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Glosar de termeni 

Glosarul explică înțelesul pe care îl au anumiți termeni și definiții care ajută la înțelegerea mai bună a 

ghidului 

Termen Definiție / explicație 

Acvacultură creşterea sau cultivarea de viețuitoare acvatice cu tehnici destinate măririi 
peste capacitatea naturală a mediului a producției de organisme acvatice, 
acestea fiind proprietatea unei persoane fizice sau juridice 

Administratori de arii 
protejate  

Custozi și echipe de administrație care - în baza contractelor încheiate cu 
autoritatea centrală de mediu - au responsabilitatea de a planifica și de a 
implementa și/sau de a coordona implementarea măsurilor de management 
din arii protejate, măsuri menite să asigure menținerea biodiversității și 
realizarea obiectivelor de management ale acestor arii.  

Arie protejată  Arie naturală protejată - ”zonă terestră şi/sau acvatică în care există specii de 
plante şi animale sălbatice, elemente şi formațiuni biogeografice, peisagistice, 
geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, 
ştiințifică ori culturală deosebită, care are un regim special de protecție şi 
conservare, stabilit conform prevederilor legale.”1 

Arii Speciale de 
Conservare Avifaunistică 
(SPA) 

Ariile protejate ale căror scopuri sunt conservarea, menținerea şi, acolo unde 
este cazul, refacerea la o stare de conservare favorabilă a speciilor 
de păsări şi a habitatelor specifice, desemnate pentru protecția speciilor de 
păsări de interes comunitar. 

Corp de apă  de suprafață: un element discret şi semnificativ al apelor de suprafață, de 
exemplu: lac, lac de acumulare, curs de apă-râu sau canal, sector de curs de 
apă-râu sau canal, ape tranzitorii sau un sector/secțiune din apele costiere. 
subterană: volum distinct de apă subterană dintr-un acvifer sau mai multe 
acvifere. 
artificial: corp de apă de suprafață creat prin activitate umană. 
puternic modificat: corp de apă de suprafață care, datorită unei modificări 
fizice cauzată de o activitate umană, şi-a schimbat substanțial caracterul lui 
natural. 

Dezvoltare durabilă Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoile 
prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și 
satisface propriile nevoi – Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare din 
cadrul Organizatiei Națiunilor Unite (1986). 

Exploatare durabilă exploatarea resurselor acvatice vii prin metode şi procedee care să asigure 
productivitatea şi biodiversitatea pe termen lung a ecosistemelor habitatelor 
piscicole naturale 

Factori interesați Persoane sau entități (grupuri, organizații , institutii) ce au in interes direct sau 
indirect intr-un domeniu și care pot influența sau pot fi influențați de obiective 
sau activități ale domeniului respectiv. 

Gospodărirea apelor  
(în ghid se vor mai folosi 
Managementul 
apei/managementul 
resurselor 
acvatice/managementul 
resursei/managementul 

disciplină tehnică având ca obiect interinfluența dintre om și apele din natură. 
Ea se ocupă cu studiul ansamblului de lucrări, măsuri și activități necesare 
pentru: satisfacerea necesităților de apă ale activităților umane; prevenirea, 
combaterea și eliminarea efectelor acțiunilor dăunătoare ale apelor, inclusiv 
măsurile de alarmare, de intervenție și de refacere după producerea acestor 
efecte; conservarea resurselor de apă pentru generațiile viitoare; eliminarea 
influențelor defavorabile ale activităților umane asupra apelor; menținerea 

                                                 
1
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Om
http://ro.wikipedia.org/wiki/Natur%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83
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Termen Definiție / explicație 

domeniului) funcțiunilor naturale ale apei. 

Obiective de mediu 
pentru corpurile de apă 
de suprafață şi 
subterane 

obiectivele stabilite în art. 2^1 din Legea Apelor 107/1996: 
- prevenirea deteriorării tuturor corpurilor de apă de suprafață. 
- protecția şi îmbunătățirea calității corpurilor de apă de suprafață în scopul 
atingerii stării bune a acestora. 
- protecția şi îmbunătățirea tuturor corpurilor de apă artificiale sau puternic 
modificate în scopul realizării unui potențial ecologic bun sau a unei stări 
chimice bune a acestora. 
- reducerea progresivă a poluării datorate substanțelor prioritare şi încetarea 
sau eliminarea treptată a evacuărilor şi a pierderilor de substanțe prioritar 
periculoase. 
- prevenirea sau limitarea aportului de poluanți în apele subterane şi prevenirea 
deteriorării stării tuturor corpurilor de apă subterane. 
- protecția şi îmbunătățirea calității corpurilor de apă subterane şi asigurarea 
unui echilibru între debitul prelevat şi reîncărcarea apelor subterane, cu scopul 
realizării unei stări bune a apelor subterane. 
- inversarea oricărei tendințe semnificative şi durabile de creştere a 
concentrației oricărui poluant rezultate din impactul activității umane, pentru a 
reduce în mod progresiv poluarea apei subterane. 

Participarea publicului informarea, consultarea şi implicarea activă a acestuia în activitățile de 
gospodărire a apelor. 

Pescuit activitatea de extragere a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole 
naturale, cu respectarea măsurilor pentru protejarea, conservarea şi 
regenerarea resurselor acvatice vii 

Proces decizional Procesul decizional cuprinde: colectarea informațiilor pentru formularea 
problemei cu privire la care trebuie luată o decizie; clasificarea problemei 
decizionale; conștientizarea problemei decizionale; identificarea alternativelor 
(proiectarea acestora); evaluarea alternativelor; alegerea deciziei; 
implementarea deciziei (H. Simon, 1960) 
 
Activitate ce se desfășoară intr-un cadru organizatoric, la nivelul superior de 
conducere in vederea pregătirii, realizării și implementării unei decizii. Ca și 
proces se pleacă de la definirea problemei se continua cu colectarea și analiza 
informațiilor necesare, alegerea deciziei optime și se finalizează cu 
implementarea acesteia in paralel cu monitorizarea efectelor. 

Resursă rezervă sau sursă de mijloace susceptibile de a fi valorificate la un moment dat 
ghidul se va referi la apă atât ca resursă cât și ca valoare.  
se va folosi generic expresia valoare/resursă atunci când se dorește atât 
evidențierea importanței pentru mediu și societate cât și valoarea economică. 

Resurse acvatice vii speciile de peşte şi de alte viețuitoare acvatice destinate consumului uman, 
disponibile şi accesibile din habitatele piscicole naturale ale României 

Risc la inundații combinația între probabilitatea apariției unor inundații şi efectele potențial 
adverse pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural şi activitatea 
economică, asociate apariției unei inundații. 

Schema directoare de 
amenajare şi 
management a bazinului 
hidrografic 

instrumentul de planificare în domeniul apelor pe bazin hidrografic, alcătuită 
din două părți: Planul de amenajare al bazinului hidrografic (PABH) şi Planul de 
management al bazinului hidrografic (PMABH). 

Situri Natura 2000 Arii protejate de interes comunitar desemnate în urma aderării la Uniunea 
Europeană, ca și situri de protecție specială avifaunistică (SPA), stabilite în 
conformitate cu prevederile Directivei 79/409/CEE 
privind conservarea păsărilor sălbatice şi situri de interes comunitar (SCI) 
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Termen Definiție / explicație 

desemnate conform Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor 
naturale, a faunei şi florei sălbatice 

Specii de importanță 
comunitară 

Speciile care, pe teritoriul statelor member ale Uniunii Europene, sunt: 
(i) amenințate cu dispariția, cu excepția acelor specii a căror arie de extindere 
naturală este doar marginală în cadrul respectivului teritoriu și care nu sunt în 
pericol sau vulnerabile în regiunea palearctică occidentală; 
(ii) vulnerabile, adică specii care vor trece, foarte probabil, într-un viitor 
apropiat, în categoria speciilor amenințate dacă factorii care le amenință 
continuă să acționeze; 
(iii) rare, adică au populații mici care nu sunt deocamdată amenințate sau 
vulnerabile, dar riscă să ajungă în această situație. Speciile respective trăiesc pe 
arii geografice reduse sau sunt răspândite în număr mic pe suprafețe întinse 
sau 
(iv) endemice și au nevoie de o atenție deosebită prin natura specială a 
habitatului lor și/sau prin impactul potențial al exploatării lor asupra habitatului 
propriu și/sau prin impactul potențial al exploatării lor asupra stadiului de 
conservare a speciei. 
Aceste specii sunt sau ar putea fi enumerate în anexa II și/sau în 
anexele IV sau V; 

Starea apelor subterane este expresia generală a stării unui corp de apă subterană, determinată de 
indicatorii minimi care caracterizează starea sa cantitativă şi starea sa chimică 

Starea ecologică a apelor 
de suprafață 

starea de calitate exprimată prin structura şi funcționarea ecosistemelor 
acvatice din apele de suprafață, clasificată în funcție de elementele biologice, 
chimice şi hidromorfologice caracteristice. 

Starea favorabilă de 
conservare 

Starea de conservare a unei specii reprezintă totalitatea factorilor ce 
acționează asupra unei specii şi care pot influența pe termen lung distribuția şi 
abundența populațiilor speciei respective. Starea  
de conservare va fi considerată favorabilă dacă sunt întrunite cumulativ 
următoarele condiții:  
a) datele privind dinamica populațiilor speciei respective indică faptul că 
aceasta se  
menține şi are şanse să se mențină pe termen lung ca o componentă viabilă a 
habitatului  
său natural;  
b) arealul natural al speciei nu se reduce şi nu există riscul să se reducă în 
viitorul previzibil;  
c) există un habitat suficient de vast pentru ca populațiile speciei să se mențină 
pe termen  
lung; 

Situri de Interes 
Comunitar (SCI) 

Arii protejate care contribuie semnificativ la menținerea ori restaurarea la o 
stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale sau a speciilor de interes 
comunitar şi care contribuie semnificativ la coerența rețelei "Natura 2000" 
şi/sau contribuie semnificativ la menținerea diversității 
biologice în regiunea ori regiunile biogeografice respective. 

Utilizator de apă orice persoană fizică sau persoană juridică care, în activitățile sale, foloseşte 
apa, luciul de apă sau valorifică fructul acesteia. 

Valoare  în ghid, termenul de valoare se utilizează pentru a indica valoarea în ansamblu 
a resursei naturale, respectiv valoarea economică (directă și indirectă), 
valoarea socială și valoarea ecologică sau naturală (numită în mod curent ”de 
mediu”), adică toate valorile care contribuie la realizarea mediului2 nostru de 

                                                 
2
Mediu – 1. Natura înconjurătoare alcătuită din totalitatea factorilor externi în care se află ființele și lucrurile (DEX 

1998); 2. Ansamblul factorilor fizici și biologici, naturali și artificiali, care acţionând in diferite moduri generează o 
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Termen Definiție / explicație 

viață.  

Zonă de pescuit porțiune delimitată prin semne vizibile a unui bazin hidrografic unde este 
permisă practicarea pescuitului 

Zonă de refacere 
biologică 

zonă a unui bazin hidrografic unde resursele acvatice vii sunt în declin şi se 
impune restricționarea pescuitului pentru refacerea acestora 

Zone protejate  zonele menționate în anexa l^2 şi art. 5^1 din Legea Apelor 107/1996. 
(i) zonele desemnate pentru captarea apelor pentru utilizarea în scop potabil, 
stabilite în conformitate cu prevederile art. 2^6, art. 5 alin. (1) şi art. 17 lit. a^2); 
(ii) zonele desemnate pentru protecția speciilor acvatice importante din punct 
de vedere economic; 
(iii) corpurile de apă desemnate ca ape cu scop recreațional, inclusiv arii 
destinate ca ape de îmbăiere, în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 459/2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din 
zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, cu modificările ulterioare; 
(iv) zonele sensibile la nutrienți desemnate în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind 
condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi 
completările ulterioare, inclusiv ariile desemnate ca zone vulnerabile la nitrați 
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 964/2000 privind 
aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu 
nitrați proveniți din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare; 
(v) zonele destinate protecției habitatelor sau speciilor unde menținerea sau 
îmbunătățirea stării apelor este un factor important pentru protecția acestora, 
inclusiv siturile pentru Natura 2000 relevante în acest sens, desemnate în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
anumită ambianţă ecologică, in general favorabilă vieţii (Lupan, 1997)  



 

Page 13 of 93 

 

Despre ghid 

Ghidul a fost elaborat în cadrul proiectului EME Natura 2000 - Manageri eficienți pentru o Natura 2000 

Eficientă, finanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului Life+. Acest ghid face parte dintr-o serie de 

cinci ghiduri care abordează tema managementului unor resurse naturale critice pentru societate și cea a 

planificării strategice. Cele cinci ghiduri sunt structurate pe următoarele domenii: 

 

A. Planificare strategică  

B. Managementul apei  

C. Managementul pădurilor  

D. Managementul faunei sălbatice de interes cinegetic   

E. Managementul principalelor resurse agricole  

 

Domeniile au fost selectate din perspectiva importanței lor ca furnizori de resurse și servicii ecologice vitale 

pentru societate.  

 

Figura 1 - Legătura între cele cinci ghiduri 

 

Cele patru ghiduri referitoare la domeniile de mai sus alcătuiesc Setul de ghiduri de planificare strategică 

pentru managementul durabil al resurselor naturale. 

 

Ghidurile demonstrează importanța critică a celor patru domenii de management al resurselor naturale 

pentru dezvoltarea durabilă și prin urmare relevanța lor în procesul de planificare strategică de la nivel local, 

regional și național.     
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Cui se adresează Ghidul - Grupuri țintă 

Responsabilitățile pentru gestionarea resurselor de apă și a resurselor acvatice și pentru planificarea 

strategică în domeniu sunt diferite în funcție de nivelul strategic la care operează instituția sau organizația în 

cauză. Ca urmare, grupurile țintă cărora li se adresează acest ghid sunt diferite în funcție de nivelurile de 

planificare strategică, așa cum se prezintă în Tabelul nr. 1. 

 

Tabelul nr.  1 - Grupuri țintă în funcție de nivelul de planificare strategică la care operează 

Nivelul Grupul țintă 

 Grup țintă principal 

Local (operațional) SGA 

 Administrații și custodii de AP 

Gestionari de corpuri de apă (de verificat în legislație denumirea exactă) – de 

exemplu AJVPS, societăți comerciale inclusiv asociații de pescuit, Direcții Silvice, 

ICAS. 

Entități acreditate pentru realizarea de studii de prefezabilitate și fezabilitate 

Județean/Regional 

(tactic) 

SGA/ABA 

 Filiale ANPA 

Național (strategic) ANAR 

 INHGA 

 ANPA 

Alți potențiali  beneficiari 

Local (operațional) Primării/Consilii locale  

Județean (tactic) Consiliile județene 

APM 

DS 

ITRSV 

Național (strategic) Federația Coaliția Natura 2000 

Asociația Administrațiilor de Arii Protejate 

MMSC 

ANPM 

RNP 

ICAS 
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De ce este necesar acest ghid 

Apa este esențială pentru viața omului, natură şi economie şi are un rol fundamental în ciclul de reglare al 

climei. Ea este o resursă care se regenerează în permanență, dar este în același timp finită și nu poate fi nici 

produsă, nici înlocuită cu alte resurse. Importanța de necontestat rezultă din funcțiile multiple pe care apa 

le îndeplinește, respectiv din rolul extrem de important în menținerea echilibrului ecologic, a unui mediu 

natural sănătos.  

Datorită contribuției semnificative la economie, protecția resurselor de apă, a ecosistemelor acvatice și a 

apei potabile și de îmbăiere, este una dintre pietrele de temelie ale politicii de mediu atât la nivel 

mondial cât și în Europa, problematica depăşind uneori granițele naționale.  

La nivel european, preocupările pentru protecția resurselor de apă au debutat în anii ’70 culminând cu 

adoptarea Directivei Cadru Apă (DCA) în anul 2000, care a abordat protejarea resurselor de apă şi asigurarea 

calității ecologice a acestora într-o manieră integrată, bazată pe concepția ecosistemică: protejarea 

ecosistemelor acvatice în mod egal în ceea ce privește calitatea şi cantitatea de apă, precum și rolul lor ca 

habitate naturale.  

Conceptul de abordare integrată a tuturor provocărilor cu care se confruntă apele din UE este principala 

caracteristică a DCA, iar împreună cu calendarul de implementare cu termene clar stabilite, fundamentează 

o nouă strategie şi politică în domeniul gospodăririi apelor.  

Preocupările privind conservarea biodiversității au dus la apariția principalelor documente care stau la baza 

protecției şi managementului biodiversității la nivelul Uniunii Europene, respectiv Directiva Habitate şi 

Directiva Păsări (DHP) care au ca obiectiv atingerea stării favorabile de conservare a speciilor şi habitatelor 

naturale. Una dintre principalele modalități de realizare a acestui obiectiv este conservarea și utilizarea 

durabilă a unei rețele de zone bogate în biodiversitate, numită Natura 2000. Pe măsură ce noi state au 

aderat la Uniunea Europeană, cele două directive europene au fost amendate prin introducerea de noi 

specii şi tipuri de habitate naturale, cu măsuri specifice de management. Un procent semnificativ de specii 

şi habitate naturale protejate sunt dependente de apă.  

În anul 2012, CE a publicat documentul „Plan de salvgardare a resurselor de apă ale Europei” care se 

concentrează pe acțiuni de politică ce pot ajuta la optimizarea punerii în aplicare a legislației actuale privind 

apa, precum şi pe integrarea obiectivelor politicii privind apa în alte politici. De exemplu, infrastructura 

verde care poate contribui foarte mult la limitarea efectelor negative ale secetei și inundațiilor, poate 

ajuta la furnizarea de servicii ecosistemice în conformitate cu strategia UE în domeniul biodiversității.   

În anul 2007, CE a publicat Directiva 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscului la inundații, 

denumită generic Directiva Inundații. Scopul acesteia este de a reduce și de a gestiona riscurile pe care 

inundațiile le prezintă pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural și activitatea economică şi se 

consolidează drepturile publicului de a avea acces la aceste informații și de a avea un cuvânt de spus în 

procesul de planificare. Implementarea Directivei Inundații se realizează în coordonare cu DCA, în special 

prin planurile de amenajare ale bazinelor hidrografice (gestionare cantitativă a resurselor de apă) și 

planurile de management ale bazinelor hidrografice (gestionare calitativă a resurselor de apă), precum și 

printr-o coordonare a procedurilor de participare a publicului la elaborarea acestor planuri. Toate 

evaluările, hărțile și planurile elaborate sunt puse la dispoziția publicului.   
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Cu toate că au fost făcute progrese remarcabile pentru conservarea biodiversității şi protecția resurselor de 

apă, abordând probleme la nivel european cât şi la nivelul fiecărui Stat Membru, acestea încă au nevoie de 

eforturi importante pentru protecția şi conservarea lor.  

Planificarea strategică, definită ca o cale sistematică de anticipare și răspuns la provocările create de 

schimbare, reprezintă abordarea normală în ceea ce privește îmbunătățirea cadrului administrativ, 

instituțional, economic și social în care managementul resurselor de apă ale României se realizează.   

Implicarea factorilor interesați în acest proces este un instrument important și benefic, dacă se dorește un 

management care să aducă beneficii reale societății și care să fie sprijinit de societate. Integrarea 

obiectivelor diferiților factori interesați și abordarea multidisciplinară a managementului apei trebuie să 

se realizeze, prin distribuirea eficientă și asumarea responsabilităților privind conservarea pe termen lung a 

resurselor de apă.  

Necesitatea pentru acest Ghid derivă din faptul că, în prezent, planificarea strategică în domeniu – în 

măsura în care se face – se realizează în interiorul sectorului, fără participarea factorilor interesați și fără o 

integrarea cu domeniile conexe și cu obiectivele ariilor protejate, iar strategiile de dezvoltare durabilă nu 

țin cont de această resursă importantă pentru mediu.   

Deși principiile de bază pentru managementul apei incorporează recomandări de management care să 

contribuie la menținerea biodiversității, s-a considerat util ca în Ghid să se introducă și câteva referiri la 

modul în care trebuie gândite/pregătite măsurile de management necesare pentru asigurarea menținerii și 

îmbunătățirii rolului în conservarea biodiversității. 

CE își propune acest ghid? 

Chiar dacă impresia inițială este de a considera că acest ghid analizează impactul managementului 

resurselor de apă şi a resurselor acvatice asupra biodiversității, de fapt ghidul îşi propune să ofere o imagine 

de ansamblu cu privire la planificarea strategică şi să scoată in evidenta masurile de management, respectiv 

etapele de planificare strategică, prin sintetizarea informațiilor existente in domeniul gospodăririi apei și a 

resurselor acvatice, recunoscându-se rolul acestora în conservarea diversității biologice.  

Scopul ghidului poate fi sintetizat astfel: 

a. prezentarea în mod sintetic a modului în care trebuie să se facă planificarea strategică în 

domeniu astfel ca resursele de apă ale Rmâniei să fie menținute sau chiar îmbunătățite, 

având în vedere importanța lor în conservarea diversității biologice, dar și ca resursă 

economică. 

b. identificarea și evidențierea sau cel puțin exemplificarea unor măsuri de management 

relevante pentru menținerea valorilor intrinseci asociate resursei - apa, 

Principalele obiective ale ghidului din perspectiva unei planificări strategice vizează: 

 Consolidarea pe termen lung a managementului apei ca domeniu important, conectat la ”rețeaua” 

de domenii cheie pentru o dezvoltare durabilă. 

 Recomandarea, plecând de la principiile de management durabil ce fundamentează domeniul 

Gospodărirea apelor, a unui set minim de măsuri de management care să asigure menținerea 

diversității biologice și a echilibrelor ecologice. 
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 Prezentarea argumentelor și a principalelor acțiuni pentru asigurarea implicării factorilor interesați 

în domeniu și dezvoltarea dialogului între grupurile țintă dar și cu alte sectoare.  

 Prezentarea modului de integrare a domeniului cu sau în alte planuri sectoriale de dezvoltare 

durabilă, la toate nivelurile de planificare, în vederea atragerii sprijinului factorilor de decizie de la 

nivelul autorităților publice și a altor factori interesați. 

Conservarea biodiversității înțeleasă în contextul acestui ghid se referă atât la măsurile conservative din 

ariile naturale protejate aşa cum sunt ele definite în OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările 

ulterioare, cât şi la protecția speciilor şi habitatelor naturale din afara limitelor acestora, ca elemente 

importante de patrimoniu natural național.  

Deși în ghid se pune accent pe gospodărirea apei ca valoare/resursă în ariile protejate, recomandările de 

management și de corelare a strategiei sectorului cu planurile de dezvoltare durabilă sunt valabile și în afara 

ariilor protejate. Este important să se înțeleagă că dacă se dorește ca unul dintre obiectivele ariilor protejate 

să fie acela de a se constitui ca rezervoare de biodiversitate, această funcție nu poate fi indeplinită cu succes 

dacă nu se fac eforturi și în afara limitelor lor. Caracterul regenerabil al resurselor de apă, așa cum sunt 

definite inclusiv în legislația actuală, este influențat în mod seminificativ de felul în care acestea sunt 

gestionate pe întreg teritoriul țării. Deciziile luate sau implementate în mod eronat pot duce la dezechilibre 

ecologice, așa cum s-a mai întâmplat, cu efecte majore pe termen lung pentru întreaga societate.  

În ce privește ariile protejate, ghidul se referă atât la cele de interes național, respectiv parcuri naționale și 

naturale, rezervații naturale, rezervații științifice, monumente ale naturii, cât și la cele de interes 

internațional (situri natural ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, zone umede de importanță 

internațională, rezervații ale biosferei) și de interes comunitar, numite generic situri Natura 2000, adică 

ariile de protecție specială avifaunistică (SPA) și siturile de interes comunitar (SCI).  

Ghidul își propune să sintetizeze și să prezinte succint: 

 responsabilități ale instituțiilor și ale organizațiilor implicate în gospodărirea apelor și în planificarea 

strategică a acestui sector,  

 măsuri de management recomandate pentru menținerea rolului ecologic al apelor,  

 obligații ale instituțiilor și organizațiilor pentru ca strategia de dezvoltare a sectorului să reflecte 

interesele tuturor celor ce sunt afectați într-un fel sau altul de modul în care este gestionată această 

resursă,  

 contribuții ale gospodăririi apei la dezvoltarea durabilă la nivel local, județean sau național și modul 

în care această contribuție poate fi evaluată și prezentată, 

 recomandări de corelare a strategiei sectoriale cu strategiile altor sectoare importante pentru 

managementul resurselor de apă și pentru dezvoltarea durabilă.   

 

CE conține ghidul ?  

 

În ghid veți afla răspuns la întrebarea …. În capitolul 

Cui se adresează Ghidul - Grupuri țintă Despre ghid 
De ce este necesar acest ghid 
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Ce își propune acest ghid? 
Ce conține ghidul ? 
Care sunt valorile resurselor gestionate în domeniu din 
perspectiva dezvoltării durabile? 
Care sunt amenințările la adresa valorilor?  
Care este și care ar trebui să fie legătura între 
managementul domeniului și conservarea biodiversității, 
respectiv ariile protejate? 

 

1. IMPORTANȚA resurselor de apă și a 
resurselor acvatice pentru economie, societate 
și mediu 

Ce măsuri de management ar trebui adoptate pentru 
menținerea biodiversității? 
 

2. PRINCIPII și RECOMANDĂRI de management 
pentru menţinerea biodiversităţii 

Cine ar trebui implicat în procesul de planificarea 
sectorială? 
 
Care este legătura între planurile de management al 
ariilor protejate și planul sectorial?   
 

3. PLANIFICARE STRATEGICĂ în domeniu 

Ce informații trebuie transmise pentru realizarea 
planurilor strategice de dezvoltare durabilă?  
Ce informații pot demonstra importanța domeniului 
pentru dezvoltare durabilă și pentru celelalte domenii?  

4. ABORDAREA INTEGRATĂ a planificării în 
domeniu 

 Cum se face planificarea strategică? 

 
5. PAȘI DE URMAT în planificarea strategică 
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1. Importanța resurselor de apă şi a resurselor acvatice pentru economie, societate și mediu  

1.1. Valori sociale, economice și ecologice ale resurselor de apă și acvatice 

În accepțiunea generală actuală, resursele fac în general, subiectul valorificării, în timp ce valorile sunt 

convențional doar admirate și eventual protejate (în unele cazuri având și valoare economică de piață). 

