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A. PREZENTARE GENERALĂ A  BAZINULUI HIDROGRAFIC OLT 
 

I. Aspecte generale privind: 
i. Hidrografie 
Bazinul hidrografic Olt este situat în partea centrală şi de sud a ţării, având o suprafaţă de 24050 km2 
şi o lungime a cursului principal al râului cu acelaşi nume de 615 km. Reţeaua hidrografică deşi 
variabilă, între 1,4 km/km2 în zona depresiunii Făgăraş şi 0,156 km/km2 în zona inferioară a Oltului, cu 
o medie de 0,410 km/km2, poate fi considerată ca densă. Alături de cursul principal, bazinul hidrografic 
Olt este brăzdat de importanţi afluenţi precum Râul Negru (S = 2349 km2; L = 88 km), Cibin (S = 2194 
km2; L = 82 km), Lotru (S = 990 km2; L = 83 km), Olteţ (S = 2663 km2; L = 185 km). Ca o consecinţă a 
variaţiei mari a surselor sale de alimentare, râul Olt are un regim hidrologic compensat şi bine 
echilibrat.Altitudinea medie este între 750 m în zona superioară şi 18 m în zona de confluenţă. Panta 
medie a bazinului este de 2 ‰.Ansamblul fizico-geografic, foarte variat datorită existenţei mai multor 
zone cu caractere specifice, influenţează procesul de formare a regimului hidrologic al Oltului şi 
afluenţilor săi. Ţinând seama de cele arătate, elementele fizico-geografice ale bazinului vor fi 
prezentate din amonte spre aval, insistându-se asupra celor ce determină regimul hidrologic al râurilor. 
 
Sectorul Oltului superior  
Cuprins între izvor şi aval de confluenţa cu râul Homorod, acest sector are o suprafaţă a bazinului de 
recepţie de 6340 km2 şi traversează două zone distincte: depresiunea Ciucului şi depresiunea Bârsei. 
Altitudinea medie este cuprinsă între 600-750 m. Râurile din acest sector au în general lungimi şi 
suprafeţe bazinale mici, cu pante relativ mari 10-40‰, Valea Oltului se lărgeşte prezentând numeroase 
meandre, având o pantă medie de 2‰. Pe acest sector bazinul prezintă o simetrie accentuată, cu 
cursuri de apă care sunt aproape perpendiculare pe Râul Olt. 
 
Sectorul Oltului mijlociu  
După confluenţa cu Homorod, Oltul intră în depresiunea Făgăraş, Valea Oltului este largă cu panta 
medie de 1‰. În această zonă bazinul prezintă o asimetrie accentuată a sistemului spre dreapta după 
confluenţa cu râul Cibin, Oltul pătrunde în defileu unde valea se îngustează, versanţii sunt abrupţi, 
suprafaţa bazinului de recepţie ajungând la 15340 km2 la Rm. Vâlcea.  
 
 
Sectorul Oltului inferior 
După ieşirea din defileu, Oltul traversează zona deluroasă a subcarpaţilor şi zona de câmpie cu terase 
bine conturate până la vărsarea in Dunăre. Zona de câmpie este caracterizată de numeroase cursuri 
de apă nepermanente reprezentând circa 15,3% din lungimea totală a cursurilor din bazinul hidrografic 
Olt.  
 
ii. Relief 
Caracterul fragmentat al reliefului în bazinul hidrografic Olt, se manifestă prin prezenta a numeroase 
forme de relief, începând cu marile înălţimi muntoase care includ în interiorul lor largi depresiuni 
intracarpatice şi terminând cu regiunile joase de câmpie. Raportate în procente, suprafeţele ocupate 
de aceste forme de relief sunt: 30% munţi, 53% dealuri, 17% câmpie. În figura 2.2 sunt reprezentate 
principalele unităţi de relief. Izvorând din masivul Hăşmaş, Oltul traversează depresiunea Ciucului, 
situată între munţii Hăşmaş şi Ciucului la est şi munţii Harghita la vest, curgând meandrat cu o pantă 
medie de 2‰.  
Altitudinea medie a depresiunii este cuprinsă între 600-750 m cu pante reduse. 
                                                                       
