442% 

Pct 38- Amenajare rau Mures in 

zona localitatii Valeni, jud Mures 

Pct 38 1.17958% 

Pct 41- Amenajare rau Mures in 

zona loc. Suseni, jud Mures 

Pct 41 0.75392% 

5. ROSCI0367 

 

 

Raul Mures intre 

Moresti si Ogra 

 

Pct 24-Indiguire mal stang rau Mures 

pentru aparare impotriva inundatiilor a 

localitatii Sanpaul, jud. Mures 

 

 

 

Pct 24 0.41173% 
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Pct 5 -Suprainaltare dig mal drept 

rau Mures si consolidare mal in 

zona localitatii Dileul Nou, com. 

Sanpaul, jud. Mures 

Pct 5 0.39601% 

 

6. 

 

ROSPA0087 

 

 

Muntii Trascaului 

 

Pct 2-regularizare si consolidare mal pe 

rau Geogiu sector Teius- valea Manastirii, 

jud Alba 

 

 

Pct 2 0.01874% 

Pct 7-amenajare rau Aries si Afluenti 

pentru aparare impotriva inundatiilor a 

loc Campeni, Baia de Aries, Lunca 

Ariesului si Aval de acumularea 

Mihoiesti, jud Alba 

 

 

Pct 7- 0.06712% 

 Pct 17- regularizare parau Galda in 

comuna Galda de Jos, jud Alba 

Pct 17 0.00945% 

Pct 19 – regularizare rau Aiud, al 

Aiud, Jud Alba 

Pct 19 0.00604% 

 

 

7. 

 

 

ROSCI0253 

 

 

 

Trascau 

 

Pct 2- regularizare si consolidare mal pe 

rau Geogiu sector Teius- valea Manastirii, 

jud Alba 

 Pct 2 0.01170% 

Pct 7- amenajare rau Aries si Afluenti 

pentru aparare impotriva inundatiilor a 

loc Campeni, Baia de Aries, Lunca 

Ariesului si Aval de 

acumularea Mihoiesti, jud Alba 

 

 

Pct 7 0.04470% 

 Pct 17- regularizare parau Galda in 

comuna Galda de Jos, jud Alba 

Pct 17 0.01060% 

8. ROSPA0117 Drocea – Zarand 

 

 

 

 Pct 62 -Regularizare Valea 

Monorostia in comuna Barzava , 

jud. Arad 

Pct. 62 0.01145% 

9. ROSCI0406 Zarandul de est  Pct 26-Regularizare Valea Petris in 

comuna Petris, jud. Arad 

Pct 26 0.13859% 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

ROSCI0064 

 

 

 

 

Defileul Muresului 

Pct. 10- Regularizare Valea Troas la 

Savarsin, jud. Arad 

 

 

Pct. 10 0.0097% 

Pct. 11 - Regularizare Valea Vinesti la 

Savarsin, jud. Arad 

 

 

 

Pct.11 0.0142% 
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 Pct 34-Regularizare Valea Julita in 

localitatile Slatina de Mures, 

comunele Barzava si Baia, Julita 

comuna Varadia de Mures, jud. 

Arad 

Pct. 34 0.0307% 

Pct 61- Regularizare Valea Valcuta 

in satul Nicolae Balcescu, com. 

Varadia de Mures, jud. Arad 

 

Pct. 61 0,0262% 

Pct 60- Regularizare Valea Halalis 

in comuna Savarsin, jud. Arad 

 

Pct.60 0.0134% 

Pct 63- Regularizare Valea Izvor in 

satul Birchis, comuna Birchis, jud 

Arad 

Pct. 63 0.01375% 

 

11. 

 

ROSCI0373 

 

Raul Mures intre 

Branisca si Ilia 

 Pct 21-Regularizare parau Boz si 

afluenti in zona loc. Branisca, jud. 

Hunedoara 

Pct 21 0.09473% 

Pct 25- regularizare si consolidari 

de mal pe valea Sacamas , jud HD 

Pct 25 0.04216% 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

ROSCI0087 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradistea Muncelului 

– Ciclovina 

 

 

 

 

 

 

 

Pct 15-regularizare si aparare de mal rau 

Orastie, pe sector Costesti-Orastie, jud 

HD 

 Pct 15 0.01328% 

 Pct 58-Regularizare parau Crivadia 

si afluenti in comuna Banita, jud. 

Hunedoara 

 

Pct 58 

0.01346% 

Pct 24-regularizare si consolidari de 

mal pe paraul Ohaba pe sectorul 

Ohaba-Ponor, comuna Pui, jud 

Hunedoara. 

 

Pct 24 

0.00400% 

13. ROSCI0236 

 

 

 

 

 

Strei-Hateg 

 

 

 

 

 

Pct 13 – Regularizare rau Sibisel in zona 

loc. Sampetru Sacel, Barastii Hategului, 

Santamarie Orlea, jud Hunedoara 

 

 

 

 

Pct 13 

0.04297% 

 Pct 31-regularizare si parari de 

maluri pe raul Galbena, pe sector 

Densus, Hateg, jud HD 

 

Pct 31 

0.07401% 

14. ROSCI0217 

 

 

Retezat 

 

 

Pct 13 –Regularizarea Raului Sibisel in 

zona localitatilor Sanpetru Sacel, Barastii 

Hategului, Santamarie Orlea, jud 

Hunedoara. 