În acest ghid termenul de valoare se utilizează pentru a indica valoarea în ansamblu a resursei naturale, 

respectiv valoarea economică (directă și indirectă), valoarea socială și valoarea ecologică sau naturală 

(numită în mod curent ”de mediu”), adică toate valorile care contribuie la realizarea mediului3 nostru de 

viață.  

În ce privește valoarea economică, aceasta poate fi clasificată în: 

 valoare economică directă4 atribuită resurselor considerate ca și bunuri sau servicii care aduc 

beneficii măsurabile, cuantificabile, ce pot fi diferentiate în valori utilizate pentru consum (bunuri 

consumate local) și valori de producție (vândute pe piață). Valori ale resursei de apă utilizate pentru 

consum pot fi considerate, de exemplu, capacitatea apei de transport a lemnului (buşteni) în zona 

montană, rol de suport pentru habitate de floră (stuf, zăvoaie de luncă, alge) şi faună (peşti, moluşte, 

crustacee) cu valoare economică importantă, sursă de apă utilizată pentru potabilizare. Valorile de 

producție sunt reprezentate de capacitatea de transport a apei pentru activități de navigație, 

contribuție în domeniul pisciculturii (atât pentru circulația apei în bazinele piscicole cât şi prin 

utilizarea lacurilor de acumulare pentru creşterea şi valorificarea peştilor), capacitatea de producere a 

hidroenergiei şi contribuție la producerea energiei nucleare prin rolul de termoreglare, surse de 

materiale regenerabile (nisip, pietriş), sursă de apă potabilă pentru indtrustria alimentară, sursă de 

apă pentru alte industrii, irigații, rolul lacurilor de acumulare în caz de secete şi pentru atenuarea 

viiturilor. 

 valori economice indirecte - atribuite resurselor care au sau nu valoare economică directă, pot include 

de exemplu valori economice neconsumabile – se referă la valori care pot genera beneficii economice 

dar fără a utiliza/prelucra în mod direct resursa (ex. relații între specii, valoarea estetică a peisajului 

sau a unei specii ce se poate valorifica prin recreere, etc.), valoarea estetică atât a peisajului natural 

creat de resursele de apă (râuri, lacuri, zona costieră) cât şi a celui antropic rezultat în urma construirii 

barajelor de acumulare (lacuri sau salbe de lacuri de acumulare), capacitatea de autopepurare 

(inclusiv zonele umede) cu rol important atât pentru resursele acvatice cât şi pentru captările de apă 

destinate potabilizării, lacurile de acumulare, luncile inundabile şi zonele umede sunt importante 

habitate pentru speciile sălbatice.  

Valoarea socială se referă la atribute ce fac ca resursa să genereze beneficii pentru societate, beneficii ce nu 

pot fi întotdeauna cuantificate în totalitate. În această categorie intră de exemplu:  

 valoarea educativă (de exemplu ariile protejate au de obicei valoare educativă ridicată, constituind 

”săli de clasă” pentru studierea naturii), prin conştientizare rolului important al apei în viața oamenilor 

şi în mediul înconjurător. În acest sens, sunt desfăşurate activități educative cu prilejul Zilei Mondiale a 

                                                 
3
Mediu – 1. Natura înconjurătoare alcătuită din totalitatea factorilor externi în care se află ființele și lucrurile (DEX 

1998); 2. Ansamblul factorilor fizici și biologici, naturali și artificiali, care acţionând in diferite moduri generează o 
anumită ambianţă ecologică, in general favorabilă vieţii (Lupan, 1997)  
4
R.B. Primack, M. Pătroescu, L. Rozylowicz, C. Iojă – Conservarea diversităţii biologice, Editura Tehnică, București, 2002. 
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Apei (22 martie), Zilei Dunării (29 iunie), Zilei Internaționale a Mării Negre (31 octombrie), Let s Do It, 

Danube!  

 valoarea culturală, care descrie importanța atribuită în cultura națională sau locală. Râurile 

importante au constituit repere de delimitare a graniței naționale (Prut, Dunărea, Tisa), locuri de 

bătălie cu popoare cotropitoare (Milcov) sau sursă de inspirație pentru poeți, scriitori (Geo Bogza - 

Cartea Oltului)  

 valoarea spirituală (specia sau locul generează emoții, sentimente, răspunsuri din partea membrilor 

societății ce pot fi la rândul lor valorificate indirect)5. Cursurile de apă, cu luncile şi terasele lor, au 

constituit de-a lungul timpului axe pentru stabilirea aşezărilor umane constituind sursă de apă şi 

hrană. Aici s-au dezvoltat şi s-au păstrat tradiții şi obiceiuri specifice (sfințirea podurilor şi a podețelor 

peste ape, udarea fetelor), activități tradiționale (morărit, vârtelnițe, pescuit, utilizarea stufului la 

acoperişul caselor). 

 valorile economice indirecte consumabile, cum ar fi în cazul speciilor care pot aduce un beneficiu 

comunității locale, chiar dacă nu constituie materie primă pentru economie sau nu se valorifică pe 

piață, de exemplu plantele medicinale de pe malurile râurilor (săpunarița) sau fructele de pădure și 

ciupercile utilizate pentru consumul propriu al localnicilor, nuiele de salcie folosite la gardurile din 

gospodărie sau împletirea diverselor obiecte necesare. 

Valoarea ecologică se referă la importanța pentru menținerea echilibrului natural, importanța pentru 

speciile de floră și faună, pentru procesele ecologice naturale. 

Este important să se înțeleagă faptul că până la urmă toate valorile atribuite unei resurse pot fi integrate în 

categoria valorilor economice indirecte, întrucât fiecare atribut descris ca și valoare socială sau naturală are 

impact asupra mediului nostru de viață, generând beneficii măsurabile sau nu, dar și impunând adesea 

investiții atunci când aceste valori dispar sau nu sunt evaluate și utilizate eficient.     

În prezent resursele naturale sunt ”judecate” în principal după valoarea lor economică directă. Valoarea 

socială (inclusiv cea existențială6) și cea naturală, care contribuie la menținerea echilibrului natural sunt 

rareori analizate și scoase în evidență. Pentru a analiza și demonstra importanța pentru dezvoltare durabilă 

a unei resurse naturale este foarte important să se cunoască și să se promoveze nu numai valorile care 

transformă resursa în bunuri sau servicii cuantificabile economic sau din punct de vedere al contribuției 

sociale, dar și valorile naturale intrinseci, greu de cuantificat, dar extrem de importante pentru menținerea 

vieții și pentru societate. Valorile intrinseci (neconsumabile și existențiale) sunt cele care contribuie în mod 

esențial la menținerea echilibrului ecologic, a naturii ca bază a vieții, având uneori și o dimensiune culturală 

importantă. 

În mod curent, resursele naturale sunt privite și gestionate doar din perspectiva valorificării economice 

directe. Însă în ariile protejate aceste resurse naturale sunt preponderent gestionate din perspectiva valorii 

lor intrinseci, nemăsurabile, greu de cuantificat prin indicatori economici sau sociali. În acest caz, se 

accentuează importanța speciilor și habitatelor pentru menținerea naturii, a mediului de viață, a serviciilor 

ecologice de care beneficiem și care sunt indispensabile, intrând astfel în categoria valorilor economice 

indirecte. 

                                                 
5
 Vezi nota 1 

6
 Contribuie la menținerea vieții 
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Resursele de apă și resursele acvatice au fost și sunt încă resurse pentru societate indiferent de regiune, 

având o valoare economică directă prin utilizarea apei pentru băut, agricultură, transport, obținerea de 

energie, chiar morărit în secolele trecute și a faunei acvatice ca hrană sau troc. Pe lângă aspecte comerciale, 

în anumite perioade ale istoriei, apa a constituit un element cu puternic caracter social/geopolitic, fiind un 

important reper de delimitare a granițelor țării sau a regiunilor, mărturie fiind Dunărea, Prutul, Tisa sau 

Oltul și Crișurile. De multe ori, poeții naționali au elogiat frumusețea văilor și râurilo,r iar pescuitul încă este 

o activitate tradițională cu vechime în anumite zone ale țării.  

Apele reprezintă o sursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, element indispensabil pentru viaţă şi 

pentru societate, materie primă pentru activităţi productive, sursă de energie şi cale de transport, factor 

determinant în menţinerea echilibrului ecologic. Apa nu este un produs comercial oarecare, ci este un 

patrimoniu natural care trebuie protejat, tratat şi apărat ca atare. 

Apele fac parte din domeniul public al statului.(conform Legii apelor, nr. 107/1996 cu toate modificările și 

completările ulterioare) 

 Atunci când vorbim despre importanţa apei pe cele trei planuri ale dezvoltării durabile: social, economic și 

de mediu, totul s-ar rezuma la ceva foarte sintetic, și anume APA stă la baza VIEȚII. APA este o resursă 

crucială pentru umanitate, generând și sprijinind creșterea economică și prosperitatea. De asemenea, apa 

este esenţială pentru ecosistemele naturale și pentru reglarea climei. 
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Tabelul nr.  2 – Valorile apei și ale resurselor acvatice   

Resursa Valoarea economică Valoarea socială Valoarea ecologică 

Ape de 

suprafață 

Alimentare cu apă  (uz casnic, 

industrial, agricol) 

Hidroenergie 

Navigație  

Valoare spirituală  

Identitate culturala 

Recreere  

Educatie  

Știintific  

Valoare peisagistică 

Esențiale pentru menținerea 

vieții (pentru toate speciile)  

Asigură mediul de viață 

(habitate, ecosisteme) pentru 

specii acvatice și 

semiacvatice  

Funcție mediogenă: reglare a 

circuitului hidrologic, 

reglarea climatului  

Epurare naturală a apelor 

reziduale 

Ape subterane Alimentare cu apă (uz casnic,  

industrial) 

Agricultură (apele freatice de 

suprafață contribuie la 

creşterea şi dezvoltarea 

culturilor agricole) 

Recreere (izbucuri, relief 

carstic)  

Valoare știintifică 

Valoare peisagistică 

(relieful carstic) 

Interdependență cu habitate 

(tipuri de habitate 

dependente de apele 

freatice) 

Funcție mediogenă: reglare a 

circuitului hidrologic 

Asigură mediul de viață 

(habitate, ecosisteme) pentru 

anumite specii 

Pești, crustacee 

și moluște  

Sursă de hrană, Acvacultură 

Piscicultură 

Pescuit sportiv 

Valoare recreativă  

Hrana pentru localnici 

Menținerea biodiversității;  

Menținerea capacității de 

autoreglare a ecosistemelor 

acvatice (funcție critică 

pentru circuitul materiei și 

energiei în ecosistem) 

 

 

Agregate 

naturale 

(pietriș și nisip 

din albia 

minoră și 

majoră) 

Material de construcții Recreativ – plajă, zone 

favorabile activităților de 

recreere  

 

Substratul bazinului acvatic - 

habitat pentru pești, 

nevertebrate, alge 

”filtru” pentru nutrienți și 

poluanți 

 

Vegetația 

ripariană 

lemnoasă 

Lemn pentru diverse utilizări 

Fascine (pentru consolidarea 

malurilor) 

Valorificarea carbonului 

stocat 

 

Lemn de foc si 

constructii pentru 

populatia locala; 

Furnizare de materie 

prima pentru 

mesteșuguri (impletituri 

de rachita) 

Habitat pentru fauna 

sălbatică 

Coridor ecologic 

Funcție mediogenă: reglarea 

circuitului hidrologic, 

reglarea climatului  

Consolidarea malurilor 

Filtru pentru poluanți de pe 

terenurile riverane 
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Resursa Valoarea economică Valoarea socială Valoarea ecologică 

Stocarea carbonului in situ;  

Stuf Prelucrare stuf (industrie 

celuloza si hartie) 

Valorificarea carbonului 

stocat 

Material de constructie 

traditional, hrana 

animale 

Microclimat, purificare apa,  

Habitat pentru faună  

Funcție mediogenă: reglarea 

circuitului hidrologic, 

reglarea climatului  

Filtru pentru poluanți de pe 

terenurile riverane 

Stocarea carbonului 

Retenție aluviuni 

Zona umeda Oportunitati pentru 

dezvoltarea turismului 

(Valoare recreativa) 

Oportunitati pentru 

definirea/identificare de 

potentiale Plati pentru 

Servicii de Ecosistem (PES) 

Agricultură – orezării 

Acvacultură  

Valoare recreativa 

pentru comunitate; 

Valoare spirituala/ 

culturala 

Valoare stiintifica, 

educationala  

Plante medicinale 

Atenuare viituri 

Retenție aluviuni 

Microclimat, purificare apa,  

Habitat pentru faună, 

Retentie aluviuni 

Funcție mediogenă: reglarea 

circuitului hidrologic, 

reglarea climatului  

Filtru pentru poluanți de pe 

terenurile riverane 

Stocarea carbonului 

Turbărie  Turbă- Resursa pentru 

grădinarit (Cavnic si Izvoare- 

Maramures) 

Agricultură şi horticultură-

îmbunătățeşte structura 

solului 

Combustibil,  

 

Turism/ recreere 

Sursă de energie 

traditională  

Stocare carbon  

Habitat specii  

Menținerea biodiversității 

În vederea stabilirii în mod corect a importanței unei resurse naturale pentru dezvoltarea durabilă, este 

esențial ca managerii resursei și factorii interesați să cunoască toate valorile ce caracterizează resursa și să 

fie conștienți de beneficiile (cunatificabile și necuantificabile) produse de acestea.  

Evaluarea corectă a contribuției resursei - prin valorile pe care le are - la dezvoltarea durabilă este un proces 

dinamic, continuu, în strânsă relație cu dinamica în timp și spațiu a acesteia, precum și a mediului economic 

și social. Ghidul nu își propune să identifice și să evalueze întreaga contribuție și nici beneficiile ce derivă din 

valorile resursei la dezvoltare, face doar o prezentare succintă a principalelor valori ale domeniului, 

încurajând gestionarii să evalueze și, pe cât posibil, să cuantifice contribuția apei la generarea de beneficii 

directe și indirecte pentru societate.   

În practică, realizarea unei evaluări este și mai complicată deoarece beneficiile tind a fi diferite ca pondere și 

importanță pentru diferite grupuri ale societății. Spre exemplu, în Delta Dunării, apa (peștii) reprezintă o 

resursă de hrană importantă și materie primă vitală în zonele rurale, izolate, însă în spațiul urban 

importanța este semnificativ mai redusă.   

Prezentarea corectă a valorilor și pe cât posibil a beneficiilor, respectiv o bună înţelegere a valorilor 

directe și indirecte este utilă oricărui manager, deoarece permite o planificare realistă a investiţiilor 

necesare pentru menţinerea acestor valori și fundamentarea solicitărilor de contribuţie din partea 
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autorităţilor la menţinerea lor. 

1.2.  Amenințări la adresa valorilor resurselor de apă și acvatice ale României 

Un mediu natural sănătos, echilibrat ecologic, are o mare valoare economică, estetică și etică, iar aceste 

valori pot fi conservate doar prin menținerea în bune condiții a tuturor componentelor sale, a speciilor 

(inclusive a variabilității genetice) și a ecosistemelor. Acțiunile cu impact negativ asupra oricăruia dintre 

elemente poate conduce la pierderea întregului mediu7. Identificarea obiectivă a presiunilor și 

amenințărilor care pot influența starea ecosistemelor acvatice va permite o abordarea de management 

pe principiile sustenabilității, având ca obiectiv general păstrarea/atingerea stării favorabile a corpurilor 

de apă. 

Ajutată de nivelul dezvoltării tehnice, omenirea a creat o mare presiune asupra rezervelor naturale ale 

planetei, acestea fiind exploatate excesiv, uneori aproape până la epuizare. Această presiune este 

resimțită cu atât mai pregnant cu cât dezvoltarea economică este mai accelerată și cu cât expansiunea 

demografică este mai accentuată. 

Efectele negative asupra ecosistemelor naturale nu au întârziat să apară, primele semnale fiind date de 

dispariția în anumite zone a unor specii sensibile la schimbările de habitat, restructurarea comunităților 

acvatice, scăderea biodiversității cu efecte negative asupra proceselor ecologice relevante pentru 

societatea umană precum epurarea naturală a apei. Ca urmare, declinul diversității biologice este folosit 

ca principal semnal de alarmă și principal motiv de solicitare a evaluării impactului unor proiecte de 

dezvoltare în zonele în care ecosistemele prezintă încă o stare bună de dezvoltare, aşa numita „stare 

naturală” (Stăncioiu, 2008; Curtean–Bănăduc  et. al, 2007; Curtean-Bănăduc, 2005). 

Presiunile și amenințările sunt specifice fiecărei zone. În acest capitol se prezintă posibilele presiuni și 

amenințări la adresa valorilor utilizând clasificarea IUCN8. Această clasificare acceptată la nivel 

internațional în domeniul managementului ariilor protejate, permite o analiză mai ușoară a cauzelor și 

impactului pe care îl au presiunile / amenințările asupra valorilor. În Anexa I se prezintă tabelul IUCN 

recomandat pentru analiza presiunilor și amenințărilor.  

 

Important: nu orice activitate umană se consideră a fi o presiune sau o ameninţare la adresa valorilor. 

Dar orice activitate umană care nu se planifică și nu se relizează în mod responsabil, cu eforturi de 

reducere a impactului negativ, devine presiune / ameninţare. 

În cele ce urmează, se prezintă o analiză sumară, la nivel național, a presiunilor și amenințărilor la 

adresa valorilor ecosistemelor acvatice în contextul dezvoltării durabile. Analiza nu poate fi una foarte 

precisă la acest nivel – pentru asta ar fi nevoie de date și informații colectate nu numai din lucrări 

științifice, dar și prin consultarea factorilor interesați - ca urmare informațiile de mai jos vor fi luate în 

considerare doar cu caracter informativ și utilizate doar ca și punct de plecare pentru o viitoare analiză 

de acest gen în procese de planificare strategică pentru managementul durabil al resurselor de apă și 

resurselor acvatice. 

 

Legendă/explicații pentru tabel 

Presiunile apar/există ca urmare a acțiunilor umane sau a fenomenelor naturale extreme din trecut sau care 

                                                 
7
 R.B. Primack, M. Pătroescu, L. Rozylowicz, C. Iojă – Conservarea diversităţii biologice, Editura Tehnică, București, 

2002.- pag. 57. 
8
 Uniunea Internațională de Conservare a Naturii (International Union for Conservation of Nature) 
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au loc în prezent și afectează în mod cumulat (efectul mai multor acțiuni și/sau fenomene) sau separat 

viabilitatea pe termen lung sau mediu a resursei. Pentru analiza de mai jos s-au luat în calcul presiunile 

identificate în prezent, respectiv în ultimii 5 ani. 

Amenințările pot apărea ca urmare a acțiunilor umane sau a fenomenelor naturale extreme pe viitor, 

putând afecta în mod cumulat (efectul mai multor acțiuni și/sau fenomene) sau separat viabilitatea pe 

termen lung sau mediu a resursei. Definirea amenințărilor se face luând în calcul acțiuni umane viitoare sau 

previzibile. Pentru analiza de mai jos s-au luat în calcul amenințările ce pot deriva în următorii 5 ani din 

acțiuni umane în derulare sau previzibile și fenomene naturale extreme posibile.  

 

Presiune / Amenințare minoră Presiune / Amenințare moderată Presiune/Amenințare majoră 

necesită monitorizare dar nu şi 

acțiuni specifice de management 

necesită acțiuni specifice de 

management cât mai curând posibil 

necesită acțiuni de 

management cu prioritate 

Cu impact mic Cu impact mediu Cu impact major 

1  3 

 

Tabelul nr.  3 - Analiza amenințărilor la adresa valorilor gestionate în domeniul ape 

Amenințarea / 
Presiunea identificată 

Valoarea 
amenințată 

(cât mai specific 
definită) 

Explicații 
(se precizează, dacă există date, și pe ce zone 
se extinde sau se concentrează amenințarea. 

Dacă este nevoie, separat pentru valorile 
pentru care au relevanță deosebită) 

Nivel impact 
estimat 

prezent viitor 

1. Dezvoltările rezidențiale şi comerciale. 

1.1. Case şi aşezări Apa Cauze: planificare urbanistică 
necorespunzătoare, extinderea 
extravilanului, zone de case de vacanță – 
creșterea necesarului de apă, creșterea 
cantității de apă uzată 
 
Impact: reducerea rezervei, scăderea 
calității apei, fragmentare habitate naturale 
prin amenajări pentru captare/deversare 

1 2 

 Zone umede Cauze: schimbarea destinației terenurilor / 
desecări pentru dezvoltări rezidențiale 
 
Impact: pierderea  de habitate pentru 
menținerea biodiversității, reducerea 
calității apei în aval de zona umedă  prin 
afectarea capacității de retenție in situ a 
poluaților și carbonului si prin urmare 
creșterea costurilor cu epurarea apei;  
fragmentare habitate naturale; modificare 
microclimat 

1 1 

 Resurse 
acvatice vii 
(pești 
crustaceee, 
moluște) 

Cauze: pierderea habitatelor, deteriorarea 
calității apei, introducerea de specii 
alohtone (de ex. țestoasa de California), 
deranjul si perturbarea  habitatelor si 
speciilor 
Necesitatea lucrărilor de prevenire a 

1 2 
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Amenințarea / 
Presiunea identificată 

Valoarea 
amenințată 

(cât mai specific 
definită) 

Explicații 
(se precizează, dacă există date, și pe ce zone 
se extinde sau se concentrează amenințarea. 

Dacă este nevoie, separat pentru valorile 
pentru care au relevanță deosebită) 

Nivel impact 
estimat 

prezent viitor 

inundațiilor pentru a preveni inundarea 

caselor construite câteodată aproape în 

albia minoră a râului 
 
Impact: pierderea resursei piscicole; 
scăderea diversității genetice si a ratei de 
reproducere; schimbarea structurii trofice 

 Agregate 
minerale 
(pietriș, nisip) 

Cauze: creșterea cererii de materiale de 
construcții 
 
Impact: reducerea habitatelor de hrănire și 
reproducere pentru pești, reducerea 
capacității de epurare naturală a apei, 
modificari ale dinamicii râurilor, creșterea 
turbidității apei 

3 3 

 Coridor 
riparian 

Cauze: planificare urbanistică 
necorespunzătoare, extinderea 
extravilanului, schimbarea destinației  
terenurilor 
 
Impact: pierdere de habitate, scăderea 
capacității de atenuare a viiturilor, scăderea 
capacității de retenție in situ a carbonului, 
modificare microclimat, creșterea 
temperaturii medii a apei 

1 2 

1.2. Zone comerciale 
şi industriale  

Apa  Cauze: tehnologii necorespunzatoare, 
amplasarea în lunca inundabilă 
Impact: poluare cu suspensii, poluare cu 
substante chimice persistente  

  

1.3. Infrastructură 
pentru turism şi 
recreere  

Apa Cauze: planificare urbanistică 
necorespunzătoare, extinderea 
intravilanului, schimbarea destinației  
terenurilor 
 
Impact: scăderea calității apei prin poluare, 
poluare cu deşeuri menajere, eutrofizare 

1 2 

2. Agricultură şi Acvacultură 

2.1. Recolte anuale şi 
perene, altele decât 
lemnul  

Apa  Cauze: intensificarea culturii anumitor 
plante, utilizarea pesticidelor/erbicidelor, 
lipsa zonelor tampon din apropierea apelor 
Impact: scăderea calității apei prin poluare 
cu nitrați proveniți din agricultură şi 
substanțe chimice, eutrofizare, fixarea 
pesticidelor/erbicidelor în sedimentele 
acvatice  

1 2 

 Resurse 
acvatice vii 
(pești 
crustaceee, 

Cauze: utilizarea pesticidelor/insecticidelor 
în agricultură 
Impact: mortalitate a resurselor acvatice vii, 
bioacumulare în organismele vii 

2 3 
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Amenințarea / 
Presiunea identificată 

Valoarea 
amenințată 

(cât mai specific 
definită) 

Explicații 
(se precizează, dacă există date, și pe ce zone 
se extinde sau se concentrează amenințarea. 

Dacă este nevoie, separat pentru valorile 
pentru care au relevanță deosebită) 

Nivel impact 
estimat 

prezent viitor 

moluște) 

2.2. Plantații pentru 
lemn şi celuloză 

    

2.3. Creşterea 
animalelor şi 
zootehnia 
 

Resurse 
acvatice vii 
(pești 
crustaceee, 
moluște) 

Cauze: Poluarea generată de deversarea în 
cursurile de apă a apelor reziduale 
menajere și din zootehnie. 
 
Impact: Modificarea condițiilor de calitate 
fizico-chimică a apei. 

1 2 

2.4. Acvacultura de 
apă dulce  

Resurse 
acvatice vii 
(pești 
crustaceee, 
moluște) 

Cauze: Popularea cu specii alohtone, 
poluarea apei cu diferite furaje cu care se 
hrănesc peștii. 
 
Impact: Scăderea calității apei, Modificarea 
structurii ihtiofaunei 

2 3 

3. Energie şi Minerit  

3.2. Producerea de 
energie  
- MHC, hidrocentrale, 
energie nucleară  
 

Apa  Cauze: planificare necorespunzătoare, 
accidente 
Impact: întreruperea continuității 
longitudinale a cursurilor de apă, scăderea 
cantității de sedimente transportate, 
scăderea debitului, cresterea temperaturii 
apei 

3 3 

 Resurse 
acvatice vii 
(pești 
crustaceee, 
moluște, 
mamifere - 
vidra) 

Cauze: planificare necorespunzătoare 
Impact: fragmentarea habitatelor acvatice, 
reducerea/blocarea migrației peştilor, 
scăderea diversității acvatice 

3 3 

 

4.1. Şosele şi căi 
ferate 

Apa  Cauze: lipsa unor zone tampon 
Impact: poluarea cu suspensii povenite din 
emisiile auto 

2 2 

4.2. Rețele de utilități 
şi servicii 
(electricitate, cabluri, 
conducte etc.) 

    

5. Utilizarea resurselor biologice şi afectarea acestora  

5.1. Pescuitul, 
uciderea şi colectarea 
speciilor de pești,  
(legal sau ilegal) 

Resurse 
acvatice vii 
(pești 
crustaceee, 
moluște) 

Cauze: Braconajul 
 
Impact: Reducerea numărului de indivizi 

2 3 

5.2. Colectarea 
plantelor terestre şi a 
produselor din plante 
(altele decât lemnul) 

stuf Cauze: cerere de piata, recoltare 
necorespunzatoare (totala,in perioade de 
reproducere, clocit) 
 

1 1 



 

Page 28 of 93 

 

Amenințarea / 
Presiunea identificată 

Valoarea 
amenințată 

(cât mai specific 
definită) 

Explicații 
(se precizează, dacă există date, și pe ce zone 
se extinde sau se concentrează amenințarea. 