După aceasta râul Olt traversează defileul Tuşnad şi intră in depresiunea Bârsei, o câmpie piemontană 
situată între marginea sudică a grupului central al Carpaţilor Orientali, reprezentată prin munţii Baraolt 
şi Bodoc şi Carpaţii de Curbură (munţii Vrancei şi Buzăului) iar la vest închisă de munţii Perşani. Munţii 
Perşani, Baraolt şi Bodoc sunt ultimele ramificaţii ale Carpaţilor Orientali, au înălţimi reduse care rar 
depăşesc 1000 m. Prezenţa rocilor vulcanice a favorizat apariţia numeroaselor izvoare minerale. Munţii 
Vrancei, Buzăului şi Bârsei fac parte din grupa Carpaţilor de Curbura exterioară, având altitudini mari 
de până la 1950 m, alcătuiţi din gresii şi marne şi incluziuni de calcare şi conglomerate calcaroase.
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  După confluenţa cu Homorodul, râul Olt intră in depresiunea Făgăraş, colectând afluenţi numeroşi 
de pe versantul nordic al munţilor Făgăraş şi din dealurile Hârtibaciului. Depresiunea Făgăraş este 
situată între munţii Făgăraş la sud, podişul Târnavelor la nord şi munţii Perşani la est, este o 
depresiune tipică de contact, formată prin eroziune constituind o mică individualitate morfologică cu 
altitudine medie de 450 m şi relief de câmpie piemontană etajată. Colinele Perşanilor şi valea râului 
Sebeş împart depresiunea în două subunităţi: Câmpia Estică şi Câmpia Vestică care se continuă cu 
depresiunea Sibiului.  
Grupul sudic al dealurilor podişului Transilvaniei este reprezentat prin dealurile Hârtibaciului, format 
din mai multe culmi largi, cu aspect de podiş, cu altitudini reduse 600-700 m constituite din nisipuri, 
argile şi marne, fragmentate în văi adânci cu terase şi lunci dezvoltate. Versantul sudic al munţilor 
Făgăraş se prezintă ca un abrupt puternic sub forma unei creste tectonice şi de eroziune, care domină 
cu peste 2000 m depresiunea Făgăraş. Aceşti munţi, cei mai înalţi din ţară cu vârfurile Negoiu 2535 m 
şi Moldoveanu 2545 m, sunt formaţi din şisturi cristaline care aparţin zonei getice, relieful predominant 
este cel glaciar, rezultat al acţiunii gheţarilor cuaternari, reprezentat prin creste alpine, văi, circuri 
glaciare.După confluenţa cu râul Cibin, Oltul traversează Carpaţii Meridionali printr-un frumos defileu. 
Valea Oltului se îngustează prezentând versanţi abrupţi cu înălţimi mari de 1800-2000 m.După ieşirea 
din defileu, râul Olt traversează zona deluroasă a subcarpaţilor, unde apar terase bine conturate ce 
însoţesc cursul până la vărsare.Între localităţile Rm.Vâlcea şi Slatina, Oltul străbate subcarpaţii, zona 
puţin dezvoltată în cadrul bazinului sub forma unei fâşii înguste şi zona piemontană reprezentată de 
dealurile Olteţului pe dreapta şi dealurile Cotmenei pe stânga.  
În aval de Slatina şi până la vărsarea în Dunăre râul Olt traversează o zonă colinară ce face trecerea 
între piemontul Getic şi Câmpia Română şi apoi pătrunde in Câmpia Română propriu zisă. 
Zona colinară se caracterizează prin înălţimi mici care se pierd în câmpie, diferenţa de altitudine între 
aceste două zone nu este un criteriu de demarcaţie, deoarece altitudinea descreşte treptat, deseori 
câmpia pătrunde sub forma de golfuri. Luncile râurilor sunt reprezentate prin soluri aluvionare de luncă 
care trec în partea sudică în soluri nisipoase supuse unui stadiu de eroziune necontrolată. 
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iii.Geologie 
Râul Olt se formează la contactul dintre masivul calcaros al Hăşmaşului Mare cu cristalinul masivului 
Şipoşului, traversând până la vărsare in Dunăre diverse formaţiuni geologice. 
În depresiunea Ciucului albia Oltului se dezvoltă pe depozite fluviatile, fiind interceptată de roci 
vulcanice şi cretacice la ştrangularea de la Jigodin şi în defileul de la Tuşnad. În acest sector afluenţii 
din dreapta vin din munţii Harghitei formaţi din roci vulcanice, iar cei din stânga se formează în regiuni 
muntoase constituite din roci eruptive şi şisturi cristaline de vârsta triasică, jurasică şi cretacică.                                                                               
În depresiunea Braşovului în albia Oltului şi în sectoarele inferioare ale Râului Negru, Ghimbăşel şi 
Bârsa sunt dominante aluviunile actuale, iar în sectorul amonte al Râului Negru reprezentative sunt 
depozitele fluvio – lacustre. Zona sudică a depresiunii Braşovului este constituită din roci calcaroase 
cretacice cu intercalaţii jurasice. Afluenţii Baraolt, Vârghiş şi Homorod în partea superioară traversează 
roci adezitice ale munţilor Harghitei şi se varsă în Olt prin roci pliocene de tip Romanian şi Pontian. 
                                                                                           