 

 

Pct 13 0.0258% 

15. ROSPA0084 Muntii Retezat Pct 13 –Regularizarea Raului Sibisel in  Pct. 13 0.0279% 
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zona localitatilor Sanpetru Sacel, Barastii 

Hategului, Santamarie Orlea, jud 

Hunedoara. 
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LUCRARI DE INVESTII - BAZINUL HIDROGRAFIC MURES

Legenda
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Lucrari hidrotehnice propuse ale caror amplasamente se suprapun peste ariile naturale protejate - B.H. SOMES – TISA  

Nr. 

crt. 

Arie protejata Denumire arie protejata Lucrari propuse pe termen 

mediu 

Lucrari propuse pe 

termen lung 

Lucrare nr Procentaj 

suprapunere [%] 

 

1. 

ROSPA0143 

 

 

Tisa Superioara 

Pct 22-Consolidare de mal rau 

Tisa la Sapanta 

 

 

Pct 22 1.6076% 

 Pct 33- Regularizare și 

îndiguire rau Iza la Sighet, 

jud Mures 

Pct. 33 0.124% 

 

 

2. 

 

 

ROSCI0251 

 

Tisa Superioara 

Pct 34- Indiguire si consolidari 

de mal pe raul Tisa intre bornele 

de frontiera 254 – 319 

 Pct 34 1.7100% 

 

 

3. 

 

 

ROSCI0124 

 

Muntii Maramuresului 

 

 

 

 

Lucrari la limita arie: 

Pct 37-Amenajarea r. Viseu 

si afluenti, Jud Maramureș. 

Pct 37 0.0535% 

Lucrari la limita arie: 

Pct 25- Amenajare rau Viseu in 

zona Petrova - Leordina - Valea 

Viseului - obiectiv zona Valea 

Viseului 

 Pct 25 0.0053% 

Pct 26- Indiguire rau Viseu la 

Petrova 

 Pct 26 0.0137% 

 

Pct 15- amenajare rau Vaser in 

loc. Viseu de Sus, jud 

Maramures 

 Pct 15 0.0036% 

 

Pct 33- Amenajare rau Vaser la 

Viseul de Sus, jud Maramures 

 Pct 33 0.0034% 

 

 

 

4. 

 

 

ROSCI0264 

 

 

Valea Izei si Dealul Solovan 

 

Pct 13- Amenajare râu Iza pentru 

apărare împotriva inundațiilor pe 

sectorul Rozavlea Strimtura 

 

 

 

 

Pct. 13 0.0288% 

   Pct 17-Amenajare Valea 

Botizabși Valea Sasu în 

localitatea Botiza 

 

 

 

Pct. 17 0.0298% 

Pct 18- Amenajare Valea 

Poienilor în comuna Poienile 

Izei 

 

 

 

Pct. 18 0.0088% 
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Pct 31- Amenajarea cursurilor de 

apă râu Iza și râu Baicu la 

Dragomirești 

 

 

Pct. 31 0.0524% 

 Pct.30 –Amenajare rau Iza la 

Oncesti-Nanesti, jud. MM 

 

 

 

 

Pct.30 0.0026% 

Pct. 33 – amenajare rau Vaser la 

Viseul de Sus, ju. MM 

 Pct. 33 0.0122% 

 Pct 44-Amenajare Valea  

Ieud în loc Ieud, jud. 

Maramureș 

Pct. 44 0.0872% 

 

 

5. 

 

 

ROSCI0295 

 

 

 

 

 

 

Dealurile Clujului Est 

 

 

 

 

 Pct 53- Amenajare valea 

Borsa si afluenti pe 

tronsonul intre loc. Borsa si 

Aschileul Mic 

Pct 49- Amenajare Valea 

Borsa si afluenti pe 

tronsonul Rascruci Borsa 

Pct 65 - Amenajarea vaii 

Borsa si acumularea 

Ciumafaia, amonte de sat 

Ciumafaia, pe teritoriul 

administrativ al com.Borsa 

Pct 

53+49+65 

0.0264% 

Pct 69- amenajarea vaii 

Lonea cu acumularea 

Dabaca, amonte de loc 

Dabaca, jud Cluj 

Pct 69 0.0096% 

6. ROSCI 0051 Cuşma  Pct.1-Amenajare rau Bistrita 

pe sectorul aval Colibita și 

confluență cu râul Sieu 

Pct 1 0.0422% 

7. ROSPA 0008 

 

Băneasa-Canaraua Fetei Pct 50-lucrări de apărare pe râul 

Talna superioară și punerea în 

siguranță a lucrărilor existente 

 Pct 50 0.0542% 

8. ROSCI0214 Râul Tur  Pct 50 0.0555% 
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LUCRARI DE INVESTII - BAZINUL HIDROGRAFIC SOMES-TISA

Legenda

Limita districtului hidrografic

Orase

Lucrari propuse

�) Lucrari pentru asigurarea sursei de apa - termen mediu

Lucrari de regularizare si indiguire - termen mediu
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