Dacă este nevoie, separat pentru valorile 
pentru care au relevanță deosebită) 

Nivel impact 
estimat 

prezent viitor 

Impact: periclitarea speciilor, depreciere 
genetica 

5.3. Exploatare 
forestieră şi 
extragerea lemnului 

Vegetația 
ripariană 
lemnoasă, 
resurse 
acvatice vii 

Cauze: Distrugerea vegetației ripariene, 
transportul lemnului în albia minoră a 
pârâurilor de munte. 
 
Impact: Modificarea condițiilor de habitat 
(umbrire, temperatură, oxigenare). 
Eroziunea malurilor și a versanților 
(creșterea cantității de substanțe 
sedimentabile în apă). Distrugerea 
habitatelor acvatice din albia minoră. 

3 3 

6.Intruziune umană şi perturbări  

6.1. Activități de 
recreere şi turism  

Apa Cauze: Navigație 
 
Impact: poluare 

  

6.2. Alte forme de 
perturbări 
(pătrunderea ilegală, 
accesul, vandalismul 
etc.) 

    

7. Modificări ale sistemelor naturale 

7.1. Incendii şi 
stingerea acestora 

    

7.2. Baraje, 
management 
hidrologic şi 
gestionarea / 
utilizarea resurselor 
de apă - desecări 

Resurse 
acvatice vii 
(pești 
crustaceee, 
moluște) 

Cauze: Transformarea mediului de apă 
curgătoare în mediu de apă stătătoare 
printr-o densitate prea mare a lacurilor de 
acumulare în salbă. Necesită lucrări de 
întreținere (după câteva zeci de ani, 
barajele trebuie decolmatate) 
 
Impact: Apariția mediului de apă stătătoare 
favorizează eliminarea speciilor de apă 
curgătoare și instalarea speciilor de apă 
stătătoare. 
Întreruperea conectivității, disparitia 
speciilor de pesti migratori in lipsa scarilor 
de pesti, schimbarea parametrilor fizici ali 
apei. 
Apa se lasă de obicei din adâncul barajului 
(din apropierea fundului). Vara când apa 
râului este de obicei de 15-20°C se lasă apă 
de 4-10 °C. 
Totodată în timpul decolmatării acestor 
baraje fauna din aval este grav afectată 
(caz concret râul Vâlsan, ultimul râu din 
lume unde trăiește aspretele -  
Romanichthys valsanicola). 

3 3 

7.3. Alte intervenții Resurse Cauze: Transformarea mediului de apă   
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Amenințarea / 
Presiunea identificată 

Valoarea 
amenințată 

(cât mai specific 
definită) 

Explicații 
(se precizează, dacă există date, și pe ce zone 
se extinde sau se concentrează amenințarea. 

Dacă este nevoie, separat pentru valorile 
pentru care au relevanță deosebită) 

Nivel impact 
estimat 

prezent viitor 

care duc la:  creşterea 
fragmentării, Izolarea 
de alte habitate 
naturale, alte Impact 
ecologice (de exemplu 
pragurile aflate în 
avalul podurilor, 
pragurile de 
compensare din beton 
etc.) 
 

acvatice vii 
(pești 
crustaceee, 
moluște) 

curgătoare în mediu de apă stătătoare sau 
lent curgătoare 
 
Impact: Apariția mediului de apă stătătoare 
favorizează eliminarea speciilor de apă 
curgătoare și instalarea speciilor de apă 
stătătoare. 
Întreruperea conectivității 

7.4 Lucrările de 
prevenire a 
inundațiilor 
(construirea digurilor 
de protecție, tăierea 
meandrelor, lucrările 
de 
reprofilare/recalibrare 
albie etc) 

Resurse 
acvatice vii 
(pești 
crustaceee, 
moluște) 

Cauze: planificare urbanistică 
necorespunzătoare, extinderea 
extravilanului, zone de case de vacanță, 
creșterea turbidității în timpul executării 
acestor lucrări 
 
Impact: Pierderea și deteriorarea 
habitatelor acvatice. Moartea organismelor 
acvatice (în timpul efectuării acestor 
lucrări). Scăderea pânzei freatice astfel 
desecarea brațelor moarte dealungul 
râurilor. Izolarea râului de zona inundabilă 
(necesar pentru reproducerea multor specii 
de pești) 

3 3 

8. Specii şi gene invazive şi alte specii şi gene problematice 

8.1. Specii invazive 
străine / care nu sunt 
native 

Resurse 
acvatice vii 
(pești 
crustaceee, 
moluște) 

Cauze: introducerea accidentală/ilegală a 
unor specii alohtone de peşti 
Impact: dispariția sau scăderea efectivelor 
speciilor autohtone 

2 2 

 Coridor 
riparian 

Cauze: introducerea accidentală/ilegală a 
unor specii de floră/faună alohtonă 
Impact: modificări ale habitatului natural, 
schimbări ale peisajului de mal 

2 2 

8.2. Agenți patogeni     

8.3. Specii native 
problematice 

Resurse 
acvatice vii 
(Aspretele – 
Romanichtys 
Valsanicola) 

Cauze: exploatarea agregatelor minerale 
din albia minora (nisip si pietris), 
regularizari ale albiei minore. 
Impact: modificarea habitatului specific 
Aspretelui, declinul populatiei speciei 

  

8.4. Hibridizarea 
speciilor 

    

9. Poluarea (provenită din surse din afara ariei sau generată în interiorul ariei protejate)  

9.1. Ape uzate de la 
gospodării şi din 
canalizarea urbană 

Resurse 
acvatice vii 
(pești 
crustaceee, 

Cauze: Poluarea generată de deversarea în 
cursurile de apă a apelor reziduale 
menajere din gospodarii și din zootehnie, 
deversarea apelor menajere urbane 

3 3 
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Amenințarea / 
Presiunea identificată 

Valoarea 
amenințată 

(cât mai specific 
definită) 

Explicații 
(se precizează, dacă există date, și pe ce zone 
se extinde sau se concentrează amenințarea. 

Dacă este nevoie, separat pentru valorile 
pentru care au relevanță deosebită) 

Nivel impact 
estimat 

prezent viitor 

moluște) insuficient epurate (nemodernizarea 
statiilor de epurare) 
Impact: Modificarea condițiilor de calitate 
fizico-chimică a apei. 
 

9.2. Ape uzate şi 
canalizare de la 
facilitățile din aria 
protejată (de ex. 
facilitățile turistice, 
toalete etc.) 

Apa 
Resurse 
acvatice vii 

Cauze: lipsa infrastructurii pentru apa 
uzata, deficiente in procesul de avizare 
(custode, autoritatea competenta de 
mediu/ape)-conditie pentru instalarea 
microstatiilor de epurare 
Impact: Modificarea condițiilor de calitate 
fizico-chimică a apei. 

  

9.3. Efluenți şi 
deversări din surse 
industriale, miniere 
sau militare  

Apa 
Resurse 
acvatice vii 

Cauze: Planificare defectuoasa, accidente, 
lipsa unor investitii de prioritate nationala 
Impact: Modificarea condițiilor de calitate 
fizico-chimică a apei, inclusiv acidifieri (ex: 
raurile Corna,Abrud si Rosia Montana) 

  

9.4. Efluenți din 
agricultură şi 
silvicultură (de ex. 
îngrăşăminte şi 
pesticide în exces) 

Apa 
Resurse 
acvatice vii 

Cauze: Planificare defectuoasa, accidente, 
lipsa unor investitii de prioritate nationala 
Impact: Modificarea condițiilor de calitate 
fizico-chimică a apei, inclusiv acidifieri  

  

9.5. Gunoi şi deşeuri 
solide 

Apa 
Resursele 
acvatice vii 
Peisajul 

Cauze: activitati de inspectie insuficiente, 
constientizare redusa a populatiei, infiltratii 
si scurgeri de la gropile de gunoi 
nepermeabilizate 
Impact: poluarea apelor si a malurilor 
acestora cu deseuri solide nedegradabile 
(ambalaje din plastic/cauciuc: pungi, sticle, 
anvelope), poluarea apei freatice in zona 
gropilor de gunoi ,degradarea peisajului 
raurilor si malurilor, afectarea faunei 
specifice  

  

9.6. Poluanți 
atmosferici 

Apa Cauze: tehnologia invechita,lipsa filtrelor 
pentru emisiile atmosferice 
Impact: Modificarea condițiilor de calitate 
fizico-chimică a apei 

  

10. Evenimente geologice 

10.1. Eroziunea şi/sau 
colmatarea/ 
depunerea de 
materiale 

Apa Cauze: lucrari (hidrotehnice) sau constructii 
care declanseaza sau accelereaza 
evenimente naturale de 
eroziune/colmatare (ex: stabilizarea 
incorecta a unui mal duce la eroziuni 
accentuate in malul opus) 
Impact: modificari hidromorfologice, ale 
habitatului de mal sau fund, modificari ale 
dinamicii apelor 

  

11. Amenințări datorate schimbărilor climatice sau a altor fenomene climatice extreme 
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Amenințarea / 
Presiunea identificată 

Valoarea 
amenințată 

(cât mai specific 
definită) 

Explicații 
(se precizează, dacă există date, și pe ce zone 
se extinde sau se concentrează amenințarea. 

Dacă este nevoie, separat pentru valorile 
pentru care au relevanță deosebită) 

Nivel impact 
estimat 

prezent viitor 

11.1. Secete Resurse 
acvatice vii 
(pești 
crustaceee, 
moluște) 

Cauze: Reducerea debitelor. 
Impact: Modificarea regimului hidrologic 
natural, scăderea debitelor lichide, 
modificări ale calității fizico-chimice. 

  

12. Amenințări la adresa valorilor sociale şi culturale specifice 

12.1. Pierderea 
legăturilor culturale, a 
cunoştințelor şi/sau a 
practicilor de 
management 
tradiționale 

Resurse 
acvatice 

Cauze: lipsa de interes pentru pastrarea si 
continuarea practicilor traditionale (de ex: 
lasarea copacilor cazuti in ape, 
confectionarea de praguri de fund din 
materiale naturale pentru rupturile de albie 
cu scopul imbunatatirii migratiei 
pestilor,etc) 
Impact: reducerea tipurilor de habitate 
create in zona copacilor cazuti in ape, 
intreruperea continuitatii longitudinale 
cauzete de pragurile de fund betonate 

  

 

Tabelul de mai sus nu indică presiuni sau amenințări critice la nivel național decât într-o 

măsură redusă. Însă acest fapt nu trebuie să inducă în eroare: situația poate fi foarte 

diferită la nivel local sau chiar regional, așa cum se poate vedea și în exemplul prezentat în 

Anexa I. De aceea este extrem de important ca analiza să se facă foarte atent la nivel de 

unitate de management. 

 

Având în vedere multiplele amenințări la adresa valorii apelor, respectiv cauzele ce stau la 

baza acestora, devine evident faptul că managementul resurselor de apă și acvatice este 

un domeniu influențat de numeroase alte sectoare și depinde de mai mulți factori 

interesați, ceea ce impune acordarea unei atenții sporite pentru implicarea acestora.  
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1.3. Relația dintre managementul apelor și conservarea biodiversității  

In anul, 1989 World Wide Fund for Nature a definit diversitatea biologică prin abundenţa de entităţi vii pe 

Pământ reprezentată de milioane de plante, animale și microorganisme, genele pe care acestea le conţin, 

complexitatea ecosistemelor în care speciile formează comunităţi unice, interacţionând între ele, dar și cu 

aerul, apa și solul.  

Incontestabil apa și resursele acvatice reprezentate de specii pești, crustacee, moluște, vegetația acvatică, 

vegetația ripariană, structura lor genetică și relațiile structurale și funcționale dintre acestea reprezintă 

elemente fundamentale a ceea ce este definit ca diversitate biologică.  

Din perspectiva acestei definiții omul și rezultatele acțiunilor lui sunt elemente dinamice, respectiv factori 

determinanți ai diversității biologice.  

Considerând intensitatea și magnitudinea modificărilor aduse de om mediului, s-a dezvoltat ca răspuns în 

fața unei crize9, domeniul destul de controversat al conservării diversității biologice, ca domeniu 

multidisciplinar, având trei scopuri10: 

 Investigarea și descrierea diversității lumii vii; 

 Înțelegerea Impactului activităților umane asupra speciilor, comunităților și ecosistemelor; 

 Dezvoltarea unor metodologii interdisciplinare pentru protejarea si restaurarea diversității biologice. 

Este evident că managementul apei și resurselor acvatice este o disciplină cheie în domeniul conservării 

biodiversității, abordând fiecare din scopurile definite mai sus.  

În accepțiunea prezentului ghid, terminologia managementul apei și resurselor acvatice sau gosodărirea 

apelor se referă la gestionarea apelor și a tuturor resurselor acvatice într-o manieră benefică atât pentru 

mediu cât și pentru societate prin aplicarea cunoștințelor bazate pe rezultate științifice și experiența locală. 

Această abordare este mult mai cuprinzătoare deoarece include un spectru mai larg de obiective și posibile 

activități. 

Caseta 1 - Exemple privind rolul amplu al apei în menținerea echilibrului ecologic și modelarea 

ecosistemelor 

 

Lacurile de acumulare - contribuie la menținerea sau îmbunătățirea starii de 

conservare a populațiilor de păsări sălbatice (inclusiv) migratoare prin habitatul 

rezultat la coada lacului de acumulare si pe maluri. Lacurile de acumulare 

reprezintă locuri prielnice pentru reporoducere, cuibărit şi clocit prin prezența 

habitatului de mal, cu vegetație specifică şi apă lină. De asemenea, salbele de 

lacuri de acumulare sunt importante locuri de pasaj pentru speciile de păsări 

migratoare. Având în vedere acestea, multe lacuri de acumulare au fost 

desemnate arii naturale protejate. 

 

                                                 
9
 Soule M.E. .1985. What is conservation biology? Bioscience 35:727–734 

10
 R.B. Primack, M. Pătroescu, L. Rozylowicz, C. Iojă – Conservarea diversităţii biologice, Editura Tehnică, București, 

2002.- pag. 5. 
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Caseta 2 - Exemplu privind impactul economic al perturbării echilibrului ecologic provocat 
de managementul necorespunzător al cursurilor de apă 

Declinul unor specii  

Reducerea populațiilor de sturioni în România este o consecință a pescuitului 

intensiv/braconaj a acestor specii cu mare importanță economică, precum şi 

datorită întreruperii conectivității longitudinale a cursurilor de apă prin baraje de 

înălțimi mari, lipsite de scări de peşti corespunzătoare. Speciile de sturioni 

prezente în România au fost incluse în Anexele Directivei Habitate, aflându-se sub 

regim de protecție. Totodată, sunt derulate programe naționale de repopulare cu 

sturioni şi studii de fezabilitate pentru constuirea unor scări de peşti pe Dunare, la 

Porțile de Fier I şi II. 

 

Importanța resursei pentru celelalte domenii: agricultură, păduri, faună cinegetică – Relația între 

domeniul ape și celelalte domenii de utilizare a principalelor resurse naturale 

Ecosistemele acvatice continentale furnizează sistemului socio-economic uman resurse (apa - bioresursa 

fundamentală, resurse minerale, resurse biologice) şi servicii (reglarea climatului, absorbția rezidurilor 

activităților umane prin procesele de epurare naturală, generarea de energie electrică, etc).  

Productivitatea sistemelor agricole și zootehnice depinde în mod esențial de cantitatea şi calitatea 

resurselor de apă disponibile. Procesele de autoreglare ale sistemelor acvatice continentale condiționează 

capacitatea de păstrare a calității şi cantității resurselor de apă, condiție esentiala pentru conservarea 

potentialului bioproductiv al sistemelor agrozootehnice si agrosilvice. 

In conditiile incalzirii globale, gestionarea durabila a resurselor de apa, pastrarea capacitatii de autoreglare 

si suport a ecosistemelor acvatice este imperioasă. De aceea foruri mondiale precum FAO, Banca Mondiala, 

UNDP Programul Natiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare susțin programe de cerceatre în domeniu, 

care să fundamenteze politicile şi strategiile de dezvoltare socio-economică în sensul utilizării durabile a 

resurselor şi serviciilor ecosistemelor apelor curgătoare.  

Întrucât măsurile de management realizate de gestionarii resurselor de apă influențează în mod direct 

starea speciilor de interes pentru conservare (inclusiv a speciilor de interes comunitar), este foarte 

important ca gestionarii să cunoască cerințele minime de management ale acestor specii, stabilite pe baza 

cerințelor ecologice. Tabelul 4. redă un exemplu de analiză a importanței unor specii pentru biodiversitate, 

respectiv pentru ariile protejate și cerințele de management necesare pentru menținerea speciei, stabilite 

într-un sit Natura 2000 de către administratorul sitului în colaborare cu gestionarii resurselor de apă.  
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Tabelul nr.  4 - Importanța scoicii de râu pentru biodiversitate și cerințe minime de management pentru 
menținerea populației 

Resursa/Serviciul 

ecologic 

Specii/habitate care 

sunt resurse sau 

asigură servicii 

Importanța/relații ecologice 

 

Condiții minime care ar trebui 

îndeplinite  pentru a se asigura 

menținerea valori de mediu 

 

Scoica de rau (Unio 

crassus)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91E0 - *Păduri aluviale 

cu Alnus glutinosa şi 

Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae 

 Filtrează materia organică din apă – rol 

în ciclarea nutrienților, reglarea condițiilor 

fizico-chimice ale apei 

 Reproducerea speciei de pește Rhodeus 

seryceus amarus depinde de prezența 

speciilor din genurile Unio și Anodonta (care 

depun ponta în cavitatea paleară a scoicii) 

 Larvele veligere ale speciei sunt 

ectoparazite obligatoriu pe diferite specii de 

pești 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pădurile ripariene contribuie în mod 

esențial la stabilizarea malurilor, reducând 

eroziunea.  

De asemenea, au funcția importantă de 

capcane de sedimente în caz de un import 

puternic de sedimente de pe pante pe timp 

de ploi torențiale. Ele reduc şi viteza de 

curgere în caz de ploi  torențiale, care ajung 

în rețeaua de râuri şi sunt transportate de 

aceasta. In acelaş timp ele atenuează 

undele de viitură cu vegetația lemnoasă, 

galeriile de esențe moi nu fiind o piedică în 

Asigurarea condițiilor 

pentru menținerea de populații 

viabile: - menținerea 

morfodinamicii naturale a albiei 

minore – prezența meandrelor este 

importantă pentru că populațiile 

de Unio crassus se dezvoltă în 

interiorul coturilor răului, acolo 

unde sedimentele (nisip, mâl) sunt 

mai stabile; 

- menținerea debitelor 

lichide şi a regimului actual de 

scurgere; 

- controlul poluării cu 

substanțe organice; 

- menținerea unui bun 

regim de oxigenare a apei; 

- evitarea creşterii cantității 

de substanțe sedimentabile în apă; 

- evitarea extragerii 

sedimentelor sau perturbării prin 

alte mijloace a structurii 

substratului albiei minore; 

- menținerea unei structuri 

adecvate a ihtiocenozelor pentru 

depunerea glochidiilor 

 

Asigurarea condițiilor pentru 

menținerea  pădurilor ripariene: 

- asigurarea unui debit lichid în râu 

adecvat, apropiat de cel natural; 

- menținerea conectivității albiei 

minore cu albia majoră (evitarea 

îndiguirii albiei minore), astfel se 

asigură şi nivelul ridicat al pânzei 

freatice şi o extindere adecvată a 

hiporeicului; 
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caz de viituri, aşa cum se presupune 

deseori în mod eronat. Speciile de salcie 

sunt adaptate foarte bine la ape mari, sunt 

flexibile, se apleacă în caz de viituri şi se 

redresează foarte repede, după scăderea 

nivelului apelor. 

Galeriile de zăvoi au un rol 

important şi în reținerea substanțelor 

fertilizante şi a pesticidelor de pe terenuri 

agricole adiacente. Ele contribue la 

păstrarea calității apei, care implică 

menținerea (sau refacerea, dacă este cazul) 

a populațiilor de macorinvertebrate 

acvatice care asigură calitatea apei. Nu sunt 

de neglijat galeriile ripariene cu rolul lor de 

asigurea umbririi apelor, având astfel un rol 

important în reglarea temperaturii apei. In 

sfârşit furnizează frunze şi fructe de arbori 

şi arbuşti, care intră în lanțul trofic. 

* Este foarte important de accentuat faptul că cele prezentate ca fiind condiții minime pentru a se asigura 

menținerea valorii ecologice sunt intrinsec legate de managementul ecosistemului acvatic. Ca urmare 

colaborarea între gestinarul corpului de apă și administratorul ariei protejate pentru care specia/serviciul 

ecologic este de interes major, este esențială pentru a stabili de comun acord măsurile de management cele 

mai eficiente.    

În cazul siturilor Natura 2000, a ariilor protejate în general (fie că este vorba de situri Natura 2000 sau 

parcuri naturale, parcuri naționale sau rezervații) administratorii trebuie să se asigure că există o 

coordonare eficientă între măsurile de management stabilite pentru diferitele ecosisteme, habitate și specii,  

preluând rolul de facilitatori pentru a asigura colaborarea între gestionarii diferitelor resurse, cu scopul 

asigurării menținerii acestor resurse și a biodiversității în condiții optime.  

 

1.4. Rolul siturilor Natura 2000 în conservarea biodiversității și valorificarea durabilă a resurselor de 

apă din România 

Rețeaua Natura 2000 are rol de protecție a speciilor şi habitatelor de pe teritoriul Uniunii Europene. Siturile 

Natura 2000 reprezintă un instrument de dezvoltare durabilă, simplist spus ecuația de egalitate dintre 

beneficiu socio-economic şi conservarea resurselor naturale.  

Ariile naturale protejate (ecosisteme), implicit şi siturile Natura 2000, pe lângă valori naturale ca specii şi 

habitate ne oferă şi alte servicii-beneficii11 (denumite generic serviciile ecosistemelor) cum ar fi : 

 Serviciile de aprovizionare : furnizează bunurile înseși, cum ar fi hrana, alimentele, fibrele, 

combustibilii, ierburile aromaticeşi plantele medicinale, resursele geneticeşi apa potabila. 

                                                 
11

http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/Eco-systems%20goods%20and%20Services/Ecosystem_RO.pdf 
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 Serviciile de reglare : controlează clima şi precipitațiile pluviale, apa (de exemplu inundațiile) solul 

(alunecările de teren, eroziunea), deșeurile și răspândirea bolilor, sechestratea şi stocarea de CO2. 

 Serviciile culturale : se referă la frumusețea, inspirația și recreerea care contribuie la bunăstarea 

noastră spirituală. 

 Serviciile de asistență : includ formarea solului, fotosinteza și ciclul substanțelor nutritive, aflate la 

baza creșterii și a producției. 

De exemplu, ecosistemele sănătoase de apă dulce asigură apă curată și contribuie la îndepărtarea 

poluanților din zonele rurale înconjurătoare. Zonele umede intacte acționează ca zone-tampon naturale, 

oferind protecție împotriva inundațiilorși absorbind excesul de apă pluvială. Turbăriile contribuie la fixarea și 

stocarea dioxidului de carbon, cauza principalăa schimbărilor climatice, în timp ce pădurile îmbunătățesc 

calitatea aerului și a solului. 

În plus, Natura 2000 contribuie la conservarea polenizatorilor naturali, a valorilor peisagistice și de 

agrement, precum și la susținerea turismului și a activităților recreative. Oferind spații de relaxare 

atrăgătoare, rețeaua asigură oportunități vaste pentru activitățile economice bazate pe aceste resurse 

naturale prețioase. 

Susținerea unor ecosisteme sănătoase și funcționale încadrul zonelor protejate poate duce la creșterea nu 

numai a gamei de servicii asigurate de acestea, ci și a capacității ecosistemelor de a rezista și de a se adapta 

la dezastre și perturbări naturale (de exemplu schimbările climatice) şi dincolo de nivelul sitului.12 

 

În România regăsim o varietate mare de habitate acvatice cu valoare conservativă declarate situri Natura 

2000. Printre ele se numără: 

  Delta Dunării13 – unica deltă din lume desemnată Rezervație a Biosferei, Zonă Umedă de Importanță 

Internațională, aflată pe Lista Patrimoniului Mondial Cultural si Natural UNESCO adăposteşte 30 de 

tipuri de ecositeme şi 7405 specii şi se suprapune peste 4 situri Natura 2000: Delta Dunării 

ROSCI0065, Delta Dunării – zona marină ROSCI0066,  Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoie 

ROSPA0031, Marea Neagră ROSPA0076.  

 Delta aduce, pe lângă izvorul de bogății naturale şi un extraordinar potențial cultural, etnic, spiritual 

dar şi economic (resursă piscicolă, materiale de construcții, soluri fertile pentru agricultură, etc). 

  Parcul Natural Porțile de Fier14 – aflat pe canalul navigabil al Dunării, este principalul coridor de 

legatură între Câmpia Panonică şi Câmpia Română. Aici s-a constituit o arie propice pentru 

întemeierea aşezărilor umane, ostroavele şi bazinetele formate la gurile de vărsare ale afluenților 

Dunării, oferind condiții deosebit de favorabile pentru aşezarea vetrelor de sat. Activitatile economice 

specifice Parcului Natural Portile de Fier au fost încă din perioada romană agricultura, exploatarea 

lemnului şi mineritul (mine de cupru). Bogăția foarte mare în specii de plante-1668 taxoni vegetali şi 

animale-5205 taxoni au făcut ca pe teritoriul Parcului să se desemneze doua arii de protectie speciala 

avifaunistica: ROSPA0026 Cursul Dunarii-Bazias-Portile de Fier, ROSPA0080 Muntii Almajului-Locveişi 

un Sit de Importanta Comunitara, ROSCI0206 Portile de Fier 

                                                 
12

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/economic/ro.pdf 
13

http://www.ddbra.ro/rezervatia/delta-dunarii/prezentare-generala 
14

http://www.portiledefier.ro/index.html 
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  Parcul Natural Balta Mică a Brăilei15 - Zonă Umedă de Interes Internațional (sit RAMSAR), este ultimul 

vestigiu rămas în regim natural de inundație pe cursul inferior al Dunării, după desecarea fostei Delte 

Interioare (Balta Brăilei şi Balta Ialomiței), care conservă în prezent complexe de ecosisteme acvatice 

şi terestre într-o formă apropiată de cea inițială. 