Sectorul Racoş – Brezoi al bazinului hidrografic Olt poate fi configurat geologic astfel:   
-spre nord în bazinul aflentului Hârtibaciu, sunt reprezentative rocile sedimentare pliocene de tip 
Panonian şi Sarmatian;                                                                                                                     
-spre sud in vecinătatea Oltului o fâşie lată cca. 50% din lungimea afluenţilor ce izvorăsc din Făgăraş, 
şi depresiunea Sibiului, sunt formate din depozite mai recente de tip fluviatil;                                                                   
-lanţul munţilor Făgăraş, Lotru şi Cindrel este constituit din formaţiuni metamorfice.                                                     
În sectorul Brezoi - Râmnicu Vâlcea pe toată lăţimea bazinului se face trecerea de la formaţiunile 
metamorfice la formaţiuni sedimentare de diferite vârste. În aval de Râmnicu Vâlcea până la Dunăre 
se găsesc numai formaţiuni sedimentare, astfel: 
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-depozite loessoide în zona periferică a bazinului hidrografic; 
-aluviuni actuale şi subactuale în zona adiacentă râului; 
-depozite fluviatile în zona intermediară. 
În depresiunile Ciucului, Braşovului şi Făgăraşului precum şi în conul aluvionar al Oltului în aval de 
Râmnicu Vâlcea unde predomină rocile necoezive permeabile sunt cantonate strate freatice 
importante, exploatabile pentru alimentările cu apă. 
Se menţionează, în partea superioară a bazinului hidrografic Olt, prezenţa emanaţiilor de bioxid de 
carbon şi de ape minerale sulfuroase şi carbogazoase, care se constituie într-o importantă resursă 
naturală. Pe teritoriul bazinului Olt sunt predominante rocile de tip silicios, iar cele calcaroase sunt pe 
suprafeţe mici, prezente in Munţii Harghita, Munţii Bârsei, Munţii Baraolt, Munţii Căpăţânii.Depozitele 
geologice ce apar la zi sunt de vârstă paleogenă, neogenă, miocenă, pliocenă şi cuaternară. 
                                                                                         
iv.Utilizarea terenului  Modul de utilizare a terenului în cadrul spaţiului hidrografic Olt este influenţat 
de condiţiile fizico- geografice şi factorii antropici (fig. 2.3).Terenurile arabile ocupă cca. o treime în 
spaţiul hidrografic Olt (35%), pădurile (34%), culturile perene (16,3%).  Celelalte folosinţe (zone 
urbane şi industriale, păşuni, ape şi zone umede) ocupă suprafeţe de teren mai reduse: zonele urbane 
3%, păşunile 10%, iar zonele umede 2%. 
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II.Resursele  de apa in anul 2021 
Resursele totale de apă de suprafaţă din bazinul hidrografic Olt însumează cca. 5480 mil.m3, din care 
utilizabile sunt cca. 1682 mil.m3. Acestea reprezintă cca. 81% din totalul resurselor şi sunt formate în 
principal de râul Olt şi afluenţii lui. În bazinul hidrografic Olt există 62 acumulări cu folosinţa complexă 
cu un volum util de 1800 mil.m3. Debitul mediu multianual în lungul râului Olt creşte de la 1,51 m3/s 
(47,5 mil.m3/an) în secţiunea Tomeşti la 10,1 m3/s (318,1 mil.m3/an) în secţiunea Sf. Gheorghe, 50,9 
m3/s (1603,3 mil. m3/an) în secţiunea Hoghiz, 112 m3/s (3528 mil.m3/an) în secţiunea Cornetu, 
ajungând la 174 m3s (5480 mil.m3/an) în secţiunea Izbiceni la confluenţa cu Dunărea.   
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Aportul principalilor afluenţi este:   
-Râul Negru are un debit de 8,55 m3/s (269,3 mil.m3/an); -râul Bârsa 3,4 m3s (107 mil.m3/an); -râul 
Cibin 14,6 m3s (460 mil.m3/an); -râul Olteţ 10 m3/s (315 mil.m3/an).  

Resursele totale de apă subterană înmagazinate în bazinul hidrografic Olt sunt de cca. 1079 mil.m
3
/an 

(34,2m
3
/s), respectiv cca. 934 mil.m

3
/an (29,6m

3
/s) în grupa “de bilanţ” (utilizabilă). Din acestea, cca. 

489 mil.m
3
/an (15,5m

3
/s) reprezintă surse de apă freatică, iar restul de 445 mil. m

3
/an (14,1m

3
/s) sunt 

resurse de adâncime medie şi mai mare (strate acvifere situate aproximativ între 50 - 400 m). 

Importante resurse de apă subterană (cca.19,7m
3
/s) se află cantonate în subbazinele Oltului superior 

şi mijlociu, cu localizare în special în depresiunile intramontane ale Ciucurilor, Sf. Gheorghe, Trei 
Scaune, şi mai ales ale Bârsei (închizând conul aluvionar al râului Târlung) şi Făgăraşului. De 
asemenea, resurse de interes corespund şi acviferelor de adâncime din formaţiunile pliocen - 
cuaternare cu grosimi de cca. 400 m în zona Bod - Hălchiu, precum şi din formaţiunile jurasice şi 
cretacice de la contactul cu ramele muntoase. În subbazinul inferior al râului Olt, principalele acvifere 
freatice sunt localizate în depozitele aluvionare de lunci şi terase ale acestuia (în special pe sectorul 
dintre Drăgăşani şi confluenţa cu Dunărea) şi ale afluenţilor săi de dreapta, iar pentru acviferele de 
medie adâncime şi adâncime, posibilităţile de exploatare mai avantajoase sunt atribuite “Stratelor de 
Cândeşti” şi “Stratelor de Fraţeşti”. Ca o caracteristică specifică a bazinului hidrografic Olt, se 
menţionează prezenţa în partea sa superioară a apelor hipo şi mezotermale, a apelor minerale 
sulfuroase şi mai ales ale celor carbogazoase, remarcându-se în acest sens orizonturile acvifere 
situate la est de cursul râului Olt (Tuşnad, Sâncrăieni, Bicsad), ca şi zonele Bodoc, Biborţeni, Malnaş, 
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Covasna, Zizin, Vâlcele, care concentrează resurse naturale importante, cu potenţialul cel mai ridicat 
din România. 
 
 
III. Consideratii relevante privind evaluarea calitatii apelor de suprafata 

 
1. EVALUAREA STĂRII ECOLOGICE A CORPURILOR DE APĂ DE SUPRAFATA NATURALE 

 
a. Elemente biologice de calitate 

 
Elementele biologice de calitate utilizate pentru evaluarea stării ecologice a corpurilor 

de apă naturale sunt:  
Râuri: 

 fitoplancton  

 fitobentos 

 macrofite acvatice 

 macronevertebrate bentice 

 faună piscicolă 
Lacuri naturale 

 fitoplancton 

 fitobentos 

 macrofite acvatice 

 macronevertebrate bentice 

 faună piscicolă 
 

În ceea ce privește elementul de calitate biologic Faună piscicolă, menționăm că 
pentru subsistemele lacuri naturale și ape tranzitorii nu există dezvoltate metodologii 
de evaluare a stării ecologice. 