 

În ariile protejate, inclusiv în siturile Natura 2000, se face o analiză detaliată a valorilor care pot fi asociate 

apei pentru a se putea indica măsurile de management ce trebuie realizate / respectate pentru menținerea 

lor, dar și a amenințărilor specifice zonei. Analiza se face cât mai specific posibil, la nivel de specii sau, în 

cazul speciilor cu cerințe ecologice similare, la nivel de grupe de specii.  Întrucât ariile protejate (între care și 

siturile Natura 2000) sunt desemnate în principal pentru câteva habitate și specii rare, amenințate sau 

periclitate, analiza importanței ecosistemelor acvatice din perspectiva valorilor ecologice se face cu accent 

pe habitatele și speciile pentru care s-a desemnat aria protejată, iar măsurile de management sunt 

orientate în principal spre aceste habitate și specii. Dar, este foarte important ca analiza și măsurile de 

management să ia în considerare și ecosistemele acvatice sau sectoarele acestora care nu adăpostesc 

habitate și specii declarate ca fiind de interes conservativ, întrucât ele pot fi foarte importante pentru specii 

de care depind speciile de interes conservativ. 

În cazul ariilor protejate (fie că este vorba de situri Natura 2000 sau parcuri naturale, parcuri naționale sau 

rezervații) administratorii trebuie să asigure o coordonare eficientă între măsurile de management stabilite 

pentru diferitele ecosisteme, habitate și specii,  având rolul de facilitatori pentru a asigura colaborarea între 

gestionarii diferitelor resurse, cu scopul asigurării menținerii biodiversității în condiții optime.  

Asigurarea unei colaborări optime între gestionarii de resurse nu se poate face doar prin voința 

adminsitratorilor de arii protejate. Este nevoie și de voința și implicarea activă a gestionarilor corpurilor de 

apă.  

Capitolele următoare vor conține recomandări cu privire la implicarea activă a gestionarilor corpurilor de 

apă în managementul ariilor protejate – arii care trebuie să devină modele pentru dezvoltare durabilă și cu 

privire la modul în care aceștia pot avea un rol activ și important în planificarea strategică pentru a se 

asigura bazele unei dezvoltări durabile în și în afara ariilor protejate. 

 

Asigurarea unei colaborări optime între gestionarii de resurse nu se poate face doar prin voința 

adminsitratorilor de arii protejate. Este nevoie și de voința și implicarea activă a gestionarilor, în acest caz a 

managerilor resurselor acvatice.  

 

                                                 
15

http://www.bmb.ro/index_files/Page266.htm 
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2. PRINCIPII și RECOMANDĂRI de management pentru menținerea biodiversității 

2.1  Legislația privind managementul apei și resurselor acvatice din perspectiva conservării 

biodiversității 

In decembrie 2000, Directiva Cadru privind Apa (DCA) a intrat in vigoare in toata Uniunea Europeana. Scopul 

acestei directive este ca toate apele de suprafata interioare, apele tranzitorii, costiere, precum si cele 

subterane, sa atinga “starea buna” sau “potentialul ecologic bun” pana in 2015. Acestea se vor atinge prin 

indeplinirea obiectivelor de mediu, in special atingerea standardelor ecologice si chimice. 

Tabelul nr.  5 - Acte legislative definitorii pentru managementul apelor și resurselor acvatice, în care se fac 
referiri la aspecte relevante pentru conservarea biodiversității din perspectiva managementului acestor 
resurse 

Actul de 

reglementare 
Conținut Principalele prevederi 

 

Legea nr. 5 

25.01.1991 

Convenția privind Protecția 

Zonelor Umede de Importanță 

Internațională (RAMSAR) din  

02.02.1971, amendată prin 

Protocolul de la Paris 03.12.1982 

Reducerea degradărilor progresive a 

zonelor umede, conservarea florei şi 

faunei; 

Conservarea, gestionarea şi utilizarea 

rațională a populațiilor migratoare de 

păsări acvatice prin desemnarea zonelor 

umede de importanță internațională din 

punct de vedere ecologic, botanic, biologic, 

zoologic, limnologic sau hidrologic; 

 

Legea nr. 69 

15.071994 

Convenția privind comerțul 

internațional cu specii periclitate 

de faună şi flora sălbatică (CITES) 

din Washington 03.03.1973 

Reglementarea comerțului internațional cu 

specii sălbatice de faună şi floră, pe cale de 

dispariție, în scopul de a nu le pune în 

pericol supraviețuirea acestora;  

Evitarea unei exploatări incompatibile cu 

supraviețuirea lor; 

Eficientizarea comerțului cu indivizi ai 

speciilor care fac obiectul acestei convenții. 

 

Legea nr. 13 

11.03.1993. 

Convenția privind conservarea 

vieții sălbatice şi a habitatelor 

naturale din Europa, Berna 

19.09.1979 

Asigurarea conservării faunei şi florei 

sălbatice şi a habitatelor naturale, în 

special a speciilor amenințate şi 

vulnerabile, inclusiv a speciilor migratoare 

şi habitatelor a căror conservare necesită 

cooperarea mai multor state; 

Încurajarea procesului educațional şi 

difuzarea informațiilor generale privind 

necesitatea conservării speciilor de floră, 

faună sălbatică şi a habitatelor naturale. 

 

Legea nr. 13 

Convenția privind conservarea 

speciilor migratoare de animale 
Conservarea speciilor migratoare de 

animale sălbatice; 
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Actul de 

reglementare 
Conținut Principalele prevederi 

08.01.1998. sălbatice, Bonn 23.06.1979 Promovarea, cooperarea şi sprijinirea 

cercetărilor cu privire la speciile 

migratoare; 

Asigurarea protecției imediate pentru 

speciile migratoare a căror stare de 

conservare este nefavorabilă; 

Încheierea unor acorduri care să 

reglementeze conservarea şi gestionarea 

speciilor migratoare. 

 

Conservarea naturii/arii naturale protejate 

OUG 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi 

faunei sălbatice - completată, 

modificată şi aprobată de Legea 

49/2011 

Stabilește cadrul administrativ și 

instituțional în ceea ce privește gestiunea 

ariilor naturale protejate și a specilor și 

habitatelor. Transpune Directivele Păsări și 

Habitate inclusiv specii și habitate naturale 

care au legătură cu apa. 

OUG 195 / 2005 privind protecția mediului - 

Aprobată, modificată de L 

265/2006, OUG 164/2008, OUG 

114/2007, OUG 57/2007 

Stabilește cadrul administrativ și 

instituțional în ceea ce privește protecția 

mediului în România. Stabilește și 

responsabilități sectoriale inclusiv în 

domeniul conservării biodiversității.  

Ratificări ale convenților internaționale privind apa și resursele acvatice 

Legea 14/1995 pentru ratificarea Convenției 

privind cooperarea pentru 

protecția și utilizarea durabilă a 

fluviului Dunărea (Convenția 

pentru protecția fluviului 

Dunărea) 

Transpune obligațiile asumate de România 

prin ratificarea Convenția pentru protecția 

fluviului Dunărea 

Legea 98/1992 pentru ratificarea Convenției 

privind protecția Mării Negre 

împotriva poluării 

Transpune obligațiile asumate de România 

prin ratificarea Convenției privind 

protecția Mării Negre împotriva poluării 

 

Legea nr. 5 

25.01.1991 

Convenția privind Protecția 

Zonelor Umede de Importanță 

Internațională (RAMSAR) din  

02.02.1971, amendată prin 

Protocolul de la Paris 03.12.1982 

Reducerea degradărilor progresive a zonelor 

umede, conservarea florei şi faunei; 

Conservarea, gestionarea şi utilizarea 

rațională a populațiilor migratoare de păsări 

acvatice prin desemnarea zonelor umede de 

importanță internațională din punct de 

vedere ecologic, botanic, biologic, zoologic, 

limnologic sau hidrologic; 

 

Legea nr. 69 

15.071994 

Convenția privind comerțul 

internațional cu specii periclitate 

de faună şi flora sălbatică (CITES) 

din Washington 03.03.1973 

Reglementarea comerțului internațional cu 

specii sălbatice de faună şi floră, pe cale de 

dispariție, în scopul de a nu le pune în 
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Actul de 

reglementare 
Conținut Principalele prevederi 

pericol supraviețuirea acestora;  

Evitarea unei exploatări incompatibile cu 

supraviețuirea lor; 

Eficientizarea comerțului cu indivizi ai 

speciilor care fac obiectul acestei convenții. 

 

Legea nr. 13 

11.03.1993. 

Convenția privind conservarea 

vieții sălbatice şi a habitatelor 

naturale din Europa, Berna 

19.09.1979 

Asigurarea conservării faunei şi florei 

sălbatice şi a habitatelor naturale, în special 

a speciilor amenințate şi vulnerabile, 

inclusiv a speciilor migratoare şi habitatelor 

a căror conservare necesită cooperarea mai 

multor state; 

Încurajarea procesului educațional şi 

difuzarea informațiilor generale privind 

necesitatea conservării speciilor de floră, 

faună sălbatică şi a habitatelor naturale. 

 

Legea nr. 13 

08.01.1998. 

Convenția privind conservarea 

speciilor migratoare de animale 

sălbatice, Bonn 23.06.1979 

Conservarea speciilor migratoare de 

animale sălbatice; 

Promovarea, cooperarea şi sprijinirea 

cercetărilor cu privire la speciile migratoare; 

Asigurarea protecției imediate pentru 

speciile migratoare a căror stare de 

conservare este nefavorabilă; 

Încheierea unor acorduri care să 

reglementeze conservarea şi gestionarea 

speciilor migratoare. 

Calitatea apelor 

 

Legea nr. 98 

16.09.1992 

Convenția privind protecția Mării 

Negre împotriva poluării, 

Bucureşti 21.04.1992 

Realizarea unui progres în protecția 

ecosistemului Mării Negre şi conservarea 

resurselor vii; 

Prevenirea, reducerea şi controlul poluării 

mediului marin şi conservarea resurselor vii 

ale acestuia în conformitate cu regulile şi 

standardele internaționale general 

acceptate. 

 

Legea nr. 14 

24.02.1995 

Convenția privind cooperarea 

pentru protecția şi utilizarea 

durabilă a fluviului Dunărea, 

Sofia 29.06.1994 

Gospodărirea durabilă şi echitabilă a apelor 

fluviului Dunărea; 

Conservarea, îmbunătățirea şi utilizarea 

rațională a apelor de suprafață şi a celor 

subterane din bazinul hidrografic; 

Controlul pericolelor provocate de accidente 

cu substanțe poluante pentru apă, inundații 

şi îngheț pe fluviul Dunărea; 

Reducerea încărcărilor poluante din surse 
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Actul de 

reglementare 
Conținut Principalele prevederi 

aflate în bazinul hidrografic; 

Cooperarea internațională în ceea ce 

priveşte problemele fundamentale de 

gospodărire a apelor fluviului Dunărea; 

Menținerea şi îmbunătățirea stării actuale a 

mediului înconjurător şi a condițiilor de 

calitate a apei fluviului Dunărea. 

 

07.04.1993 

Declarația ministerială privind 

protecția Mării Negre, Odessa 

07.04.1993 

Protecția Mării Negre cu scopul controlului 

poluării, gospodăririi raționale a deşeurilor 

şi reabilitarea resurselor naturale 

 

 

 

 

Legea nr. 110 10.10.1996 

 

Convenția Națiunilor Unite 

asupra dreptului mării, Montego 

Bay 10.12.1982 

Acordul referitor la aplicarea 

părții a XI-a a Convenției 

Națiunilor Unite asupra dreptului 

mării, New York 28.07.1994 

Reglementează problemele privind dreptul 

mării; 

Folosirea echitabilă şi eficace a mărilor şi 

oceanelor prin conservarea resurselor 

biologice protejarea şi păstrarea mediului 

marin; 

Statele vor lua toate măsurile necesare 

pentru ca activitățile de sub jurisdicția sau 

de sub controlul lor să fie conduse într-un 

asemenea mod, încât să nu cauzeze, prin 

poluare, prejudicii altor state şi mediului lor 

înconjurător, astfel încât poluarea datorată 

unor incidente sau unor activități de sub 

jurisdicția sau de sub controlul lor să nu se 

întindă dincolo de zonele în care ele exercită 

drepturi suverane în conformitate cu 

prevederile convenției. 

 

2.2 Principii de management pentru menținerea resurselor și a biodiversității  

Preluate din practica europeană, Administrația Națională “Apele Române” își ghidează activitatea după 

următoarele principii europene16:  

 Principiul utilizării durabile, unitare şi raționale a apei reprezintă creşterea rolului resurselor de apă 

în menținerea dinamicii echilibrului ecologic, necesitatea integrării condițiilor de calitate şi cantitate 

ale resurselor de apă cu ecosistemele acvatice.  

 Conceptul “Mai mult spațiu pentru râuri” include principii ca: „lăsați râurile să curgă neîncorsetate!”, 

"apa este parte a unui întreg”, "acumulați apa!" Acest principiu susține necesitatea redării râurilor a 

ceea ce “le-am luat” – luncile inundabile – pentru ca acestea să dreneze corespunzător viiturile. Noul 

concept, “Mai mult spațiu pentru râuri” oferă:  

                                                 
16

 http://www.rowater.ro/Principii%20si%20valori/Forms/AllItems.aspx 

http://www.rowater.ro/Principii%20si%20valori/Forms/AllItems.aspx
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o   noi spații pentru atenuarea viiturilor;  

o   noi spații pentru natură.  

 Conceptul conviețuirea cu viiturile înseamnă să conștientizezi riscul la inundații. Problema care se 

pune aici este aceea a gradului de protecție posibil şi a costurilor pe care le implică realizarea acestui 

grad de protecție, respectiv cât de mare este riscul acceptat de societate, precum şi necesitatea ca toți 

cei care ar putea avea de suferit de pe urma inundațiilor să completeze măsurile generale, luându-şi 

propriile precauții. 

 Principiul participării publicului la luarea deciziilor (solidarității) asigură legătura între autorități şi 

public. Un astfel de organism este Comitetul de Bazin organizat la nivelul fiecărui bazin hidrografic, 

format din reprezentanți ai: administrației publice locale, utilizatorilor de apă, organizațiilor 

neguvernamentale şi instituțiilor cu atribuții pe această linie.  

 Mecanismul economic include sistemul de contribuții, plăți, bonificații, tarife şi penalități ca parte a 

modului de finanțare a domeniului. Acest mecanism se bazează pe principiile recuperării costurilor 

pentru cunoaşterea şi gestionarea resurselor de apă: „poluatorul plăteşte” şi „beneficiarul plăteşte”. 

Administrația Națională “Apele Române” aplică sistemul de contribuții, plăți, bonificații, tarife și 

penalități specifice de gospodărire a resurselor de apă, tuturor utilizatorilor de apă, indiferent de 

deținătorii cu orice titlu ai amenajărilor și instalațiilor. 

Principiile Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu şi lung: 

A. principiul dezvoltãrii durabile, semnificând faptul cã trebuie adoptate astfel de acțiuni încât impactul 

inundațiilor sã fie suportabil din punct de vedere economic, ecologic şi social: 

1. acceptabilitatea economică presupune eficiența, respectiv abordarea costurilor, ținându-

se cont de riscul asumat ce trebuie definit de cãtre Guvern şi optimizarea acțiunilor; 

2. acceptabilitatea socialã presupune realizarea unei protecții corespunzãtoare, respectarea 

legii, echitate şi prosperitate, aspecte ce asigurã echilibrul şi coeziunea socialã; 

3. acceptabilitatea ecologicã este mãsuratã prin gradul de autoreglare, dinamicã şi 

diversitatea ecosistemelor afectate de inundații; 

B. abordarea strategicã pentru o perioadã de timp, astfel încât sã poatã fi luate în considerare 

eventualele schimbãri posibile în frecvența şi vulnerabilitatea la inundații, precum şi alte aspecte 

posibile; 

C. abordarea bazinalã a problemei inundațiilor prin potențarea conceptului de planuri de gestionare a 

riscului la inundații la nivel de bazin hidrografic şi a unor programe de mãsuri elaborate în 

concordanțã cu prevederile  Directivei 2000/60/CE  a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 

octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politicã comunitarã în domeniul apei (Directiva-cadru 

privind apa) şi ale  Directivei 2007/60/CE  a Parlamentului European şi a Consiliului; 

D. abordarea interdisciplinarã a problemei inundațiilor; toate aspectele relevante ale gestionãrii apelor, 

amenajãrii teritoriului, utilizãrii terenurilor, agriculturii, transporturilor şi dezvoltãrii urbane, 

conservarea naturii trebuie abordate împreunã atât la nivel național, cât şi la cel regional şi local; 

E. principiul precauției, potrivit cãruia mãsurile de protecție împotriva inundațiilor adoptate de 

anumiți riverani nu trebuie sã compromitã capacitatea celorlalți, situați în amonte sau în aval, de a-

şi adopta propriile mãsuri; 

F. principiul solidaritãții, potrivit cãruia mãsurile din amonte nu trebuie sã creascã riscul pentru zona 

din aval şi pentru diminuarea riscului zonelor din aval; trebuie acceptate unele mãsuri ce se impun 

http://anar-legis:8080/oficiale/afis.php?f=121991&datavig=2014-03-07
http://anar-legis:8080/oficiale/afis.php?f=121991&datavig=2014-03-07
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în zonele din amonte; 

G. menținerea unui echilibru între mãsurile şi acțiunile preventive, cele de rãspuns şi cele de 

reconstrucție dupã trecerea fenomenului de inundații, prin utilizarea planurilor de amenajare a 

teritoriului, a mãsurilor structurale şi nestructurale, a celor de reducere a Impactlor adverse ale 

inundațiilor asupra ecosistemelor acvatice şi terestre, poluãrii apelor şi solului, precum şi a 

planurilor de intervenție pentru situații de urgențã; 

H. aplicarea celor mai bune practici propuse de Uniunea Europeanã şi de Comisia Economicã a 

Națiunilor Unite pentru Europa privind mãsurile preventive împotriva inundațiilor, de protecție şi 

diminuare a Impactlor lor, având ca principii: 

1. "apa este parte a unui întreg", sintagmã care exprimã faptul cã ea este parte a ciclului 

hidrologic natural şi cã circulația apei pe suprafața scoarței terestre este la originea unei 

mari diversitãți a ecosistemelor şi a utilizãrii terenurilor şi, ca urmare, ea trebuie luatã în 

considerare în toate politicile sectoriale; 

2. "acumulați apa", exprimând faptul cã apa trebuie stocatã dinamic cât mai mult posibil în 

bazinele hidrografice în care se formeazã şi în lungul cursului de apã din bazin; 

3. "mai mult spațiu pentru râuri" (lãsați râurile sã curgã neîncorsetate), exprimând faptul cã 

râul trebuie lãsat sã curgã astfel încât viiturile sã se poatã propaga încet spre aval, fãrã a 

prezenta niciun pericol; 

4. "conviețuirea cu viiturile": locuirea într-o zonã inundabilã prezintã anumite riscuri; în 

pofida oricãror mãsuri de protecție împotriva inundațiilor, un risc remanent se menține şi, 

ca urmare, acesta trebuie diminuat prin luarea unor mãsuri individuale de protecție, 

respectiv trebuie "învãțat a trãi cu acest risc" (diminuarea riscului prin luarea unor mãsuri 

individuale de protecție); 

I. acțiuni concentrate şi integrate care sã asigure atingerea unei eficiențe economice şi ecologice pe 

termen lung pe întreaga suprafațã a bazinului hidrografic constituie o condiție prealabilã pentru 

succesul oricãrei strategii şi oricãrui plan de reducere a riscului la inundații; 

J. cooperarea în reducerea riscului la inundații în condițiile reglementãrilor internaționale privind 

râurile transfrontierã, în concordanțã cu geomorfologia teritoriului României şi cu poziția sa 

geograficã; 

K. simplitatea şi transparența: strategia de gestionare a riscului la inundații va conduce la diminuarea 

riscului producerii de victime omeneşti şi a pagubelor generate de inundații numai printr-o acțiune 

comunã a administrației publice centrale şi locale, a comunitãților locale, printr-o mai bunã 

înțelegere a riscului la inundații, prin implicarea populației, a şcolii, a bisericii, precum şi a mass-

mediei. 

2.3  Recomandări de măsuri de management care contribuie la menținerea biodiversității 

Parte din măsurile de management prin care să se asigure menținerea biodiversității, respectiv a valorilor 

ecologice ale apei și resurselor acvatice sunt incluse sine qua non în practica de manageemnt de zi cu zi, așa 

cum reiese din actele normative prezentate mai sus.  
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Dar normativele nu conțin recomandări de măsuri de management suficiente pentru a se asigura 

menținerea valorilor sociale și ecologice apelor și resurselor acvatice. În cele ce urmează se vor prezenta 

succint câteva exemple de măsuri care să asigure menținerea biodiversității și a serviciilor ecologice, 

întrucât aceste valori sunt critice pentru societate, atât pentru menținerea condițiilor de viață, cât și pentru 

dezvoltarea economică. Se vor face de asemenea, recomandări privind modul în care se pot stabili aceste 

măsuri de management astfel încât să fie adaptate condițiilor specifice din fiecare zonă.  

Directivele europene destinate conservării biodiversității, respectiv Directiva Habitate și Directiva Păsări, 

impun Statelor Membre să ia măsuri pentru menținerea în stare favorabilă a unor specii și habitate. 

Măsurile de management sunt specifice habitatelor, respectiv speciilor care sunt obiectul conservării în 

fiecare arie protejată și sunt influențate uneori de condițiile specifice din respectiva arie (de exemplu de 

amenințări). Aceste măsuri trebuie să indice cum anume se face o anumită activitate în gestionarea 

resurselor acvatice pentru ca aceasta să răspundă cerințelor habitatului sau speciei. Având în vedere că sunt 

numeroase habitate și foare multe specii care depind de apă, este foarre dificil să se prezinte o listă 

completă pentru măsurile de management care ar trebui respectate în managementul resurselor acvatice. 

În cele ce urmează se prezintă câteva exemple de direcții strategice și de măsuri care se pot stabili prin 

planurile de management ale ariilor protejate. 

 

Tabelul nr.  6 – Exemple de direcții strategice și de măsuri și acțiuni de management propuse pentru 
managementul apelor și resurselor acvatice într-un sit Natura 2000 

Direcții de management -definite 
în Planul operațional- 

Activități  și măsuri  specifice de management 

Programul 1: Managementul biodiversității 

Sub-programul 1.3.  Managementul habitatelor şi speciilor acvatice şi din zone umede  
 

1.3.2. Menținerea / creșterea 
populațiilor de păsări acvatice și 
îmbunătățirea condițiilor necesare 
pentru realizarea stării de 
conservare favorabile prin 
reglementarea activităților de 
pescuit și vânătoare  

Reducerea deranjului asupra păsărilor de interes conservativ prin 
interzicerea pescuitului în timpul cuibăritului: 15.02 – 31.05 în apele 
curgătoare 
 
Interzicerea vânătorii în zonele de agregare a păsărilor: heleșteele 
Bercu Nou, Adrian, Porumbești, balastierele Adrian și lacul de 
acumulare Călinești Oaș şi într-o zonă de 100 m de la malul acestora 
 
Interzicerea circulaţiei cu ambarcaţiuni motorizate neelectrice în tot 
timpul anului pe toate apele Ariei și interzicerea circulaţiei cu 
ambarcaţiuni fără motor în perioada 01.03 – 15.08 pe toate apele 
stătătoare ale Ariei cu excepția activităților de hrănire a peștilor în 
amenajări piscicole, acțiunile autorităților responsabile, respectiv 
circulației în scop de agrement în zona 4 din Acumularea Călinești  

1.3.3. Menținerea integrității și a 
procesellor naturale în albia 
minoră și în lunca inundabilă a 
apelor curgătoare 

Menținerea proceselor hidrologice naturale pe Râul Tur și afluenți cel 
puțin la nivelul actual pentru asigurarea condițiilor necesare pentru 
habitatele 3270, 92A0, 91E0, 91F0 și pajiști 6410, 6440   
 
Nu se vor executa exploatări de agregate minerale - nisip, pietriş, lut 
etc. - din albia minoră a apelor curgătoare, precum şi din zonele, care 
nu au fost autorizate pentru acest scop şi menținerea malurilor 
abrupte, surpăturilor și a pereților 
 
Intrezicerea lucrărilor  de amenajare a cursurilor de ape -tăierea 
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Direcții de management -definite 
în Planul operațional- 

Activități  și măsuri  specifice de management 

meandrelor, consolidarea prin betonare a malurilor, recalibrare şi/sau 
reprofilare  a albiei, amplasarea pragurilor de compensare-. Excepție: 
refacerea sistemului de apărare contra inundațiilor în cazurile de 
siguranță a populației, situații în care la refaceri se vor utiliza metode 
integrate stabilite de comun accord cu administratorul AP.   

1.3.4. Asigurarea menținerii 
habitatelor necesare pentru 
reproducerea și adăpostirea 
speciilor de păsări acvatice în 
habitatele de apă stătătoare și 
habitate umede 

Păstrarea unei suprafețe de cel puțin 25 % din zonele de producție 
semiintensivă și tradițională a amenajărilor piscicole, care să fie 
acoperite de stufăriș 
 
Instituirea unui sistem de rotație în recoltarea stufului, prin păstrarea a 
cel puțin 25% din suprafața acoperită cu stuf vechi din anul anterior 
 
Interzicerea tăierii și îndepărtării sau distrugerii prin orice măsură a 
vegetației din habitate acvatice și umede naturale -brațe moarte, lacuri 
naturale, mlaștini, băltoace, etc.- și cele din  canale pe tot parcursul 
anului. Excepție fac lucrările de întreținere a canalelor de desecare, 
.acolo unde acestea sunt permise, respectiv pentru canalele care 
asigură drenarea unor zone locuite si numai cu avizul custodelui. 

  
Interzicerea tăierii și îndepărtării sau distrugerii prin orice măsură a 
vegetației din habitate acvatice în perioada 01.03 – 31.08 pe 
suprafețele lacustre utilizate în scop piscicol -heleștee, pescării, lacuri 
de balastiere, Acumularea Călinești- 

1.3.5. Menținerea vegetației 
naturale de pe marginea 
habitatelor acvatice -naturale sau 
artificiale- şi păstrarea arborilor 
bătrâni în zăvoaie de luncă 

Interzicerea defrișării vegetației lemnoase pe baraje, diguri, zone de 
protecție cu excepția situațiilor în care se impune  
întreținerea malului prin cosire, reglementarea vegetație arborescente 

– respectiv în zona de protectie a digurilor pe o fâșie de 4 sau 6 m, 
paralela cu acestea, de o parte și alta.  