Pentru fiecare dintre elementele biologice menţionate, metodologia stabilește indici de 
evaluare specifici, cu valori caracteristice celor 5 clase de calitate şi valori ghid pentru starea 
de referinţă. Fiecare indice selecționat contribuie, în funcţie de importanţa acestuia pentru 
elementul biologic de calitate considerat, cu o pondere în calculul indicelui multimetric (IM), 
indice a cărui valoare este cuprinsă între 0 şi 1 și care determină starea ecologică a 
elementului de calitate considerat. 

Evaluarea corpurilor de apă de suprafață naturale – râuri 
 
Pentru evaluarea stării corpurilor de apă de suprafață naturale – râuri pe baza 

fitoplanctonului, s-a ţinut cont de principalele presiuni la care răspund comunităţile de alge 
fitoplanctonice. Fitoplanctonul este sensibil la următoarele presiuni: aport de nutrienţi, poluare 
organică, degradare generală. Au fost stabilite valori ghid de referinţă pentru fiecare categorie 
tipologică şi pentru fiecare dintre cei 5 indici selectionaţi (indice saprob, indice clorofila „a”, 
indice de diversitate Simpson, indice număr taxoni, indice abundenţă diatomee – 
Bacillariophyceae). Se calculează Rapoarte de Calitate Ecologică (RCE), prin împărţirea 
valorii determinate la valoarea ghid pentru starea de referinţă corespunzătoare categoriei 
tipologice, şi apoi se calculează indicele multimetric. Valoarea indicelui multimetric se 
compară cu limitele stabilite între cele  5 stări ecologice, determinând astfel starea de calitate 
pentru acest element biologic. 

Fitobentosul (reprezentat de comunităţile de diatomee) este afectat de următoarele 
tipuri de factori perturbatori: eutrofizare, poluare organică, degradare hidromorfologică, 
degradare generală (presiuni nespecifice), alterarea habitatului de mal etc. Fiind sensibil la 
mai mulţi factori stresori, fitobentosul devine important pentru evaluarea stării ecologice pentru 
cursurile de apă naturale. Au fost stabilite valori ghid de referinţă pentru fiecare categorie 
tipologică şi pentru fiecare din cei 2 indici selectionaţi: indice trofic (IPS) și indice de poluare 
(Rott’s TI). Pentru fiecare indice în parte se calculează Rapoarte de Calitate Ecologică (RCE) 
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pe baza valorii obţinute şi a valorii ghid pentru starea de referinţă corespunzătoare. Se 
calculează indicele multimetric brut prin medierea valorilor RCE obținute și apoi se aplică 
formula de normalizare pentru obținerea indicelui multimetric. Valoarea indicelui multimetric 
se compară cu limitele stabilite între cele  5 stări ecologice, determinând astfel starea de 
calitate pentru acest element biologic. 

Pentru evaluarea stării corpurilor de apă de suprafață naturale – râuri pe baza 
macrofitelor acvatice s-a ţinut cont de principalele presiuni la care răspund comunitățile de 
macrofite acvatice. Speciile de macrofite acvatice sunt sensibile la următoarele presiuni: 
poluare organică, degradare hidromorfologică, degradare generală (presiuni nespecifice).  
Macrofitele acvatice sunt evaluate pe baza abundenței speciilor (reprezentată prin indicele 
Kohler, calculându-se ulterior un indice multimetric. Valoarea indicelui multimetric se compară 
cu limitele stabilite între cele  5 stări ecologice, determinând astfel starea de calitate pentru 
acest element biologic. Monitorizarea acestui element biologic se realizează cu o frecvență 
minimă de o dată la 3 ani conform Directivei Cadru Apă (DCA). 