 

Măsuri de management -definite 
în Planul operațional- 

Activități și măsuri specifice de management 

Programul 3: Managementul rețelei hidrografice 
 

3.1. Menținerea habitatelor umede 
prin reglementarea intervențiilor 
cu impact potențial asupra 
regimului hidric 

Menținerea habitatelor umede prin reglementarea lucrărilor de desecări 
sau drenări ale habitatelor, interzicerea dragării canalelor, cu excepția 
întreținerii canalelor care asigură scurgerea apei din localități -cf art 6 
din OUG 57/2007- 
 

3.2. Realizarea de proiecte pentru 
refacerea habitatelor umede prin 
reglementarea intervențiilor cu 
impact potențial asupra regimului 
hidric,  

Reabilitarea habitatelor umede degradate, restaurarea brațelor moarte 
și asigurarea unui nivel de apă în ele 
 
Modificarea sistemului de desecare în așa fel încât să permită și 
stocarea apei -ex. menținerea apei de primăvară pentru perioada 
secetoasă de vară-. Etapa I: elaborarea unui studiu pentru descrierea 
detaliată a sistemului și elaborarea proiectului pentru adaptarea 
sistemului în ariei protejate pentru reținerea apei 

3.3. Refacerea habitatelor umede 
de luncă prin inundarea sezonală 
controlată a unor suprafeţe din 
zona apărată a luncii 

Inundare controlată periodică din Tur în câteva zone – zonele se vor 
determina de comun acord cu proprietarii și administratorii, respectiv 
autoritățile competente. Se poate include studiu legat de beneficii 
posibile și pentru comunități – ex pășune pentru bivoli - mozzarela 

3.4. Menținerea cursurilor naturale 
ale apelor, inclusiv a meandrelor 
și brațelor moarte 

Reglementarea modului în care se efectuează lucrările de amenajare a 
cursurilor de ape    
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3.5. Refacerea cursurilor naturale 
ale apelor, inclusiv a meandrelor 
și brațelor moarte 
 

Reconstrucția ecologică a râului Talna 

3.6. Asigurarea menținerii / 
îmbunătățirii habitatelor pentru 
speciile de faună sălbatică de 
interes de conservare dependente 
de oscilațiile nivelului apei  

Asigurarea unui nivel realtiv constant de apă pe suprafețele lacustre 
utilizate în scop piscicol -heleștee, pescării, lacuri de balastiere în 
sezonul de cuibărit -1martie-30 iulie- -preluat de la mgt resurselor de 
apă subterană- 
 
Asigurarea debitului stabilit prin Convenției încheiată cu Statul Ungar pe 
Râul Tur aval de barajul Călinești-Oaș. 
 

 

În fiecare AP seturile de măsuri ar trebui stabilite sub coordonarea adminstratorului AP, în colaborare cu 

experții care cunosc cerințele speciilor și habitatelor și cu alți factori interesați.  

 

 

3 PLANIFICAREA STRATEGICĂ a managementului resurselor de apă 

Gospodărirea apelor în România are o lungă tradiție, începând din anul 1924 când a fost adoptată "Legea 

regimurilor apelor", iar în anul 1975 se pun bazele gospodăririi apelor pe bazine hidrografice, înființându-se 

Direcțiile de Apă pentru următoarele bazine/spații hidrografice: Someş – Tisa, Crişuri, Mureş, Banat, Jiu, Olt, 

Argeş – Vedea, Buzău – Ialomița, Siret, Prut – Bârlad, Dobrogea -Litoral (Tabel 2.1, Figura 2.1). Prin 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 3/2010, sintagma Direcția Apelor devine Administrația Bazinală de 

Apă. 

 

 

Tabelul nr.  7  Bazinele/Spațiile hidrografice şi apele costiere pentru care se realizează Planurile de 
Management 

Nr. crt. Bazin/Spațiu hidrografic % din suprafața totală a țării 

1.  Someş - Tisa  9,4  

2.  Crişuri  6,2  

3.  Mureş  11,9  

4.  Banat  7,7  

5.  Jiu  7,0  

6.  Olt  10,1  

7.  Argeş - Vedea  9,0  

8.  Buzău - Ialomița  10,8  

9.  Siret  11,8  

10.  Prut - Bârlad  8,5  

11.  Dunăre, Delta Dunării, Spațiul Hidrografic Dobrogea şi ape 

costiere  

7,6  
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17 

Administrația Națională ,,Apele Române” aplică strategia şi politica națională în domeniul gospodăririi 

cantitative şi calitative a resurselor de apă, scop în care acționează pentru cunoaşterea resurselor de apă, 

conservarea, folosirea rațională şi protecția resurselor de apă împotriva epuizării şi degradării, în vederea 

asigurării unei dezvoltări durabile, prevenirea Impactlor distructive ale apelor, reconstrucția ecologică a 

cursurilor de apă, asigurarea supravegherii hidrologice şi hidrogeologice, implementarea prevederilor 

legislației armonizată cu Directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a resuselor de apă şi 

conservarea ecosistemelor acvatice şi a zonelor umede.  

Pentru realizarea acestei politici se au in vedere urmatoarele obiective specifice:  

 Îmbunătățirea calității apelor de suprafață și a apelor subterane prin implementarea Planului de 

management al bazinelor hidrografice, ca parte componentă a bazinului hidrografic al Dunării, în 

conformitate cu prevederile Directivei Cadru privind Apa a Uniunii Europene  

 Elaborarea Strategiei de Management al Riscului la Inundatii, a planurilor si programelor necesare 

implementarii strategiei si realizarea masurilor ce deriva din acestea si implementarea acesteia in 

concordanta cu prevederile legislatiei europene in domeniu  

 Elaborarea Schemelor Directoare de Amenajare a Bazinelor Hidrografice pentru folosintele de apa, 

in scopul diminuarii Impactlor negative ale fenomenelor naturale asupra vietii, bunurilor si 

activitatilor umane in corelare cu dezvoltarea economica si sociala a tarii  

 Elaborarea si implementarea Planului de protectie si reabilitate a tarmului romanesc al Marii 

                                                 
17

 www.rowater.ro 
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Negre impotriva eroziunii si promovarea unui management integrat al zonei costiere, conform 

recomandarilor europene in domeniu  

 Intarirea parteneriatului transfrontier si international cu institutii similare din alte tari in scopul 

monitorizarii stadiului de implementare a intelegerilor internationale si promovarii de proiecte 

comune. 

Agenția Națională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA) este instituție publică centrală de specialitate de 

interes național, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, care funcționează în 

subordinea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice. În exercitarea funcțiilor sale, ANPA are ca atribut 

principal elaborarea Strategiei naționale şi a reglementărilor specifice în domeniul pescuitului, acvaculturii, 

organizării pieței produselor pescăreşti, precum şi controlul aplicării şi respectării acestora. De asemenea, 

ANPA are responsabilitatea pentru definirea şi implementarea politicii referitoare la conservarea şi 

administrarea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale, la acvacultură, la procesarea şi 

organizarea pieței produselor pescăreşti. 

Strategia națională a sectorului pescăresc (2014 – 2020)18 (SNSP) a fost elaborată în urma procesului 

transparent de dialog cu partenerii interesați, în cadrul stabilit de către Ministerul Fondurilor Europene 

(MFE), în calitate de coordonator al procesului de programare a fondurilor europene aferente perioadei 

2014-2020. 

Conform metodologiei stabilite de către MFE, pentru elaborarea documentelor de programare într-un cadru 

care să asigure consultarea partenerilor interesați, la nivelul MADR a fost constituit, pentru sectorul 

pescăresc, Grupul de Lucru pentru Pescuit şi Acvacultură (GLPA). GLPA reuneşte actori importanți din 

sectorul pescăresc, reprezentanți din administrația publică centrală, ai asociațiilor piscicultorilor, pescarilor 

şi procesatorilor, ai institutelor de cercetare cu profil de specialitate, ai mediului academic şi ai organizațiilor 

neguvernamentale de profil. În cadrul grupului de lucru a fost elaborată şi aprobată analiza socio-economică 

a sectorului pescăresc, document ce prezintă situația actuală a sectorului pescăresc din România. 

Prin urmare, managementul resursei de apă este una dintre activitățile cu „tradiție”, în care planificarea se 

face pe baza unor planuri de management la nivel de bazin hidrografic, actualizate periodic, conform 

prevederilor legislației comunitare și a celei naționale în vigoare (a se vedea Tabelul cu legislația). Astfel, 

implementarea Directivei Cadu –Apă, asigura (cel puțin la nivel teoretic) o abordare integrată în 

managementul apei. 

In identificarea priorităților nu s-a ținut cont de exemplu, de sinergiile dintre domeniul managementului 

apei și domeniile managementului ariilor protejate și cel al silviculturii, primând investitiile din domeniul 

*apa și canalizare* (dictate de realitatea socio-economică). 

                                                 
18

 http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/Strategia-Nationala-a-Sectorului-Pescaresc-2014-

2020-update-dec2013.pdf 

 

http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/Strategia-Nationala-a-Sectorului-Pescaresc-2014-2020-update-dec2013.pdf
http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/Strategia-Nationala-a-Sectorului-Pescaresc-2014-2020-update-dec2013.pdf
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3.1   Cadrul legal pentru planificare 

Principalele acte de reglementare ce definesc cadrul legal în care se desfășoară managementul apei si al 

resurselor acvatice este prezentat în cadrul capitolului 1.5. Cadrul legal de planificare este definit si de alte 

documente cu caracter strategic, documente a căror implementare este definită de legislație (Tabelul 9). 

Aceste documente strategice sunt cele ce trebuie să integreze la toate nivelurile, aspectele multidisciplinare 

ce sunt necesare unei utilizări durabile a valorii-resursă reprezentată de ape, precum și punctele de vedere 

fundamentate ale factorilor interesați, astfel încât acest sector/domeniu să fie fundamentat pe o abordare 

strategică, intersectorială și participativă. 

În tabel se prezintă atât regelementările și strategiile / programele ce stau la baza dezvoltării strategice a 

sectorului cât și pe cele relevante din alte sectoare sau pentru dezvoltarea durabilă locală, județeană, 

regională sau națională. 

 

Tabelul nr.  8 – Acte normative și strategii/programe relevante pentru planificare strategică 

Actul de 

reglementare 
Conținut Principalele prevederi 

Ape Ape în sens larg  

Legea 107/1996 Legea Apelor, modificată şi 

completată de Legea 192/2001, 

Legea 310/2004, Legea 

112/2006, Legea 187/2012, OUG 

12/2007, OUG 3/2010, OUG 

64/2011, OUG 71/2011, OUG 

69/2013 

Stabilește cadrul administrativ și 

instituțional în ceea ce privește 

gospodărirea apelor în România. Conține 

elemente privind gospodărirea apelor in 

arii naturale protejate. 

Ape  Management bazinal  

OM 1044/2007 pentru aprobarea Procedurii 

privind consultarea 

utilizatorilor de apa, riveranilor 

si publicului la luarea deciziilor 

in domeniul gospodaririi apelor 

Stabilește procedura privind consultarea 

utilizatorilor de apa, riveranilor şi 

publicului la luarea deciziilor în domeniul 

gospodãririi apelor care reprezintã o 

obligație în procesul transpunerii DCA. Nu 

conține prevederi specifice privind ariile 

naturale protejate dar este important în 

procesul de consultare a publicului care 

poate fi reprezentat și de 

administratori/custozi arii naturale 

protejate/APM. 

HG 80/2011 pentru aprobarea Planului 

național de management 

aferent porțiunii din bazinul 

hidrografic internațional al 

fluviului Dunărea care este 

cuprinsă în teritoriul României 

Reprezintă componenta de gospodãrire 

calitativã a schemelor directoare elaborate 

în vederea stabilirii orientãrilor 

fundamentale privind gospodãrirea 

durabilã, unitarã, echilibratã şi complexã a 

resurselor de apã şi a ecosistemelor 

acvatice, precum şi pentru protejarea 

zonelor umede. 
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Actul de 

reglementare 
Conținut Principalele prevederi 

HG 846/2010 pentru aprobarea Strategiei 

nationale de management al 

riscului la inundatii pe termen 

mediu si lung 

Stabilește ansamblul de acțiuni la nivel 

național şi bazinal pentru apărarea 

impotriva inundatiilor, fenomenelor 

meteorologice periculoase şi accidentelor 

la construcții hidrotehnice care reprezintă 

o activitate de protecție civilă a populației, 

de interes național. Conține referiri privind 

managementul riscului la inundații în ariile 

naturale protejate. 

Ape  Acte de reglementare  

OM 662/2006 privind aprobarea Procedurii si 

a competentelor de emitere a 

avizelor si autorizatiilor de 

gospodarire a apelor 

reglementeazã modalitatea de emitere a 

avizelor şi autorizațiilor de gospodãrire a 

apelor, precum şi competențele de 

emitere a acestora. Înființarea ariilor 

naturale protejate se află pe lista 

categoriilor de activități pentru care este 

necesară solicitarea şi obținerea avizului şi 

autorizației de gospodărire a apelor. 

OM 15/2006 pentru aprobarea Procedurii de 

suspendare temporara a 

autorizatiei de gospodarire a 

apelor si a Procedurii de 

modificare sau de retragere a 

avizelor si autorizatiilor de 

gospodarire a apelor 

Stabilește situațiile în care se suspendă 

temporar, se modifică sau se retrag avizele 

și autorizațiile de gospodărire a apelor. 

Conține prevederi privind modificarea 

autorizației de gospodărire a apelor în 

cazul instituirii unor zone protejate, 

promovate prin acte normative. 

OM 799/2012 privind aprobarea Normativului 

de continut al documentatiilor 

tehnice de fundamentare 

necesare obtinerii avizului de 

gospodarire a apelor si a 

autorizatiei de gospodarire a 

apelor. 

Stabilește elementele de conținut ale 

documentațiilor tehnice în baza cărora se 

emit avizele și autorizațiile de gospodărire 

a apelor. Conține referiri privind analiza şi 

evaluarea cumulativã a impactului 

lucrãrilor proiectate asupra ariilor naturale 

protejate.  

Ape  Metodologii/Normative   

OM 326/2007 privind aprobarea 

Metodologiei pentru 

delimitarea albiilor minore ale 

cursurilor de apa care apartin 

domeniului public al statului. 

Stabilește reguli uniforme pentru definirea 

noțiunii de albie minorã, precum şi a 

modalitãților concrete pentru stabilirea şi 

delimitarea în teren a acesteia. Conține 

referiri la Rezervația Biosferei Delta 

Dunării. 

OM 1163/2007 privind aprobarea unor masuri 

pentru imbunatatirea solutiilor 

tehnice de proiectare si de 

realizare a lucrarilor 

hidrotehnice de amenajare si 

Stabileşte cadrul general pentru abordarea 

unitarã a elementelor de concepție şi 

realizare a lucrãrilor hidrotehnice de 

amenajare a cursurilor de apã, pentru 

diminuarea impactului negativ al acestora 
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Actul de 

reglementare 
Conținut Principalele prevederi 

reamenajare a cursurilor de 

apa, pentru atingerea 

obiectivelor de mediu din 

domeniul apelor 

asupra mediului şi asigurarea dezvoltãrii 

durabile. Unul din principiile de concepere 

şi realizare a obiectivelor de amenajare şi 

reamenajare a cursurilor de apã se referă 

la menținerii coerenței rețelei ecologice de 

arii naturale protejate. 

OM 1215/2008 privind aprobarea Normativului 

tehnic pentru lucrari 

hidrotehnice NTLH-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 apelor" 

Prevede soluții în domeniul proiectãrii şi 

realizãrii construcțiilor hidrotehnice de 

amenajare a cursurilor de apã care sã 

conducã la minimizarea afectãrii 

echilibrului ecologic. Conține criteriile care 

minimizeazã afectarea echilibrului 

ecologic, inclusiv referiri la ariile naturale 

protejate.  

Resurse acvatice Resurse acvatice în sens larg  

OUG 23/2008 Privind pescuitul și acvacultura, 

modificată şi completată de 

Legea 317/2009 

Stabilește cadru juridic în conformitate cu 

reglementările Uniunii Europene, necesar 

administrării sectorului pescăresc, prin 

conservarea şi exploatarea durabilă a 

resurselor piscicole în conformitate cu 

politica comunitară în domeniul 

pescuitului. Conține elemente privind 

administrarea resurselor acvatice în arii 

naturale protejate 

 

În cazul siturilor Natura 2000, respectiv al ariilor protejate în general, Planul de management al ariei devine 

documentul cadru care stabilește direcții de management strategice pentru toate domeniile / sectoarele de 

activitate care trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor ariei protejate. Acest lucru derivă nu numai din 

prevederile legislației, dar și din rolul pe care ariile protejate și administratorii acestora trebuie să le 

îndeplinească: zonele respective sunt cele care trebuie să demonstreze mecanisme viabile de dezvoltare 

durabilă bazată pe utilizarea responsabilă a resurselor naturale. 
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Figură 2 - Rolul planurilor de management al ariilor protejate în planificarea strategică-  

 

 

Este important să se înțeleagă faptul că de existența ariilor protejate, respectiv de măsurile de 

management specifice pentru conservarea speciilor și habitatelor de interes european sau 

național, trebuie să se țină cont în procesul de planificare strategică. Legea nr. 49/2011 la Art. 21 

alineatul 5 prevede următoarele: ”Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi 

națională, precum şi orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din aria 

naturală protejată vor fi armonizate de către autoritățile emitente cu prevederile planului de 

management.” 

 

3.2 Instituții responsabile pentru planificarea strategică și rolul lor 

Tabelul nr. 9 - Instituții responsabile pentru planificare strategică și planuri elaborate în prezent de 
acestea 

Niveluri Responsabili 
Rol în planificarea 

Strategică 

EUROPEAN Comisia Europeană 

 

 Elaborează strategii, stabilește regulamente. 

NAȚIONAL Ministerul Mediului  aplică strategia şi Programul de guvernare  în vederea 
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Niveluri Responsabili 
Rol în planificarea 

Strategică 

 și Schimbărilor 

Climatice 

promovării politicilor în domeniile mediului, gospodăririi 

apelor şi dezvoltării durabile. 

 realizează politica în domeniile mediului şi gospodăririi apelor 

la nivel național, 

 elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare 

şi armonizare a acestor activități în cadrul politicii generale a 

Guvernului,  

 îndeplinește rolul de autoritate de stat, de sinteză, 

coordonare şi control în domeniul managementului apei 

 asigură coordonarea interministerială a procesului de 

elaborare a Strategiei naționale de dezvoltare durabilă, 

propune adoptarea şi urmăreşte implementarea acesteia. 

 coordonează activitatea de integrare a cerințelor privind 

protecția mediului în celelalte politici sectoriale, în 

concordanță cu cerințele şi standardele europene şi 

internaționale. 

 este desemnat ca autoritate de management pentru 

Programul operațional sectorial pentru infrastructura de 

mediu. 

 ANAR Administratia Natională „Apele Romane” , instituție aflată în 

coordonarea autorității publice centrale în domeniul apelor a fost 

inființată în 2002, pe bază de HG, în scopul cunoaşterii, protecției, 

punerii în valoare şi utilizării durabile a resurselor de apă, 

monopol natural de interes strategic, precum şi a administrării 

infrastructurii Sistemului național de gospodărire a apelor 

 

Împreună cu Ministerul, ANAR a fost desemnată  autoritate 

competentă pentru implementarea DCA in România. 

 

 Elaborează Planul Național de Management care reprezintă 

sinteza celor 11 Planuri de Management Bazinale, ca parte a 

schemei directoare de amenajare şi management; 

 Elaborează Schemele Directoare de Amenajare si 

Management ale Bazinelor Hidrografice (formate din Planul 

de Management al Bazinului Hidrografic si Planul de 

Amenajare al Bazinului Hidrografic).  

 gospodărirea durabilă a resurselor de apă, aplicarea strategiei 

şi a politicii naționale şi urmărirea respectării reglementărilor 

în domeniu, precum şi a programului național de 

implementare a prevederilor legislației armonizate cu 

directivele Uniunii Europene; 

 administrarea şi exploatarea infrastructurii Sistemului 

național de gospodărire a apelor; 

 gestionarea şi valorificarea resurselor de apă de suprafață şi 
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Niveluri Responsabili 
Rol în planificarea 

Strategică 

subterane, cu potențialele lor naturale, şi a fondului național 

de date din domeniu; 

 gospodărirea unitară şi durabilă a resurselor de apă de 

suprafață şi subterane şi protecția acestora împotriva 

epuizării şi degradării, precum şi repartiția rațională şi 

echilibrată a acestor resurse; 

 administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea şi 

modernizarea infrastructurii naționale de gospodărire a 

apelor, aflată în administrarea sa; 

 administrarea, exploatarea şi întreținerea albiilor minore ale 

apelor, a cuvetelor lacurilor şi bălților, în starea lor naturală 

sau amenajată, a falezei şi plajei mării, a zonelor umede şi a 

celor protejate, aflate în patrimoniu; 

 administrarea, exploatarea şi întreținerea infrastructurii 

Sistemului naţional de veghe hidrologică şi hidrogeologică; 

 administrarea, exploatarea şi întreținerea Sistemului naţional 

de supraveghere a calităţii resurselor de apă; 

 realizarea sistemului informatic şi de telecomunicații în 

unitățile sistemului de 

 gospodărire a apelor; elaborarea de produse software în 

domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei şi  hidrogeologiei; 

 alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apă de 

suprafață şi subterane, în toate formele sale de utilizare, cu 

potențialele lor naturale, cu excepția resurselor acvatice vii, 

pe bază de abonamente, conform prevederilor Legii apelor 

nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 

serviciilor comune pe bază de contracte economice încheiate 

cu utilizatorii de apă şi cu alți beneficiari; 

 apărarea împotriva inundațiilor prin lucrările de gospodărire 

a apelor aflate în administrarea sa şi constituirea stocului de 

materiale şi mijloace specifice de apărare împotriva 

inundațiilor, aferente acestora; 

 întreținerea şi exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor 

din domeniul public al statului, cu rol de apărare împotriva 

inundațiilor aflate în administrare; 

 avizarea lucrărilor şi activităților ce se execută pe ape sau au 

legătură cu apele, precum şi eliberarea autorizațiilor de 

gospodărire a apelor; 

 instruirea şi perfecționarea personalului din domeniul 

gospodăririi apelor în centrele proprii de formare 

profesională şi/sau în colaborare cu alte instituții specializate; 

 realizarea de anuare, sinteze, studii şi cercetări de hidrologie, 

hidrogeologie, de gospodărire a apelor şi de mediu, 

instrucțiuni şi monografii, studii de impact, bilanțuri de 
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Niveluri Responsabili 
Rol în planificarea 

Strategică 

mediu; 

 efectuarea şi/sau participarea la audituri şi consultanță 

pentru terți în vederea funcționării în siguranță a lucrărilor şi 

construcțiilor hidrotehnice 

 ANPA  Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, 

Agenția exercită următoarele funcții: 

 a) de elaborare si implementare a strategiei naționale si a 

reglementarilor privind: conservarea si managementul resurselor 

acvatice vii existente in habitatele piscicole naturale, acvacultura, 

procesarea si organizarea pieței produselor pescărești, structurile 

de pescuit si acvacultura; 

 b) de implementare a politicii comune in domeniul pescuitului; 

 c) de administrare a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole 

naturale, cu excepția celor din Rezervația Biosferei "Delta 

Dunării", care sunt administrate de Administrația Rezervației 

Biosferei "Delta Dunării"; 

 d) de control si inspecție; 

 e) de privatizare a societăților comerciale cu profil piscicol si a 

amenajărilor piscicole pe care le are in portofoliu; 

 f) de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate 

amenajări piscicole, cu excepția celor de pe teritoriul Rezervației 

Biosferei "Delta Dunării", precum si a altor terenuri aferente 

acestora din domeniul public al statului, in condițiile legii; 

 g) de vânzare a terenurilor proprietate privata a statului pe care 

sunt construite amenajări piscicole, inclusiv a instalațiilor speciale 

amplasate pe uscat; 

 h) de reprezentare, pe plan intern si extern, in domeniul sau de 

activitate si in limitele stabilite prin actele normative in vigoare; 

 i) de realizare a masurilor din domeniul specific. 

REGIONAL  11 Administratii 

Bazinale 

 Aplică strategia în domeniul gospodăririi şi valorificării apelor 

din România, în coordonarea ANAR. 

 Elaborează şi actualizează Planurile de Management pe 

bazine/spații hidrografice și planurile de amenajare bazinală 

 Supun spre avizare Comitetelor de Bazin, Planurile de 

Management Bazinale; 

 Realizează  contribuția României la Planul de Management al 

Districtului Hidrografic Internațional al Dunării, precum şi la 

Planurile de Management ale sub-bazinelor internaționale 

(Tisa, Prut, Delta Dunării); implementează Directiva Cadru în 

domeniul apei la nivel bilateral pentru cursurile de apă 

frontaliere şi transfrontaliere; 

 Elaborează şi actualizează registrele zonelor protejate ; 

 Elaborează rapoarte referitoare la implementarea Directivei 

Cadru Apă ; 
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Niveluri Responsabili 
Rol în planificarea 

Strategică 

 Realizează şi dezvoltă activitatea de monitorizare a apelor în 

conformitate cu prevederile legale. 

 Comitete de Bazin Platforme de dezbatere publică (care reunesc reprezentanți ai 

tuturor  factorilor interesați) a planurilor de management 

bazinale 

JUDEȚEAN APM 

 

Furnizează date, eliberează acord de mediu în baza procedurii SEA  

LOCAL / 

ZONAL 

 

Sistemul de 

Gospodarire a 

Apelor (subordonat 

Administratiei 

Bazinale de Apă) 

 Administrator- colectează informații și elaborează strategia 

bazinală 

 Furnizează date pentru Administrațiile Bazinale de Apă 

 Administratori de 

arii protejate  

 Administrator -  elaboreazaă și implementează PM al AP; 

 Furnizează date pentru Administrațiile Bazinale 

 Rol decizional în aprobarea unor proiecte cu potențial impact 

asupra mediului 

3.3 Factori interesați 

Prin factori interesați se înțelege toate categoriile de factori care la un moment dat pot fi afectați de modul 

în care se aplică managementul apelor și al resurselor acvatice. 

Implicarea factorilor interesați19 în procesul de management al apei și resurselor acvatice reprezintă un 

concept nou, dar de importanță esențială pentru dezvoltarea corespunzătoare a sectorului.   

Caracterul special al sectorului dat de faptul că resursa gestionată are rol extrem de important în 

menținerea echilibrului ecologic, combinat cu contextul în care gestionarii corpurilor de ape și a altor 

resurse naturale, precum și managerii altor sectoare sunt sau pot fi afectați de calitatea resurselor de apă, 

impune transformarea managementului într-unul de tip participativ. 

Chiar daca factorii interesați nu sunt implicați (prin reprezentanții lor) în toate etapele procesului de 

planificare sau de implementare a unei soluții, în lipsa organizării unor dezbateri sau consultări există o 

probabilitate ridicată ca suportul acestora pe termen lung să fie minim sau chiar nul, ceea ce poate face ca 

procesul de planificare și implementare, după caz, să fie inutil și să aibă eficiență redusă.  

Indiferent de situație trebuie să ținem cont însă că în contextul managementului apei ca resursă, 

valorificarea se face în general la nivel operațional, iar beneficiarii valorilor economice directe și indirecte, 

productive sau neproductive, fac parte din grupul mare al factorilor interesați. În consecință nivelul 

operațional capătă responabilități suplimentare celor legale și strategice, fiind obligați în a prezenta și a-și 

asuma succesul sau insuccesul activităților implementate. Deoarece liniile directoare sunt trasate de nivelul 

strategic prin nivelul tactic, responsabilitatea succesului sau insuccesului pe termen lung este distribuită și la 

aceste nivele. 

                                                 
19

 vezi Glosar de termeni 
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Rolul factorilor interesați este esențial deoarece insuccesul unei strategii sau al unui proiect este judecat la 

nivel tactic și strategic prin prisma mecanismelor democratice ce presupun și pierderea sprijinului politic. 

Consecințele sunt mult mai grave la nivelul operațional unde răspunderea poate devenii personală, iar 

reacțiile factorilor interesați pot fi necruțătoare.  

Participarea factorilor interesați este justificată și recomandată prin prisma mai multor considerente20: 

1. De asigurare a transparenței prin informarea publicului în mod corect și accesibilizarea informațiilor 

și cunoştințelor disponibile; 

2. De garantare a unui proces democratic de luare a deciziilor, în conformitate cu drepturile 

fundamentale ale omului (ex. drepturile de proprietate);  

3. De integrare a cunoştințelor şi resurselor de care dispun factorii interesați (ex. actori instituționali 

sau non-instituționali) în procesul management al domeniului, pentru a-l face mai eficient;   

4. De dezvoltare a unui mediu social favorabil pentru AP, prin echilibrarea intereselor divergente şi prin 

evitarea, ameliorarea sau reducerea conflictelor.  

Avantajele vor fi însă evidente doar în măsura în care procesul de participare a factorilor interesați se 

realizează în baza unui plan bine definit, construit pe analiza factorilor interesați, în mod profesionist și 

onest, astfel încât să se construiască o relație de încredere și colaborare reală între managerii apei și 

resurselor acvatice și factorii interesați. Trebuie de asemenea să se accepte faptul  că participarea 

presupune alocarea de resurse suplimentare, în special de timp și de resurse umane, procesul decizional 

devenind mai anevoios. 

Implicarea in dezbateri și în procesul de elaborare a unor strategii sau de implementare a unor proiecte a 

factorilor interesați are ca principale avantaje: (1) permite evitarea pe termen scurt și mediu a potențialelor 

conflicte; (2) asigură un transfer parțial al responsabilităților; (3) permite implicarea și altor entități și dupa 

caz atragerea de resurse în procesul de management. 

 

Pentru a asigura o participare eficientă a factorilor de decizie în planificare și în management, se recomandă 

parcurgerea etapelor descrise în  Manualul pentru management participativ – ghid pentru creșterea 

participării factorilor interesaţi în managementul ariilor protejate din ecoregiunea carpatică. Chiar dacă 

manualul a fost elaborat pentru arii protejate, principiile și etapele care stau la baza implicării celor 

interesați, sunt aceleași, recomandările din manual fiind adaptabile și pentru acest domeniu. 

O etapă importantă în inițierea procesului participativ în planificare strategică o reprezintă identificarea și 

analiza factorilor interesați. Acest lucru trebuie realizat în detaliu de către fiecare entitate care coordonează 

procesul de planificare. Tabelul de mai jos arată doar cu titlu informativ principalele grupuri de factori 

interesați ce ar trebui luați în considerare la fiecare nivel de planificare strategică. 

Tabelul nr.  10 - Posibili factori interesați în procesul de planificare și management al apei și resurselor 
acvatice 

                                                 
20

 Adaptat din Ioniţă, A., Stanciu, E., Manual pentru management participativ – ghid pentru creșterea participării 
factorilor interesaţi în managementul ariilor protejate din ecoregiunea carpatică, 2012  
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Nivel Categorie Factori interesați Rol 

Local 

(operațional) 

Autorități publice Consilii locale/Primării Au in administrare 

cursuri de apa 

necadastrate 

Pot stabili 

amenzi/sanctiuni 

pentru poluarea 

apelor din unitatea 

lor administrativ-

teritoriala 

Inventariaza 

pagubele materiale 

si umane in cazul 

inundatiilor 

Administrația Finațelor Publice 

Locale 

 

Comitete locale pentru situații de 

urgență 

Colaboreaza in caz 

de inundatii sau 

seceta 

Proprietari/administratori de 

terenuri 

Asociații de proprietari/proprietari 

privați 

Au interes privind: 

constructii/investitii 

in lunca inundabila. 

masurile privind 

corpurile de apa de 

subteran (panza 

freatica) pentru 

agricultura 

poluarea difuza (din 

agricultura/cresterea 

animalelor) 

Instituții de învățământ și cercetare Universități/Școli tehnice Implicare/participare 

la evenimentele 

privind resursele de 

apa 

Concursuri n scoli pe 

teme de apa  

Muzee Expozitii tematice 

apa 

Manageri biodiversitate Administratori /custozi de arii 

protejate (inlusiv din rețeaua Natura 

2000) 

Participare la 

procesul de 

elaborare a 

planurilor de 

management si 

amenajare 

Colaborare la 
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evenimentele 

tematice privind apa 

Agenți economici Operatorii de apă (cei care captează 

și distribuie apa) 

 

Ferme piscicole/Pescari  

Operatorii economici care valorifică 

resursele minerale (nisip, pietriș) 

 

Județean 

(tactic) 

Autorități publice Consilii Județene/Prefecți  

Sistemele de Gospodărire a Apelor  

Filiale județene ANIF  

Filiale județene ANPA  

APM  

Inspectorate Județene pentru 

Situații de Urgență 

 

Inspectorate județene de Poliție  

Ocoale silvice  

Proprietari/administratori de 

terenuri 

Asociații de proprietari/proprietari 

privați 

 

Instituții de învățământ și cercetare Universități/Școli tehnice  

Muzee  

Manageri biodiversitate Administratori /custozi de arii 

protejate (inlusiv din rețeaua Natura 

2000) 

 

Agenți economici Operatorii de apă (cei care captează 

și distribuie apa) 

 

Hidroelectrica   

Nave comerciale  

Ambarcațiuni pentru turism  

Publicul larg Organizații neguvernamentale  

Regional 

(tactic) 

Autorități publice Administrații Bazinale de Apă  

Administratia Fluviala a Dunarii de 

Jos 

 

Capitanii zonale (Constanța, Galați, 

Giurgiu, Tulcea, Drobeta Turnu-

Severin) 

 

Direcții regionale Drumuri și Poduri  

Administratori/custozi arii naturale 

protejate 

 

Publicul larg ONG-uri de mediu  

Național 

(strategic) 

Autorități publice MMSC  

RNP  

ANPM  

Administrația Națională de 

Meteorologie 

 

GNM  

ANAR  
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M Agriculturii Dezvoltării R  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului  

 

sprijină Consiliile județene în elaborarea 

hărților de risc la 

inundații la nivelul 

localităților şi 

verifică respectarea 

regimului de 

construire în zonele 

inundabile. 

Ministerul Administrației şi 

Internelor 

prin Inspectoratul General pentru 

Situații de Urgență 

 

prin structurile Inspectoratului 

General al Jandarmeriei 

 

structurile Poliției Române  

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii  

asigură prin Compania Națională de 

Autostrăzi şi Drumuri Naționale 

refacerea drumurilor 

naționale, a 

podurilor şi a 

construcțiilor 

hidrotehnice cu rol 

de apărare împotriva 

inundațiilor 

aferente, afectate de 

viituri 

Ministerul Economiei, Comerțului 

şi Mediului de Afaceri 

prin Hidroelectrica are atribuții privind 

prognoza debitelor 

în acumulările 

proprii, întocmirea 

planurilor de apărare 

împotriva 

inundațiilor a 

sistemelor 

hidrotehnice proprii 

Publicul larg ONG-uri/Fundații de mediu  
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3.4 Corelarea planificării managementului resurselor agricole și a ariilor protejate  (inclusiv a siturilor 

Natura 2000) 

3.4.1 Cum au fost luate în calcul ariile naturale protejate în planificarea managementului resurselor 

de apă până în prezent ? 

 

Pornind de la abordarea integrată a tuturor aspectelor relevante pentru resursele de apă, DCA menționează 

în cuprinsul său relația cu habitatele și speciile unde menținerea sau îmbunătățirea stării apei este un factor 

important în protecția lor. În acest sens, DCA prevede obligativitatea realizării și actualizării unui registru al 

zonelor protejate care să includă și această categorie de habitate și specii. În anul 2010, Comisia Europeană 

prin Directoratul General de Mediu a organizat workshop-ul „Biodiversitatea şi Apa – legături între legislația 

europeană în domeniul protecției naturii și gospodăririi apelor”. Principalele obiective ale acestei activități 

au fost analiza la nivel european, în contextul politicilor de mediu, a relației dintre legislația privind apa şi 

cea privind protecția naturii și realizarea unui schimb de informații, precum și prezentarea unor studii de caz 

referitoare la implementarea legislației specifice în statele membre. Cele mai importante concluzii au vizat 

faptul că au fost identificate mai multe sinergii decât diferențe între DCA și Directivele Habitate și Păsări 

(DHP) și nu există conflicte între aceste directive, ele oferind cadru necesar pentru decizii echilibrate 

utilizând ca instrument planificarea integrată. De asemenea, a fost subliniată necesitatea întăririi cooperării 

între autoritățile din cele două domenii pentru a maximiza beneficiile implementării DCA și DHP. Cel de-al 

doilea ciclu de planificare pe bazine hidrografice va avea în vedere includerea analizei privind legătura dintre 

starea de conservare a ariilor naturale protejate (speciilor și habitatelor care au legătura cu apa), în măsura 

în care aceasta va fi definită, și starea corpurilor de apă, respectiv stabilirea modului în care măsurile 

identificate pentru atingerea stării bune a corpurilor de apă contribuie și sunt suficiente pentru speciile și 

habitatele dependente de apă și, după caz, identificărea de obiective și măsuri suplimentare aplicabile 

acestora. (Document privind problemele importante de gospodărire a apelor în bazinele/spațiile 

hidrografice din România- Elaborat în conformitate cu art. 14 al Directivei Cadru Apă 2000/60/CE- 

http://www.rowater.ro/Documente%20Consularea%20Publicului/Probleme%20importante%20de%20gosp

odarirea%20apelor%20%2020.dec%202013%20final.pdf ) 

Există planuri de management bazinale care ofera informatii sumare (lista si limitele) cu privire la AP. 

Procesul de desemnare a siturilor Natura 2000 (care reprezinta procentul semnificativ de AP in Romania) a 

fost unul paralel cu procesul de elaborarare a planurilor de management bazinale (cf DCA/ LA-107). Din 

acest motiv, PMB nu reflecta necesitatile de protectie/ conservare ale AP. In plus, elaborarea planurilor de 

management pentru AP este un process in curs de desfasurare, stimulat si de posibilitatea de accesare a 

fondurilor europene (POS Mediu). 

3.4.2 Cum se reflectă managementul resurselor de apă în planurile de management ale ariilor 

protejate? 

Elaborarea planurilor de management pentru arii protejate este o activitate relativ nouă în România ce a 

luat un avânt considerabil îndeosebi datorită existenței unei surse de finanțare ce a promovat realizarea de 

planuri de management pentru toate categoriile de arii protejate.   

Indiferent de categoria ariei, procesul de realizare a unui plan de management al unei arii protejate ce are 

ca obiectiv și menținerea calității apelor și protecția speciilor acvatice, se desfășoară parcurgând minim 

următoarele etape: 

 Documentare privind istoricul activitățiilor implementate – activitate ce presupune deschiderea 

unui dialog cu managerii resurselor acvatice din zona de interes a ariei naturale protejate (nu doar 

http://www.rowater.ro/Documente%20Consularea%20Publicului/Probleme%20importante%20de%20gospodarirea%20apelor%20%2020.dec%202013%20final.pdf
http://www.rowater.ro/Documente%20Consularea%20Publicului/Probleme%20importante%20de%20gospodarirea%20apelor%20%2020.dec%202013%20final.pdf
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din aria naturală protejată); 

 Colectare date din teren și actualizarea informațiilor deja existente – considerând necesitatea 

implementrării unor programe de monitorizare pe termene lung a faunei și vegetației acvatice este 

recomandat ca procesul de colectare dete din teren să fie planificat și implementat cu participarea 

managerilor resurselor acvatice din zona de studiu; 

 Analiza și interpretarea datelor colectate – considerând experiența mangerilor, este oportună 

cooptarea in cadrul activitățiilor a cel puțin unei persoane din grupul gestionarilor de apă și resurse 

acvatice; 

 Elaborarea strategiei de management, care cuprinde obiectivele și direcțiile de management 

precum și măsurile de management – este oportună cooptarea in cadrul activitățiilor  a cel puțin 

unei persoane din grupul managerilor; 

 Organizarea dezbaterilor și consultărilor publice cu factorii interesați - este parte a procesului de 

planificare participativă. 

Planurile de management ale AP au în vedere în special latura ecologică a ecosistemelor acvatice, însă, la 

stabilirea măsurilor de management se are în vedere și funcția social-economică a acestora, în ideea 

identificării posibililelor impacte negative ale măsurilor de management și a măsurilor compensatorii. În 

lipsa unor estimări ale valorii economice a resursei de apă (ex. beneficiari ai resurselor piscicole, număr de 

benficiari și beneficii din activitățile recreative) și al cuantificării serviciilor de mediu este însă, cel mai 

adesea, foarte dificil de stabilit măsuri concrete pentru asigurarea unui echilibru. 

În procesul de elaboarare şi aprobare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate, au fost 

înființate Comitete Special Constituite formate din reprezentanți ai factorilor interesați pentru aria naturală 

protejată respectivă, custode/administrator şi reprezentanți ai APM-urilor/ANPM. La aceste şedințe de 

consultare publică se analizează conținutul planului de management şi se formulează observații sau 

completări. Reprezentanții ANAR/ABA/SGA au participat frecvent, transmitând observații specifice, în 

special pentru capitolul privind măsurile de management pentru habitate şi specii, prin corelarea acestora 

cu planurile de managenet bazinale. De asemenea, ANAR derulează periodic activități de întreținere a 

lucrărilor cu rol de apărare la inundații sau lucrări de apărare la inundații care constituie excepții, fiind 

considerate de interes public.   

ABORDAREA INTEGRATĂ a planificării în domeniu 

Studiu de Caz: Elemente de management pentru bazinul hidrografic Vișeu 

pentru protecția populațiilor de lostriță. (Bănăduc 2008 a, b; Bănăduc et al., 

2013; Oprean, 2009; Staicu et al., 1998) 

Bazinul hidrografic Vișeu a fost supus unui impact antropic variat și intens în 

ultima jumătate de secol, motiv pentru care speciile de pești de interes 

conservativ și/sau economic au regresat semnificativ în această perioadă atât sub 

aspect calitativ cât și calitativ. 

O situație excepțională în acest context a fost înregistrată în legătură cu specia 

Hucho hucho, a cărei prezență nu a fost constatată în unii dintre acești ani. 

Există mai multe probleme care au concurat la această stare de fapt: dimensiunile 

mari ale speciei nu permit acesteia să populeze permanent unele sectoare de râu 

care suferă scăderi naturale sau induse antropic semnificative și de lungă durată 

de volum al apei; impact antropic complex de lungă durată (poluare fizico-
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chimică a apei, modificări ale albiei, fragmentarea albiei, constructii hidrotehnice, 

industrie minieră, despăduriri, braconaj, probleme legate de canalizarea și 

epurarea apelor menajere, etc.); braconajul; ihtiofauna utilizată ca bază trofică de 

lostriță are o stare ecologică mediocră; discontinuitățile unor sectoare de râu 

(datorate poluării, activității balastierelor sau amenajărilor hidrotehnice); 

necunoașterea locurilor de înmulțire și deci imposibilitatea protejării acestora; 

încălzirea sezonieră a apei peste optimul termic necesar acestei specii; 

eutrofizarea; etc. 

Există elemente de management general care pot proteja lostrița: asigurarea 

debitelor naturale de apă (evitarea extragerilor de volume mari de apă din râuri, 

management forestier care să asigure o absorbție și o redare treptată a apei 

precipitațiilor în râuri); evitarea construcțiilor hidroenergetice; canalizarea și 

epurarea apelor menajere a localităților riverane; managementul ecologic a 

rumegușului de la gatere; evitarea supraexploatării substratului mineral a albiilor; 

stoparea braconajului; regim strict de protecție pentru zona de confluență Tisa-

Vișeu, Vișeu-tributari; repopulări periodice cu material biologic din bazinul 

superior și mijlociu al Tisei; etc. 

Există și elemente de management specific pentru protecția lostriței: prohibiția 

pescuitului de lostriță; repopulare anuală; conservarea și restaurarea habitatelor 

naturale (albie minoră, majoră, culoare ripariene), îmbunătățirea calității fizico-

chimice a apei râurilor; interzicerea activităților forestiere primăvara și vara la mai 

puțin de 1 km de malurile râurilor; identificarea și protecția zonelor de 

reproducere; păstrearea regimului natural de curgere a apei - interzicerea 

construirii de baraje în albia minoră; interzicerea transportului buștenilor prin 

albii; interzicerea depozitării rumegușului pe malurile râurilor; conservarea 

vegetației ierboase, arbustive și arboricole naturale la minim 500 m de albia 

râurilor; păstrarea copacilor căzuți în albie; interzicerea exploatării substratului 

mineral al albiilor; interzicerea construirii de baraje, microhidrocentrale și a 

digurilor; realizarea unor programe de monitoring integrat anuale; valoarea 

Indicelui Biotic bazat pe ihtiofaună pentru râurile carpatice nu trebuie să scadă 

sub 43; etc. 

 

Bune practici: 

Stoparea a trei intenții de construire a unor amenajări hidrotehnice pe râul 

Ruscova, de către Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului. 

Impunerea unui program controlat de exploatare a resurselor minerale din albia 

Vișeului inferior. 
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3.4.3 Importanța managementului celorlalte resurse naturale pentru domeniu 

De la primele pagini ale prezentului ghid s-a menționat că managementul apei ca resursă este un sector 

multidisciplinar aflat într-o dependență funcțională cu alte domenii precum silvicultura sau agricultura. 

Managerul apei și resurselor acvatice trebuie să fie conștient de contribuția sa la menținerea ecosistemelor 

cât mai aproape de echilibrul lor natural, de faptul că starea resursei depinde de modul în care sunt 

gestionate terenurile și alte resurse naturale, precum și de presiunile generate de diferite activități umane, 

dar și de faptul că în cadrul procesului de dezvoltare durabilă este important ca el să mențină legături 

funcționale și cu manageri ai altor resurse. 

Pădurile, pășunile și fânețele, terenurile agricole, râurile, lacurile sunt sisteme ecologice aflate într-o strânsă 

interdependență. Primele asigură hrană, adăpost și liniște faunei, iar aceasta contribuie la modelarea 

permanentă a peisajului a funcților și relațiilor în ecosisteme, respectiv la menținerea echilibrelor între 

elementele vii ale ecosistemelor. Exploatarea irațională (peste capacitatea de autoreglare și regenerare 

naturală) a unei resurse din cele menționate anterior are impact negativ și asupra celorlalte resurse deci și 

asupra apelor și resurselor acvatice. Abordarea multidisciplinară în conservarea biodiversității capătă în 

acest context, un sens aparte deoarece indică fără dubiu necesitatea integrării managementului resurselor 

menționate.  

Principalele proceduri administrative impuse de legislația actuală care se constituie în instrumente 

importante de corelare a obiectivelor de management din diferite sectoare și de asigurare a menținerii 

biodiversității sunt: 

 procedura de Evaluare Strategică de Mediu (SEA) și de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIA), ce 

se realizează pentru planuri și programe este un instrument util pentru armonizarea modului de 

utilizare a resurselor.  

 Procedura de Evaluare Adecvată este impusă în siturile Natura 2000 cu scopul asigurării conservării 

tutror speciilor și habitatelor de interes comunitar. 

 Procesul participativ solicitat de către autoritatea centrală de mediu în realizarea planurilor de 

management pentru arii protejate este de asemenea o procedură ce are rolul de a asigura integrarea 

obiectivelor factorilor interesați din domeniul de exploatare a resurselor silvice, agricole, acvatice și 

faunistice, cu intenția de a converge toate eforturile în planificarea unei utilizări durabile condiționată 

de menținerea unui nivel acceptabil al biodiversității.  

Caseta  3 - Crearea de condiții de utilizare eficientă a resurselor prin corelarea 
managementului în diverse domenii – exemplu 

Contribuția managementului forestier la eficientizarea microhidrocentralelor 

Considerând tendințele actuale din economia resurselor naturale, putem explica 

mult mai plastic problema prin exemplul managementului silvic ce contribuie la 

creșterea producției de energie ”verde” produsă de microhidrocentrale in zona 

montană. Un management silvic aplicat conform principiilor din domeniu (nu 

doar declarativ!) va asigura un regim hidric echilibrat al bazinelor hidrografice din 

zona montană ceea ce permite instalarea echipamentelor speciale pentru 

producerea de energie electrică. Zone manageriate deficitar vor fi caracterizate 

de o turbiditate ridicată a râurilor ce fie vor afecta funcționalitatea sistemelor de 

producție fie nu vor asigura condițiile minime de funcționare. Aparent două 

domenii fără legătură directă sunt conectate in vederea valorificării eficiente a 
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resurselor. 
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4. ABORDAREA INTEGRATĂ a planificării în domeniul managementului apei și resurselor 

acvatice  

4.1  Planificare strategică și utilizarea indicatorilor pentru promovarea unei abordări integrate 

Prezentarea detaliată a procesului de planificare strategică se gasește în Ghidul de planificare strategică 

pentru managementul durabil  al resurselor naturale disponibil www.emenatura2000.ro. 

Abordarea integrată în planificare și management presupune ca planificarea și managementul să se 

realizeze ținând cont de faptul că acest domeniu : 

 are rol  important în dezvoltare durabilă și ca urmare și în procesul de planificare strategică  – 

abordare strategică, 

 este în strânsă legătură cu alte domenii de activitate sau de management, cum ar fi de exemplu  cu 

managementul pădurilor, al agriculturii – abordare intersectorială. 

 Abordarea strategică trebuie să se facă: 

 în interiorul sectorului (strategia sectorială)  

 evidențiind explicit rolul sectorului în strategiile de dezvoltare durabilă la toate nivelurile (local, 

județean, regional, național, european).  

În concluzie planificarea strategică trebuie să se facă coordonat la toate nivelurile din interiorul sectorului 

(operațional, tactic, strategic) și ținând cont de alte sectoare de activitate, astfel încât contribuția sectorului 

/ domeniului să fie eficientă la dezvoltarea durabilă locală, regională și națională.  

Abordarea strategică și intersectorială sunt legate intrinsec – abordarea strategică nu este posibilă fără a 

avea o abordare intersectorială – dar pentru a explica mai clar importanța acestui concept, s-au separat cele 

două laturi esențiale ale acesteia. 

Contribuția sectorului / domeniului referitor la managementul aplor la dezvoltarea durabilă, rolul / influența 

pe care o are asupra altor sectoare de activitate, precum și necesitățile sectorului (sprijinul de care are 

nevoie) pot fi prezentate sintetic prin indicatori.  

 

Indicatorii obținuți prin inventarieri, monitorizare, analize, integrați în rapoarte succinte care oferă explicații 

sintetice ale acestor indicatori, pot fi instrumente foarte importante pentru planificarea strategică și un 

management eficient. 

Condițiile minime obligatorii pentru a avea indicatori realmente utili sunt ca aceștia să: 

a. fie definiți astfel încât să:  

 ofere informații relevante pentru starea actuală a resursei și pentru determinarea tendințelor 

 să fie fezabilă și realistă stabilirea valorilor – este de preferat ca, pe cât posibil, indicatorii să fie 

cantitativi 

 în cazul indicatorilor calitativi, interpretarea lor să se poată face cât mai obiectiv  

b. să intre într-un sistem de monitorizare clar definit și asumat de gestionar, ceea ce 

http://www.emenatura2000.ro/
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presupune: 

 colectarea informațiilor definite prin indicatori în mod sistematic (determinați în aceeași manieră și 

în mod regulat) 

 interpretarea informațiilor 

 utilizarea informației prin stabilirea (sau solicitarea de la alte sectoare) de măsuri care să ducă la 

îmbunătățirea managementului și adaptarea / corectarea periodică a măsurilor de management. 

Este foarte important să se înțeleagă faptul că indicatorii nu trebuie întotdeauna utilizați cu valoarea lor 

absolută: în situațiile în care nu este posibil să se determine o valoare absolută, foarte imortante devin 

analizele și determinarea tendințelor.  

Pentru a se determina indicatorii utili domeniului / sectorului, trebuie să se formuleze întrebările la care se 

dorește răspuns prin măsurarea indicatorilor.  În cazul planificării strategice și a integrării domeniului în 

tabloul complex al planificării pentru dezvoltare durabilă, întrebările trebuie să scoată în evidență apa și 

resursele acvatice, precum și importanța unui management eficient pentru ca sectorul / domeniul să 

contribuie în mod real la dezvoltarea durabilă.  

Se propune clasificarea indicatorilor in următoarele categorii in relație directă cu managementul apei și 

resurselor acvatice: 

A. Componenta economică a managementului apelor poate fi apreciată prin : 

 Venituri obținute prin comercializarea speciilor pești, moluște crustacee ca resursă și recoltarea lor 

(de ex. pescuit sportiv) 

 Venituri obținute prin servicii anexe oferite (servicii de turism, transport, recreere, activități 

sportive, intermediere etc.) 

 Taxe și impozite plătite  

 

B. Componenta socială a managementului apelor poate fi apreciată prin: 

 Numărul persoanelor care depind de calitatea cantitatea de apă  

 Numărul persoanelor angajate in domeniu   

 Cuantumul pagubelor provocate dezechilibre ecologice (inundații, alunecări de teren) 

C. Componenta ecologică 

În cele ce urmează se vor propune o serie de indicatori care pot ajuta gestionarii resurselor de apă să 

prezinte în mod coerent: 

 starea resursei gestionate 

 contribuția domeniului la dezvoltarea durabilă 

 necesarul de investiții pe care trebuie să le facă fie gestionarul fie societatea în managementul acestei 

resurse pentru a o menține / îmbunătăți. 

Prin acești indicatori se vor putea urmări trei aspecte: 

 integrarea pe orizontală - încorporarea / reflectarea valorilor și a rolului managementului resursei  în 

dezvoltarea durabilă și în managementul sectoarelor / domeniilor referitoare la managementul 
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pădurilor, faunei sălbatice și agriculturii, 

 Integrarea pe verticală – încorporarea / reflectarea valorilor și a rezultatelor managementului la 

nivelul tactic și strategic prin transmiterea de indicatori către diverse instituții din domeniu la diferite 

niveluri  

 Integrarea cu managementul AP  

Tabelul de mai jos redă indicatorii ce ar trebui determinați / analizați în acest domeniu pentru a demonstra 

contribuția la dezvoltarea durabilă, precum și sectoarele / domeniile care ar trebui să dețină informația 

respectivă pentru a se ajunge la o abordare integrată. 

 

Tabelul nr.  11 - indicatorii de definit / analizat în sectorul / domeniul managementul apei și resurselor 
acvatice și sectoarele / domeniile care au nevoie de aceste informații 

Categoria de 

indicatori de 

dezvoltare 

durabilă 

Indicator 

De interes pentru... 

Pe
 v

er
ti

ca
lă

 

D
ez

vo
lt

ar
e 

te
ri

to
ri

al
ă 

Pă
d

u
ri

 

A
gr

ic
u

lt
u

ră
 

V
ân

at
 

A
ri

i p
ro

te
ja

te
 

Economici 

(ai creșterii 

economice) 

Calitatea apei de clarificat care sunt Stas-

urile, se solicită de la DSP pentru apă 

potabilă 

- Potabilă/ 

- Uz casnic 

- Agricultură 

- Industrial 

X x  x  x 

Calitatea corpurilor de apa- 

Lungime corp apa cu calit coresp pt 

agricultura (?)/ industrie 

Volum apă potabilă 

Lungime /suprafață corpuri de apă în 

stare ecologică bună  

Lungime /suprafață corpuri de apă în 

stare ecologică foarte bună 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

x 

X 

 

 

 

X 

x 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

x 

Volum total de apa disponibila in județ - 

mc (Cine centralizeaza aceste date?) 

Volum disponibil in conditii climatice 

normale 

Volum disponibil in conditii de seceta 

(de analizat in functie de de medii 

multianuale) 

 indicarea importantei analizarii PMB 

si a participării active si in foarte 

buna cunostinta de cauza la 

intalnirile Comitetului Bazinal 

X 

 

X 

 

 

x 

 

X 

 

X 

 

 

x 

x x x X 

 

X 

 

 

x 



 

Page 69 of 93 

 

Categoria de 

indicatori de 

dezvoltare 

durabilă 

Indicator 

De interes pentru... 

P
e 

ve
rt

ic
al

ă 

D
ez

vo
lt

ar
e 

te
ri

to
ri

al
ă 

P
ăd

u
ri

 

A
gr

ic
u

lt
u

ră
 

V
ân

at
 

A
ri

i p
ro

te
ja

te
 

Volum furnizat in ultimii 5/10 ani (sau pe 

perioada de programare..) 

- Potabilă/ 

- Uz casnic 

- Agricultură 

- Industrial 

X x  x   

Costuri de imbunatatire a calitatii 

corpurilor de apa in cazul in care exista 

prioritati pentru a aduce corpurile de 

apa in stare ecologica buna si foarte 

buna in vederea asigurarii starii 

favorabile de conservare pentru habitate 

si specii 

X x    x 

Costuri de tratare ale apei ( de adunat 

de la operatori) 

X x x   x 

 Costuri de imbunatatire a calitatii 

corpurilor de apă pe priorități in baza 

analizei la nivel de bazin (de la Sga sau 

de la ABA 

X x    x 

 Costuri intreținere diguri de apărare 

Costuri de realizare diguri de apărare  

X x     

 Sume de plăți compensatorii pentru 

piscicultură 

X x    x 

 Stocurile de peşte de interes economic  

exprimate în biomasă pe unitatea de 

suprafață/ luciu de apă sau în valoare 

monetară 

X x    x 

Sociali 

(ai echității 

sociale) 

(Amenajări pentru protecție la 

indundații) 

Lungime dig apărare existente 

Lungime diguri de apărare  planificate 

Lungime rauri torențiale amenajate 

Lungime rauri torentiale care urmeaza sa 

se amenajeze 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

x 

    

 

X 

X 

X 

X 

 

Amenajări pentru apă potabilă X x     

Nr gospodarii in zone cu risc la inundatii X x     

Nr de gospodarii racordate la reteaua de 

apă canal/ nr total de gospodării 

X x     

Despagubiri pentru inundatii (sume 

platite) 

X x    x 
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Categoria de 

indicatori de 

dezvoltare 

durabilă 

Indicator 

De interes pentru... 

P
e 

ve
rt

ic
al

ă 

D
ez

vo
lt

ar
e 

te
ri

to
ri

al
ă 

P
ăd

u
ri

 

A
gr

ic
u

lt
u

ră
 

V
ân

at
 

A
ri

i p
ro

te
ja

te
 

Nr de asigurati pentru inundatii X x     

De mediu   

(inclusiv 

biodiversitate) 

Starea corpurilor de apă conform 

Directivei Cadru Apă (evaluată pe baza 

indicatorilor fizico-chimici ai apei - 

conform standardelor pentru ape de 

suprafață,  bioindicatorilor şi indicilor de 

integritate biotică) 

X x x x x x 

Apă – ha păduri categ …(protecția 

apelor) 

Ha habitate ripariene, ha arinișuri 

Habitate comunitare prioritare 

% păduri în bazinete cu risc de inundații 

 x x   x 

Lungime/suprafată din zonele de risc 

raportat la lungime/suprf zone 

importante pentru biodiversitate 

X x    x 

Suprafata ariilor protejate X x    x 

Biodiversitatea alfa şi beta exprimată 

prin indici de biodiversitate. 

X x    x 

Stocurile de peşte de interes economic  

exprimate în biomasă pe unitatea de 

suprafață/ luciu de apă 

X x    x 

Identitate 

culturală 

Volumul de stuf utilizat in gospodării 

(Delta Dunării) 

X x    x 

Guvernanță Nefiind specifici fiecărei resurse în parte, acești indicatori vor fi prezentați în capitolul 4.2., 

care tratează problema integrării prin participarea factorilor interesați și a asigurării bunei 

guvernanțe.  

Parte din informațiile de mai sus se vor transmite și pe hărți, de preferat – în măsura în care este posibil – în 

format GIS. 

Bineînțeles că o planificare eficientă presupune ca fluxul de informații să nu fie unidirecțional, adică de la 

managerii resursei la celelalte domenii, ci să fie unul de schimb de informații între toate domeniile care se 

influențează reciproc. 

Subcapitolul de mai jos descrie importanța pe care o au informațiile din domeniul managementului apelor 

pentru planificarea din alte domenii și pentru planificarea strategică pentru dezvoltarea durabilă. 

Necoordonarea diverselor procese de planificare strategica poate crea probleme reale la care trebuie sa 

incercam sa identificam/sugeram niste solutii in  ghid: 

 Negocierile masurilor  se fac din 5 in 5 ani in Com Bazinal  iar planurile de management bazinale se 

aproba prin HG (se discuta aspecte pe cele 4 aspecte majore, se face planificarea legata de resursa 
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apa dupa cum este nevoie in ansamblu pentru dezvoltarea durabila pe judet și se planifică actiunile 

astfel încât să se suprapună cat mai bine pe PMB aprobat prin HG cât acesta mai este in vigoare, 

împingând prioritatile nou identificare pentru perioada de dupa urmatoarea negociere. Daca 

prioritatile sunt extrem de importante pt judet, in planul stategic al judetului se propun resurse de 

finantare altele decat bugetul de stat. 
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4.2  Importanța fluxului de informații pentru planificare eficientă la toate nivelurile și în toate 

domeniile relevante 

4.2.1. Integrarea informațiilor transmise de gestionarii apelor și resurselor acvatice în planurile de 

management ale siturilor Natura 2000 (și ale altor AP) 

De ce este necesar ca în planurile ariilor protejate să fie integrate informații de la toți managerii resursei? 

Principalul motiv pentru care este necesar un schimb de informații între administratorii de arii naturale 

protejate și gestionarii de resurse este reprezentat de obiectivul comun atât planurilor de management 

pentru arii naturale protejate cât și al planurilor de management bazinale, respectiv menținerea sau 

îmbunătățirea calițății apei.  

Conform legislației actuale, planurile de management bazinale trebuie să fie adaptate considerând 

prevederile planurilor de management întocmite pentru ariile naturale protejate, cu care se suprapun 

integral sau parțial. La nivel operațional avem de a face cu o ierarhizare a planurilor. Deoarece simpla 

situare a unui plan la un nivel superior nu este însă suficientă pentru atingerea obiectivelor, este necesară 

integrarea informațiilor, aceasta fiind principala condiție pentru armonizarea obiectivelor și a activităților. 

Subordonând și alte planuri sectoriale (precum amenajamentele silvice) planul de management al unei arii 

naturale projetate are potențialul de a armoniza și integra măsuri de management al altor resurse cu măsuri 

de management al apelor, îndeplinind astfel cerința de multidisciplinaritate necesară unei dezvoltări 

durabile.  

Ce informații trebuie transmise  

Realizarea unor planuri și adoptarea unor decizii în ceea ce privește managementul apelor depinde de un 

set minim de informații ce sunt necesare în fundamentarea acțiunilor prezente și viitoare. Informațiile 

minime ce trebuie transmise pot fi clasificate în : 

 Informații cu caracter tehnic descriptiv al resursei gestionate: calitatea apei, lungime dig, suprafață 

bazin hidrografic 

 Informații cu caracter tehnic privind utilizarea resursei: volum de apă utilizat în agricultură 

 Informații cu caracter tehnic privind planificarea managementului: Este recomandat ca transmiterea 

informațiilor din categoriile menționate anterior să se realizeze într-un format acceptat de către 

părțile implicate în schimbul de informații. 

Cum funcționează fluxul de informații (cine transmite catre cine? / când? / eventual cum?) 

Planificarea și realizarea schimbului de informații trebuie stabilită de către părțiile implicate, putând fi 

identificate din punctul de vedere al apartenenței la nivelul operațional următoarele trei variante de 

asociere în vederea schimbului de informații: 

 gestionar ape/resurse acvatice - gestionar ape/resurse acvatice 

 administrator de arie naturală protejată - administrator de arie naturală protejată 

 gestionar ape/resurse acvatice - administrator de arie naturală protejată  
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Indiferent de variante, trebuie menționat că apa nu ține cont de ”barierele” administrative astfel încât 

pentru un management mai eficient este nevoie de un  schimb permanent de informație. Din perspectiva 

periodicității schimbului de informații, recomandăm ca minimul de informații ce trebuie comunicat, între 

entitățile ce funcționează la nivelul operațional, să fie realizat : 

 anual sau la solicitare - informații cu caracter tehnic descriptiv al resursei gestionate 

 anual sau la solicitare - informații cu caracter tehnic privind utilizarea resursei. 

 de câte ori este necesar - informații cu caracter tehnic privind planificarea managementului. 

Modul de comunicare poate fi diferit de la caz la caz putând avea forma unei: 

 informări scurte, conținând informațiile minim solicitate, frecvent utilizată în condițiile în care 

răspunsul nu necesită explicații  

 documentație simplă, ce presupune și prezentarea unor aspecte necesare pentru a clarifica anumite 

aspecte  

 documentație complexă, ce presupune detalierea anumitor aspecte cu caracter tehnic sau științific 

fără de care este de aștepat ca informația transmisă sa nu fie înțeleasă (de ex. planificarea unor 

măsuri de management) 

4.2.2.  Informații de interes pentru nivelul strategic superior  

Către instituțiile de rang superior 

Transmiterea informațiilor către și de la nivelul strategic se realizează în majoritatea cazurilor prin 

intermediul nivelului tactic, ce este redus la funcția de mesager. Din motive ce țin de gestiunea informației, 

la nivelurile superioare nevoia de informații este generată de necesitatea elaborării diferitelor documente 

de raportare și analiză statistică, legislative sau strategice, motiv pentru care informația este solicitată în 

general periodic și într-o formă centralizată tabelar.  

De ce este necesar acest schimb de informații  

Funcționalitatea unui sistem este condiționată de funcționalitatea sistemul informațional pe care este 

construit , ”Indiferent cât de frumoasă e strategia, ar trebui din când în când să ne uităm la rezultate”21. În 

lipsa unui flux continuu de informații între nivelurile operațional, tactic și strategic, analiza reală a 

Impactelor diferitelor strategii, acte legislative, norme tehnice, planuri, avize și autorizații, asupra resursei 

reprezentată în cazul nostru de apă, este practic imposibilă. Aplicarea unor strategii fundamentate pe 

informații eronate sau pe rezultate ce nu sunt evaluate corespunzător reprezintă o problemă majoră cu 

repercursiuni pe termen lung. 

                                                 
21

 Sir Winston Leonard Spencer Churchill (n. 30.11.1874-d. 24 ianuarie 1965) – om politic britanic, prim-ministru al 

Regatului Unit între anii 1940-1945 și 1951-1955. 
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În cazul managerilor resurselor de apă  însă, impactul informațiilor transmise și receptionate la și de la 

nivelul tactic respectiv strategic nu este influențat de cantitatea informațiilor transmise ci de calitatea lor. 

Dinamica ecosistemelor, diversitatea amenințărilor și presiunilor, cadrul instituțional, interese de grup și 

coaliții mai mult sau mai putin politice fac ca schimbul de informații credibile, fundamentate să fie extrem 

de important iar transparentizarea întregului sistem atât cel vertical cât și cel orizontal să fie element cheie 

pe termen mediu și lung. Cu cât informațiile de la nivelul operațional sunt mai reale și obiective cu atât 

răspunsul nivelului strategic este mai apropiat calitativ de cerințele nivelului operațional, iar funcționalitatea 

răspunsului fiind astfel garantată. 

Ce informații trebuie transmise ? 

Informațiile minime ce trebuie transmise pot fi clasificate in : 

 Informații cu caracter tehnic descriptiv al resursei gestionate 

 Informații cu caracter tehnic privind utilizarea resursei 

 Informații cu caracter tehnic privind planificarea managementului 

Cum funcționează fluxul de informații (cine transmite catre cine? / când? / eventual cum?)? 

Principala direcție a fluxului informațional este de la nivelurile inferioare către nivelurile superioare, acesta 

fiind guvernat de prevederi legale sau administrative. 

Din perspectiva periodicității schimbului de informații recomandăm ca minimul de informații ce trebuie 

comunicat între entitățiile ce funcționează la nivelul operațional să fie realizat : 

 Anual sau la solicitare - informații cu caracter tehnic descriptiv al resursei gestionate 

 Anual sau la solicitare - informații cu caracter tehnic privind utilizarea resursei. 

 Odată la cinci ani sau la solicitare - informații cu caracter tehnic privind planificarea 

managementului  
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4.2.3. Informații de interes pentru celalalte sectoare de gestionare a resurselor naturale 

De ce este necesar acest schimb de informații ? 

Relația cu celelalte sectoare a fost deja prezentată anterior, relațiile de dependență fiind definite de către 

funcționalitatea ecosistemelor. Ce rămâne de stabilit este dacă managerii celorlalte resurse au conștiința 

rolului activităților lor în conservarea valorii-resursă reprezentată de apă. Putem adminte în parte că, în lipsa 

unor informări obiective și corecte, managerii de păduri sau de faună sălbatică vor lua totuși în considerare 

adaptarea planificărilor și a activităților din propriul lor domeniu de interes la obiectivele generate de 

managementul apei. Aceste situații sunt însă excepționale și sunt datorate relațiilor personale și nu 

instituționale. Frecvent ”buna colaborare inter-instituțională” se bazează pe relații personale care dispar 

odată cu dispariția persoanelor, colaborarea fiind în fond una falsă, deși trebuie să recunoaștem uneori a 

dat rezultate. Comunicarea cu celelalte sectoare nu doar că nu poate fi evitată ci este chiar necesară în 

vederea integrării măsurilor de management, iar ea trebuie să se desfășoare la nivel instituțional, oficial. 

Ce informații trebuie transmise ? 

În general celelalte sectoare de activitate nu sunt foarte sensibile la informațiile cu caracter tehnic privind 

resursele de apă, fiind în general interesate de procesul cauză – efect. În situația concretă, măsuriile de 

management al apelor conduc în majoritatea cazurilor la apariția unor restricții în exploatarea altor resurse. 

Necesitatea protecției unei resurse ca stimul, generează un răspuns din partea gestionarilor altor resurse. 

Deoarece în majoritatea situațiilor un răspuns negativ nu este unul acceptabil, principala ”armă” este 

asigurarea unei informări precise și coerente, identificând modul și contextul favorabil în care ea poate avea 

loc. Această componentă informațională este cea mai complicată, însă din perspectiva integrării obiectivelor 

din alte domenii este cea mai importantă.  

Informațiile minime ce trebuie transmise pot fi clasificate în : 

 Informații cu caracter tehnic descriptiv al resursei gestionate 

 Informații cu caracter tehnic privind utilizarea resursei 

 Informații cu caracter tehnic privind planificarea managementului 

Cum funcționează fluxul de informații (cine transmite catre cine? / când? / eventual cum?) ? 

Un instrument puternic în realizarea schimbului de informații este procedura SEA22 ce creează cadrul 

instituțional necesar schimbului de informații și integrarea obiectivelor23.  Procesele participative de 

elaborare a planurilor de management24 pentru arii naturale protejate sunt de asemenea instrumente utile 

în integrarea obiectivelor multisectoriale. 

Deoarece fluxul de informații nu este unul permanent este esențial ca informația transmisă de managerii de 

ape să fie prezentată corespunzător, într-un format accesibil celorlalți factori interesați. Trebuie luată în 

considerare și realitatea că fiecare gestionar de resursă va încerca să demonstreze că domeniul propriu este 

                                                 
22

 Strategic Environmental Assessment – Evaluare Strategică de Mediu – procedură administrativă de reglementare a 
planurilor și programelor desfășurată în baza Directivei 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 
iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului. În România este transpusă de 
Hotararea guvernului nr. 1076 din 8 iulie 2004 
23

 Vezi Ghid de planificare strategică elaborat în cadrul proiectului LIFE+ Comunicare și Informare ”Manageri  Eficienţi 
pentru o Natura 2000 eficientă”  – EME Natura 2000 
24

 Vezi Proces de elaborare a planurilor de management pentru arii protejate din România, Michael R Appleton, 
http://www.mmediu.ro/protectia_naturii/biodiversitate/Proces_Elaborare_PMPA.pdf  
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prioritar și chiar indispensabil societății, economiei locale, regionale și naționale după caz și nu în ultimul 

rând siguranței naționale, iar utilizarea se face cât se poate de durabil. Abordarea conduce la blocarea 

fluxului informațional, respectiv la blocarea adoptării unor măsuri acceptabile de către toți factorii 

interesați. Gestionarii de ape nu fac excepție de la cele precizate anterior. Orice solicitare de natură 

informațională sau managerială trebuie justificată obiectiv, cu informații coerente, cu identificarea 

problemei sau a obiectivelor, analiza soluțiilor sau măsurilor, fără exagerări, pe cât posibil utilizând 

informațiile din planurile sau strategiile sectoriale și din documentații cu caracter tehnic și științific.  

 

5. PAȘI DE URMAT în planificarea strategică în domeniul managementului resurselor 

acvatice 

5.1. Pași de urmat în elaborarea  planurilor aparținând nivelului local / zonal 

Planul de management al ariei naturale protejate 

Document impus de către legislația în domeniul ariilor naturale protejate, are rolul de a definii obiectivele 

de conservare pentru aria naturală protejată și speciile și habitatele ce fac obiectul conservării, de a 

planifica soluții pentru reducerea presiunilor și amenițărilor ce atentează la integritatea ariei naturale 

protejate, de a stabilii măsuri de management pentru atingerea obiectivelor stabilite. Cele precizate nu sunt 

însă singurele aspecte ce stau sub umbrela planului de management al unei arii naturale protejate. Funcție 

de categoria de arie naturală protejată, planul de management include și aspecte privind utilizarea 

resurselor naturale, dezvoltarea comunitățiilor, propuneri de schimbări de categorii de folosință. Planul de 

management al unei arii naturale protejate este un document integrator îndeosebi pentru acele categorii de 

arii naturale protejate în care intervenția umană este permisă sau dezvoltarea durabilă promovată ca 

element cheie al managementului biodiversității.  

Indiferent de tipul de plan este important ca managerul de ape să parcurgă un minim de etape, procesul 

putând fi însă adaptat în funcție de resursele disponibile, timpul alocat,  etc. 
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5.2 Pași de urmat în elaborarea  planurilor aparținând nivelului județean / regional 

Planul de management al bazinului / spațiului hidrografic  

Planul de Management Bazinal este un instrument de implementare a Directivei Cadru Apa, avind ca scop 

propunerea de masuri pentru obtinerea unei stari bune pentru ape si prevenirea deteriorarii acesteia.  

În cazul unui District al unui bazin hidrografic internațional care este cuprins în totalitate in Comunitate, 

Statele Membre trebuie sa asigure coordonarea pentru elaborarea unui singur Plan de gospodarire a 

bazinelor hidrografice internationale. Acolo unde nu este elaborat unui astfel de Plan, Statele Membre 

trebuie sa elaboreze Planuri de gospodarire ale bazinelor hidrografice care acopera cel putin acele parti din 

bazinul hidrografic international care se afla pe teritoriul lor, pentru atingerea obiectivelor acestei Directive. 

În cazul unui District al bazinelor hidrografice internationale care se extinde peste hotarele Comunitatii, 

Statele Membre trebuie sa depuna eforturi sa elaboreze un singur Plan de gospodarire a bazinelor 

hidrografice si, acolo unde acest lucru nu este posibil, planul trebuie sa acopere cel putin partea din 

Districtul bazinului hidrografic international care se afla pe teritoriul Statelelor Membre implicate. 

Planul de gospodarire la nivel de bazin hidrografic trebuie sa includa printre altele: o descriere generala a 

caracteristicilor Districtelor Bazinelor Hidrografice (ecoregiunile si tipurile de corpuri de apa de suprafata din 

cadrul bazinului hidrografic, conditii de referinta pentru tipurile de corpuri de apa de suprafata, etc), un 

rezumat al presiunilor importante si a impactului activitatilor umane asupra starii apelor de suprafata si 

subterane, identificarea si trasarea pe harta a ariilor protejate, o lista a obiectivelor de mediu stabilite 

inclusiv identificarea in particular a situatiilor in care s-a facut uz, un rezumat al analizelor economice a 

folosintelor de apa ,un rezumat al programului sau programelor de masuri adoptate inclusiv modurile in 

care obiectivele sunt atinse prin acestea, un rezumat al masurilor necesare pentru implementarea legislatiei 

comunitare pentru protectia apelor, un raport al etapelor practice si a masurilor luate pentru aplicarea 

principiului recuperarii costurilor de utilizare a apei, un registru al tuturor programelor mai detaliate si a 

planurilor pentru Districtul bazinului hidrografic, in particular pentru subbazine, sectoare, portiuni sau tipuri 

de ape, impreuna cu un rezumat al continutului acestora, un rezumat al informarii publice si a masurilor de 

consultare luate, rezultatul acestora si schimbarile facute planului, ca o consecinta, o lista a autoritatilor 

competente,  

Ca orice document strategic, Planul de Gospodarire la nivel de Bazin trebuie reactualizat o data la 6 ani. 

După reactualizare el trebuie să conțină un rezumat al tuturor schimbarilor sau actualizarilor de la 

publicarea versiunii anterioare, o evaluare a progresului facut pentru realizarea obiectivelor de mediu, 

inclusiv prezentarea rezultatelor pentru perioada planului anterior sub forma de harta si o explicatie pentru 

orice obiective de mediu care nu au fost indeplinite. 

Planurile de gospodarire la nivel de bazine hidrografice pot fi suplimentate cu elaborarea unuia sau a mai 

multor programe detaliate si planuri de management pentru subbazin, sector, obiectiv sau tip de apa pentru 

a raspunde aspectelor particulare ale gospodaririi apelor.  
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Din punct de vedere al procesului de informare și consultare a publicului, trebuie implicați toți factorii 

interesați atât în elaborarea cât și in revizuirea și actualizarea Planurilor de gospodarire pe bazine 

hidrografice. Pentru fiecare District al bazinului hidrografic, se publica si se elibereaza pentru comentarii 

către public, inclusiv către utilizatori, un program de lucru pentru elaborarea planului, inclusiv o declaratie a 

masurilor de consultare care trebuie luate, o vedere generala intermediara a unor probleme importante de 

management al apelor identificate in bazinul hidrografic. La cerere trebuie sa se permita accesul la 

documentele de baza si la informatia folosita pentru elaborarea proiectului de Plan de gospodarire pe bazin 

hidrografic. Deasemenea, trebuie sa se permita (asigure) cel putin 6 luni pentru comentarii in scris la acele 

documente pentru a permite implicarea activa si consultarea.  

Planul de management bazinal este in stransa corelatie cu dezvoltarea socioeconomica si prezinta punctul 

de plecare pentru masurile de management din toate ramurile economiei, masurile de gospodarire a apelor 

la nivel bazinal si local si evidentiaza factorii majori care influenteaza gospodarirea apei intr-un bazin 

hidrografic. De asemenea, prin Planul de management se stabilesc deciziile necesare in economia apei si 

pentru dezvoltarea de obiective pentru o gospodarire durabila, unitara, echilibrata si complexa a resurselor 

de apa. Ca infrastructura de baza a economiei, managementul apelor trebuie sa ofere solutii pentru 

asigurarea in prezent si in viitor a necesarului de apa al populatiei si economiei, pornind de la caracterul 

regenerabil dar limitativ al resurselor de apa dulce, precum si de la principiile gospodaririi unitare pe bazine 

hidrografice a resurselor de suprafata si subterane, atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ. 

Planul de management al bazinului hidrografic (PMBH) trebuie corelat cu planurile de amenajare ale 

bazinelor hidrografice (PABH) cât şi cu programele de dezvoltare şi etapizare. 

În conformitate cu Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.şi în conformitate cu 

Ordinul 913/2001, Administrația Națională „Apele Române” elaborează Schemele Directoare de Amenajare 

şi Management ale Bazinelor Hidrografice care sunt formate din: 

- Planul de Management al Bazinului Hidrografic, 

- Planul de Amenajare al Bazinului Hidrografic. 

Administrația Națională „Apele Române” a fost desemnată, împreună cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor 

Climatice, autoritate competentă pentru implementarea Directivei Cadru Apă în România. 

 

 

Tabelul nr.  12 - Etape minim necesare a fi parcurse pentru elaborarea planurilor la nivel 
județean/regional 

Pasul Acțiunea Livrabilă/Rezultat 
Indicatori de proces și de 

rezultat 

Aplicabil 

pentru* 

/responabil 

 Etapa 0: ORGANIZARE (PREPLANIFICARE)  

1. Organizarea, formalizarea 
procesului de planificare 

Decizia internă de 
lansare a procesului 

Existența unei metodologii 
si a calendarului de 
planificare (etape, 
proceduri), 
Resurse alocate (umane, 

Initiatorul 
procesului si 
parteneri 
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Pasul Acțiunea Livrabilă/Rezultat 
Indicatori de proces și de 

rezultat 

Aplicabil 

pentru* 

/responabil 

materiale, financiare), 
Parti interesate identificate 
si implicate in procesul de 
planificare, 
Imagine publica a 
procesului de planificare 
asigurata 

 Etapa I: EVALUARE A SITUAȚIEI EXISTENTE  

1 Identificare valoarea 

economică  a apei și 

resurselor acvatice 

 

Este importantă în 

fundamentarea 

importanței economice a 

organizației in 

dezvoltarea durabilă a 

zonei in care activează. 

Evidențe privind 

veniturile obținute – 

este util a fi întocmit 

anual.  

Stocurile de peşte de 

interes economic  

exprimate în biomasă pe 

unitatea de suprafață/ luciu 

de apă sau în valoare 

monetară 

Venituri din valorificarea 

apei către diferitele grupuri 

țintă/sectoate (populație, 

industrie, agricultură) 

Venituri din valorificarea 

altor resurse oferite de 

corpurile de apă (vnituri 

din acvacultură, pescării, 

valorificarea stufului, a 

balastrului, etc) 

Venituri realizate din  

energia generată utilizând 

apa 

 

Consiliul 

județean 

2 Identificare valoarea 

socială  a apei și 

resurselor acvatice.  

Este importantă în 

fundamentarea rolului 

organizației ca element 

social in dezvoltarea 

durabilă a zonei în care 

activează. 

Evidențe privind 

persoane angajate, 

activități culturale sau 

sociale organizate 

 

Număr salariați (inclusiv 

zilieri) – persoane/an 

Contribuții sociale plătite – 

lei/an 

 

Consiliul 

județean 

 

Responsabil: 

managerul 

apă 

3 Identificare valoarea de 

mediu  apei și resurselor 

acvatice.  

Este importantă în 

fundamentarea 

necesității integrării 

domenilor în vederea 

Studii/rapoarte privind 

speciile prezente și 

caracterizarea 

populațiilor.  

Este extrem de 

important ca 

managerul resursă să 

Indici de biodiversitate. 

Trendul populațiilor 

speciilor (atenție a nu se 

confunda cu fluctuațiile). 

Indici de mortalitate.  

Spor natural. 

Suprafața habitat favorabil 

Consiliul 

județean 

 

ABA 

 

Responsabil: 

managerul de 
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Pasul Acțiunea Livrabilă/Rezultat 
Indicatori de proces și de 

rezultat 

Aplicabil 

pentru* 

/responabil 

conservării 

biodiversității. 

centralizeze într-un 

raport anual 

informațiile tehnice 

descriptive privind 

resursa, colectate din 

teren, deoarece fiind 

asigurată coerența și 

integritatea  

informațiilor. 

 

 

 

resursă 

acvatică 

4 Realizarea analizei SWOT 

a managementului 

rersursei 

Tablou complet asupra 

domeniului și situației 

prezente 

Analiză SWOT 

Analiza Strategică 

ABA  

 

Responsabil: 

managerul de 

resursa 

acvatica 

5 Identifică sectoarele ce 

trebuie integrate în 

relație cu apa și resursele 

acvatice. 

 

 

Evidențe a tipurilor de 

utilizare a terenurilor 

pe suprafața 

administrată 

Tipuri de folosință 

raportate la întreaga 

suprafață ce face obiectul 

managementului 

Suprapunere cu arii 

protejate (%) 

Suprapunere cu zone de 

restricții privind 

gospodărirea apei ( %) 

ABA 

Consiliul 

județean 

 

Responsabil: 

managerul de 

resursa 

acvatica 

6 Identificare factori 

interesați la nivel 

operațional, 

județean/regional și 

strategic 

Listă factori interesați 

și rolul lor în procesul 

de planificare și 

implementare 

Lista factori interesați, cu 

persoane de contact și 

expertiza acestora 

ABA 

Consiliul 

județean  

Responsabil: 

managerul de 

resursa 

acvatica 

7 Stabilește setul de 

informații necesar pentru 

realizarea planului 

Structura document cu 

schița informațiilor ce 

trebuie colectate, 

obținute și integrate 

Set de informații ce pot fi 

obținute cu/din resurse 

proprii 

 

Set de informații pentru 

care este necesar suportul 

altor factori interesați 

ABA 

Responsabil: 

managerul de 

resursa 

acvatica 

 Etapa II: STRATEGIA (viziune/ misiune/ obiective/ măsuri)  

1 Demararea procesului de 

planificare 

Anunț, inregistrare 

procedură, informare 

factori interesați 

Informarea factorilor 

interesați privind 

demararea procesului de 

realizare plan  

ABA 

Consiliul 

județean 

Responsabil: 
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Pasul Acțiunea Livrabilă/Rezultat 
Indicatori de proces și de 

rezultat 

Aplicabil 

pentru* 

/responabil 

managerul de 

resursa 

acvatica  

2 Organizare grup de lucru 

pentru realizare plan 

Grup de lucru 

constituit 

Membri desemnați din 

partea factorilor interesați 

la grupul de lucru 

ABA 

Consiliul 

județean 

 

Responsabil: 

managerul de 

resursa 

acvatica 

3 Definirea viziunii și a 

obiectivelor planului 

Integrarea obiectivelor 

privind managementul 

apei și resurselor 

acvatice 

Viziunea planului definită 

Obiective SMART stabilite 

ABA 

Consiliul 

județean 

 

Responsabil: 

managerul de 

resursa 

acvatica 

4 Dezvoltare măsuri 

necesare pentru 

atingerea obiectivelor 

Corelarea măsurilor cu 

alte planuri sectoriale 

Măsuri acceptate de grupul 

de lucru 

ABA 

Consiliul 

județean 

 

Responsabil: 

Grupul de 

lucru 

 Etapa III: PLANUL DE ACȚIUNI (acțiuni/ proiecte, prioritizare, bugetare)  

1 Dezvoltare acțiuni și 

indicatori de rezultat 

Detalierea acțiunilor, 

prioretizarea acestora  

Acțiuni stabilite in timp și 

spațiu 

Indicatori măsurabili 

stabiliti 

ABA 

Consiliul 

județean 

 

Responsabil: 

Grupul de 

lucru 

2 Planificare resurse Estimarea resurselor 

necesare 

Buget estimativ  

Resurse logistice necesare 

ABA 

Consiliul 

județean 

 

Responsabil: 

managerul de 

resursa 

acvatica 

3 Dezbaterea publică a  Asigurarea Propuneri de modificare a ABA 
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Pasul Acțiunea Livrabilă/Rezultat 
Indicatori de proces și de 

rezultat 

Aplicabil 

pentru* 

/responabil 

planului în afara grupului 

de lucru 

transparenței și 

integrarea diferitelor 

opinii 

obiectivelor și măsurilor Consiliul 

județean 

 

Responsabil: 

managerul de 

resursa 

acvatica 

4 Parcurgerea procedurilor 

de avizare, adoptare a 

planului   

Plan de management al 

resursei  

Planul de management 

avizat/adoptat 

ABA  

Consiliul 

Județean 

 

Responsabil: 

managerul de 

resursa 

acvatica 

 Etapa IV: MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII   

1 Implementarea planului  Rapoarte de activitate Activități finalizate 

 

ABA 

Consiliul 

județean 

 

Responsabil: 

managerul de 

resursa 

acvatica 

2  Monitorizarea planului  Rapoarte de 

monitorizare 

Evaluare indicatori de 

rezultat propusi in cadrul 

planului 

ABA 

Consiliul 

județean 

 

Responsabil: 

managerul de 

resursa 

acvatica 

 Etapa V: INITIEREA POLITICII PUBLICE, OFICIALE ALE ORGANIZATIEI DE DEZVOLTARE A RESURSEI  

1 Asumarea publica a 
rezultatelor procesului 
de planificare strategica 

Decizia formala de 
aprobare a strategiei  

Hotarare/ decizie interna 
de aprobare a 
documentului strategiei 

Initiatorul/ 
beneficiarul 
planificarii   



 

Page 83 of 93 

 

5.3. Pași de urmat în elaborarea  planurilor la nivelul strategic 

Planul Național de Management al Apelor din România 

 

Planul Național de Management al Apelor din România reprezintă sinteza celor 11 Planuri de Management 

elaborate la nivelul bazinelor/spațiilor hidrografice. De asemenea, cele 11 Planuri Management ale 

bazinelor/spațiilor hidrografice fac parte integrantă din acest Plan Național de Management. 

Datele și informațiile care au fost utilizate în elaborarea Planului de Management sunt date din anul 2007. 

În cazurile în care s-au utilizat date pe o perioadă mai îndelungată de timp, pentru analiza evolutiei în timp a 

unor parametri caracteristici, acest lucru este menționat specific în capitolul respectiv. Aceste date au fost 

furnizate, în principal, de Direcțiile de Ape, utilizatorii de apă, autoritațile locale și județene, Agențiile de 

Protecția Mediului, Institutul Național de Statistică, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Delta 

Dunării, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, Institutul Național de 

Hidrologie și Gospodarirea Apelor, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția 

Mediului și Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie25. 

Tabelul nr.  13 - Etape minim necesare a fi parcurse pentru elaborarea Planului Național de Management 
al Apelor 

Pasul Acțiunea Livrabilă/Rezultat 
Indicatori de proces și de 

rezultat 

Aplicabil 

pentru* 

/responabil 

 Etapa 0: ORGANIZARE (PREPLANIFICARE)  

1. Organizarea, formalizarea 
procesului de planificare 

Decizia internă de 
lansare a procesului 

Existența unei metodologii 
si a calendarului de 
planificare (etape, 
proceduri), 
Resurse alocate (umane, 
materiale, financiare), 
Parti interesate identificate 
si implicate in procesul de 
planificare, 
Imagine publica a 
procesului de planificare 
asigurata 

Initiatorul 
procesului si 
parteneri 

 Etapa I: EVALUARE A SITUAȚIEI EXISTENTE  

1 Identificare valoarea 

economică  a apei și 

resurselor acvatice 

 

Este importantă în 

fundamentarea 

importanței economice a 

organizației in 

dezvoltarea durabilă a 

zonei in care activează. 

Evidențe privind 

veniturile obținute – 

este util a fi întocmit 

anual.  

Stocurile de peşte de 

interes economic  

exprimate în biomasă pe 

unitatea de suprafață/ luciu 

de apă sau în valoare 

monetară 

Venituri din valorificarea 

apei către diferitele grupuri 

țintă/sectoate (populație, 

industrie, agricultură) 

ANAR 

                                                 
25

 PROIECTUL PLANULUI NATIONAL DE MANAGEMENT SINTEZA PLANURILOR DE MANAGEMENT LA NIVEL 
DE BAZINE/SPATII HIDROGRAFICE Versiune 1 



 

Page 84 of 93 

 

Pasul Acțiunea Livrabilă/Rezultat 
Indicatori de proces și de 

rezultat 

Aplicabil 

pentru* 

/responabil 

Venituri din valorificarea 

altor resurse oferite de 

corpurile de apă (vnituri 

din acvacultură, pescării, 

valorificarea stufului, a 

balastrului, etc) 

Venituri realizate din  

energia generată utilizând 

apa 

 

2 Identificare valoarea 

socială  a apei și 

resurselor acvatice.  

Este importantă în 

fundamentarea rolului 

organizației ca element 

social in dezvoltarea 

durabilă a zonei în care 

activează. 

Evidențe privind 

persoane angajate, 

activități culturale sau 

sociale organizate 

 

Număr salariați (inclusiv 

zilieri) – persoane/an 

Contribuții sociale plătite – 

lei/an 

 

ANAR 

 

Responsabil: 

managerul 

apă 

3 Identificare valoarea de 

mediu  apei și resurselor 

acvatice.  

Este importantă în 

fundamentarea 

necesității integrării 

domenilor în vederea 

conservării 

biodiversității. 

Studii/rapoarte privind 

speciile prezente și 

caracterizarea 

populațiilor.  

Este extrem de 

important ca 

managerul resursă să 

centralizeze într-un 

raport anual 

informațiile tehnice 

descriptive privind 

resursa, colectate din 

teren, deoarece fiind 

asigurată coerența și 

integritatea  

informațiilor. 

Indici de biodiversitate. 

Trendul populațiilor 

speciilor (atenție a nu se 

confunda cu fluctuațiile). 

Indici de mortalitate.  

Spor natural. 

Suprafața habitat favorabil 

 

 

 

ANAR 

 

Responsabil: 

managerul de 

resursă 

acvatică 

4 Realizarea analizei SWOT 

a managementului 

rersursei 

Tablou complet asupra 

domeniului și situației 

prezente 

Analiză SWOT 

Analiza Strategică 

ANAR 

 

Responsabil: 

managerul de 

resursa 

acvatica 

5 Identifică sectoarele ce 

trebuie integrate în 

Evidențe a tipurilor de 

utilizare a terenurilor 

Tipuri de folosință 

raportate la întreaga 

ANAR 
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Pasul Acțiunea Livrabilă/Rezultat 
Indicatori de proces și de 

rezultat 

Aplicabil 

pentru* 

/responabil 

relație cu apa și resursele 

acvatice. 

 

 

pe suprafața 

administrată 

suprafață ce face obiectul 

managementului 

Suprapunere cu arii 

protejate (%) 

Suprapunere cu zone de 

restricții privind 

gospodărirea apei ( %) 

Responsabil: 

managerul de 

resursa 

acvatica 

6 Identificare factori 

interesați la nivel 

operațional, 

județean/regional și 

strategic 

Listă factori interesați 

și rolul lor în procesul 

de planificare și 

implementare 

Lista factori interesați, cu 

persoane de contact și 

expertiza acestora 

ANAR 

 

Consiliul 

județean  

Responsabil: 

managerul de 

resursa 

acvatica 

7 Stabilește setul de 

informații necesar pentru 

realizarea planului 

Structura document cu 

schița informațiilor ce 

trebuie colectate, 

obținute și integrate 

Set de informații ce pot fi 

obținute cu/din resurse 

proprii 

 

Set de informații pentru 

care este necesar suportul 

altor factori interesați 

ANAR 

 

Responsabil: 

managerul de 

resursa 

acvatica 

 Etapa II: STRATEGIA (viziune/ misiune/ obiective/ măsuri)  

1 Demararea procesului de 

planificare 

Anunț, inregistrare 

procedură, informare 

factori interesați 

Informarea factorilor 

interesați privind 

demararea procesului de 

realizare plan  

ANAR 

 

Responsabil: 

managerul de 

resursa 

acvatica  

2 Organizare grup de lucru 

pentru realizare plan 

Grup de lucru 

constituit 

Membri desemnați din 

partea factorilor interesați 

la grupul de lucru 

ANAR 

 

Consiliul 

județean 

 

Responsabil: 

managerul de 

resursa 

acvatica 

3 Definirea viziunii și a 

obiectivelor planului 

Integrarea obiectivelor 

privind managementul 

apei și resurselor 

acvatice 

Viziunea planului definită 

Obiective SMART stabilite 

ANAR 

 

Responsabil: 

managerul de 

resursa 
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Pasul Acțiunea Livrabilă/Rezultat 
Indicatori de proces și de 

rezultat 

Aplicabil 

pentru* 

/responabil 

acvatica 

4 Dezvoltare măsuri 

necesare pentru 

atingerea obiectivelor 

Corelarea măsurilor cu 

alte planuri sectoriale 

Măsuri acceptate de grupul 

de lucru 

ANAR 

 

Responsabil: 

Grupul de 

lucru 

 Etapa III: PLANUL DE ACȚIUNI (acțiuni/ proiecte, prioritizare, bugetare)  

1 Dezvoltare acțiuni și 

indicatori de rezultat 

Detalierea acțiunilor, 

prioretizarea acestora  

Acțiuni stabilite in timp și 

spațiu 

Indicatori măsurabili 

stabiliti 

ANAR 

 

Responsabil: 

Grupul de 

lucru 

2 Planificare resurse Estimarea resurselor 

necesare 

Buget estimativ  

Resurse logistice necesare 

ANAR 

 

Responsabil: 

managerul de 

resursa 

acvatica 

3 Dezbaterea publică a  

planului în afara grupului 

de lucru 

Asigurarea 

transparenței și 

integrarea diferitelor 

opinii 

Propuneri de modificare a 

obiectivelor și măsurilor 

ANAR 

 

Responsabil: 

managerul de 

resursa 

acvatica 

4 Parcurgerea procedurilor 

de avizare, adoptare a 

planului   

Plan de management al 

resursei  

Planul de management 

avizat/adoptat 

ANAR 

 

Responsabil: 

managerul de 

resursa 

acvatica 

 Etapa IV: MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII   

1 Implementarea planului  Rapoarte de activitate Activități finalizate 

 

ANAR 

 

Responsabil: 

managerul de 

resursa 

acvatica 

2  Monitorizarea planului  Rapoarte de 

monitorizare 

Evaluare indicatori de 

rezultat propusi in cadrul 

planului 

ANAR 

 

Responsabil: 

managerul de 

resursa 

acvatica 
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Pasul Acțiunea Livrabilă/Rezultat 
Indicatori de proces și de 

rezultat 

Aplicabil 

pentru* 

/responabil 

 Etapa V: INITIEREA POLITICII PUBLICE, OFICIALE ALE ORGANIZATIEI DE DEZVOLTARE A RESURSEI  

1 Asumarea publica a 
rezultatelor procesului 
de planificare 
strategica 

Decizia formala de 
aprobare a strategiei  

Hotarare/ decizie interna 
de aprobare a 
documentului strategiei 

Initiatorul/ 
beneficiarul 
planificarii   

 

5.4. Informații cheie de identificat / colectat pentru etapa I de evaluare a situației existente  

Pentru a ilustra mai bine modul în care trebuie gândită abordarea integrată în planificare, acest capitol 

prezintă câteva exemple / recomandări referitoare la informațiile care ar trebui colectate și analizate a 

pentru a fundamenta strategia de management.  

 

Informația de obținut* De ce este necesară 

De la ce instituție / 

organizație se pot 

obține 

Observații 

1. Arii protejate: limite, zonare, 

administrator, obiective 

Măsurile de 

management tebuie 

să fie armonizate cu 

obiectivele și 

măsurile de 

management din AP 

- Administratorii AP 

- APM 

 

Este posibil ca unele AP 

să nu aibă 

administratori 

desemnați, fiind în 

responsabilitatea 

directă a APM 

2. Informații privind fondul 

forestier (arborete încadrate în 

TI, arborete cu structuri și 

vârste favorabile în cazul în care 

speciile au cerințe speciale, 

planul decenal al tăierilor, lista 

parchetelor ce se vor expluata 

în anul în curs, etc.)  

Necesare pentru  

stabilirea zonelor d 

protecție și a celor 

de liniște  

- Ocoale silvice de 

stat sau private 

- Direcții silvice 

- ITRSV 

 

3. Starea și calitatea corpurilor 

de apă 

Identificarea 

potențialelor 

probleme legate de 

sursele de apă 

utilizate de faună 

SGA 

APM 

 

4. Informații legate de pășunat 

(stâne permanente, efective de 

animale și felul lor, etc) 

Evaluarea 

amenințărilor ce 

derivă din prezența 

animalelor 

domestice, inclusiv a 

câinilor ciobănești 

- Primării 

- Proprietari de 

pajiști 

 

5. Informații legate de Potențială -   
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Informația de obținut* De ce este necesară 

De la ce instituție / 

organizație se pot 

obține 

Observații 

agricultură (utilizare de ierbiide 

și pesticide) 

amenințare pentru 

faună 

6. Obiective și trasee turistice 

de pe teritoriul bazinului 

hidrografic 

Sunt zone de 

potențial deranj sau 

conflicte 

- Consiliul Județean 

(trasee turistie 

omologate) 

- Administratori de 

AP 

- Salvamont_ 

 

 

7. Programe turistice care 

includ observare de urme și 

animale sălbatice  

Stabilirea posibilului 

deranj, colaborae la 

eficientizarea lor, 

etc. 

- Firme de turism, 

în special cele ce 

au programe de 

ecoturism 

- Administratori de 

AP_ 

 

8. Programe proiecte de 

infrastructură și de investiții 

Potențial impact 

negativ: fragmentare 

de habitate, deranj 

Autorități  

*Toate informațiile se obțin pentru teritoriul bazinului hidrigrafic, dar în cazul în care o anumită informație 

este importantă și pentru zone mai mici din interiorul bazinului (localități, județe, comune), pentru strategii 

administrativ teritoriale), acest lucru se menționează în paranteză. 

Dacă informațiile se colectează în mod corespunzător, ele vor furniza date și pentru:  

o analiza factorilor interesați  

o stabilirea / estimarea amenințărilor la adresa resurselor de apă și a managementului  

Se recoandă ca înainte de a se începe colectarea propriu-zisă, să se stabilească foarte clar ce fel de 

informații sunt necesare, la ce se vor folosi și în ce format se vor colecta. Formatul este foarte important mai 

ales în cazul informațiilor care vor intra în sistemul de monitorizare și dacă se dorește o transpunere a 

informației în format electronic (inclusivîn GIS). 
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Anexa 1: Lista amenințărilor după clasificarea IUCN 

Amenințarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea 

amenințată 

(cât mai 

specific 

definită) 

Explicații 

(se precizează, dacă există date, și pe ce 

zone se extinde sau se concentrează 

amenințarea. Dacă este nevoie, separat 

pentru valorile pentru care au relevanță 

deosebită) 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

1. Dezvoltările rezidențiale şi comerciale. 

1.1. Case şi aşezări     

1.2. Zone comerciale 

şi industriale  

    

1.3. Infrastructură 

pentru turism şi 

recreere  

    

2. Agricultură şi Acvacultură 

2.1. Recolte anuale şi 

perene, altele decât 

lemnul  

    

2.2. Plantații pentru 

lemn şi celuloză 

    

2.3. Creşterea 

animalelor şi 

zootehnia 

 

    

2.4. Acvacultura de 

apă dulce  

    

3. Energie şi Minerit  

3.1. Minerit şi 

extracție 

    

3.2. Producerea de 

energie  

- MHC, eoliene, 

energie nucleară  

 

    

 

4.1. Şosele şi căi 

ferate 

    

4.2. Rețele de utilități 

şi servicii 

(electricitate, cabluri, 

conducte etc.) 

    

5. Utilizarea resurselor biologice şi afectarea acestora  

5.1. Vânătoarea, 

uciderea şi colectarea 
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Amenințarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea 

amenințată 

(cât mai 

specific 

definită) 

Explicații 

(se precizează, dacă există date, și pe ce 

zone se extinde sau se concentrează 

amenințarea. Dacă este nevoie, separat 

pentru valorile pentru care au relevanță 

deosebită) 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

animalelor terestre 

(legal sau ilegal) 

5.2. Colectarea 

plantelor terestre şi a 

produselor din plante 

(altele decât lemnul) 

    

5.3. Exploatare 

forestieră şi 

extragerea lemnului 

    

 

6.1. Activități de 

recreere şi turism  

    

6.2. Alte forme de 

perturbări 

(pătrunderea ilegală, 

accesul, vandalismul 

etc.) 

    

7. Modificări ale sistemelor naturale 

7.1. Incendii şi 

stingerea acestora 

    

7.2. Baraje, 

management 

hidrologic şi 

gestionarea / 

utilizarea resurselor 

de apă - desecări 

    

7.3. Alte intervenții 

care duc la:  creşterea 

fragmentării, Izolarea 

de alte habitate 

naturale, alte Impact 

ecologice 

    

8. Specii şi gene invazive şi alte specii şi gene problematice 

8.1. Plante invazive 

străine / care nu sunt 

native 

    

8.2. Agenți patogeni     

8.3. Specii native 

problematice 

    

8.4. Hibridizarea     
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Amenințarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea 

amenințată 

(cât mai 

specific 

definită) 

Explicații 

(se precizează, dacă există date, și pe ce 

zone se extinde sau se concentrează 

amenințarea. Dacă este nevoie, separat 

pentru valorile pentru care au relevanță 

deosebită) 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

speciilor 

9. Poluarea (provenită din surse din afara ariei sau generată în interiorul ariei protejate)  

9.1. Ape uzate de la 

gospodării şi din 

canalizarea urbană 

    

9.2. Ape uzate şi 

canalizare de la 

facilitățile din aria 

protejată (de ex. 

facilitățile turistice, 

toalete etc.) 

    

9.3. Efluenți şi 

deversări din surse 

industriale, miniere 

sau militare  

    

9.4. Efluenți din 

agricultură şi 

silvicultură (de ex. 

îngrăşăminte şi 

pesticide în exces) 

    

9.5. Gunoi şi deşeuri 

solide 

    

9.6. Poluanți 

atmosferici 

    

10. Evenimente geologice 

10.1. Eroziunea şi/sau 

colmatarea/ 

depunerea de 

materiale 

    

11. Amenințări datorate schimbărilor climatice sau a altor fenomene climatice extreme 

11.1. Secete     

11.2. Furtuni şi 

inundații 

    

12. Amenințări la adresa valorilor sociale şi culturale specifice 

12.1. Pierderea 

legăturilor culturale, 

a cunoştințelor şi/sau 

a practicilor de 

management 

tradiționale 
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