Pentru evaluarea stării corpurilor de apă de suprafață naturale – râuri pe baza 
macronevertebratelor bentice, s-a ţinut cont de principalele presiuni la care răspund 
comunităţile de macronevertebrate bentice. Macronevertebratele bentice sunt sensibile la 
următoarele presiuni: poluarea organică şi degradarea generală. Au fost stabilite valorile ghid 
de referinţă pentru fiecare categorie tipologică şi pentru fiecare dintre cei 7 indici selectionaţi 
(indice saprob, indice EPT_I, indice de diversitate Shannon-Wiener, indice număr familii, 
indice OCH/O, indice grupe funcţionale, indice preferinţă de curgere). Se calculează Rapoarte 
de Calitate Ecologică (RCE), pe baza valorii obţinute şi a valorii ghid pentru starea de referinţă 
corespunzătoare. Se calculează indicele multimetric brut prin medierea valorilor RCE obținute 
și apoi se aplică formula de normalizare pentru obținerea indicelui multimetric. Valoarea 
indicelui multimetric se compară cu limitele stabilite între cele  5 stări ecologice, determinând 
astfel starea de calitate pentru acest element biologic.  

Pentru evaluarea stării corpurilor de apă de suprafață naturale – râuri pe baza faunei 
piscicole, se utilizează metodologia de evaluare EFI+, dezvoltată în cadrul proiectului 
„Improvement and Spatial Extension of the European Fish Index” (http://efi-
plus.boku.ac.at/software). Monitorizarea acestui element biologic se realizează cu o frecvență 
minimă de o dată la 3 ani conform Directivei Cadru Apă (DCA). 

Evaluarea anuală a stării ecologice a corpurilor de apă naturale - râuri se 
realizează prin aplicarea principiului „one out-all out” între elementele biologice 
evaluate, starea fiind dată de elementul de calitate biologic cel mai defavorabil încadrat. 

Evaluarea corpurilor de apă de suprafață – lacuri naturale 
 
Pentru evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă – lacuri naturale pe baza 

elementului biologic fitoplancton, se calculează un Indice Multimetric pe baza indicelui de 

compoziție (Q) și a clorofilei „a”. Indicele de compoziție (Q) este un indice care se 

calculează pe baza listei de specii identificate în probă , luând în considerare ponderea relativă 

a grupelor funcționale la biomasa totală a probei și un factor numeric/valoare numerică 

asociat/ă grupei respective. Se calculează un Raport de Calitate Ecologică (RCE) prin 

raportarea valorii obținute pentru indicele de compoziție (Q), la valoarea de referință, valoarea 

rezultată urmând a fi normalizată. În ceea ce privește clorofila „a”, se calculează un Raport 

de Calitate Ecologică (RCE) prin aplicarea unor formule de tipul regresii polinomiale. Indicele 

Multimetric se calculează prin medierea valorilor RCE obținute, și se compară cu limitele 

stabilite între cele  5 stări ecologice, determinând astfel starea de calitate pentru acest element 

biologic.  

 Pentru evaluarea stării corpurilor de apă de suprafață - lacuri naturale pe baza 

comunităţilor de alge bentice (fitobentosul) s-a ţinut cont de principalele presiuni: aport de 

nutrienţi, poluare organică, degradare hidromorfologică, degradare generală (presiuni 

nespecifice). Indicii selectaţi sunt: indicele RDI (indicele diatomeelor din România) și indicele 

http://efi-plus.boku.ac.at/software
http://efi-plus.boku.ac.at/software
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de poluare Rott’s TI (utilizat doar pentru lacurile alpine). Se calculează un indice multimetric 

brut prin împărţirea valorii determinate la valoarea ghid pentru starea de referinţă după care 

se aplică formula de normalizare pentru obținerea indicelui multimetric. Valoarea indicelui 

multimetric se compară cu limitele stabilite între cele  5 stări ecologice, determinând astfel 

starea de calitate pentru acest element biologic.  

           Pentru evaluarea stării corpurilor de apă de suprafață – lacuri naturale pe baza 

comunităților de macrofite acvatice s-a ținut cont de următoarele presiuni : poluare organică, 

degradare hidromorfologică, degradare generală (presiuni nespecifice). Macrofitele acvatice 

sunt evaluate pe baza abundenței speciilor (reprezentată prin indicele Kohler). Valoarea 

indicelui multimetric se compară cu limitele stabilite între cele  5 stări ecologice, determinând 

astfel starea de calitate pentru acest element biologic. Monitorizarea acestui element biologic 

se realizează cu o frecvență minimă de o dată la 3 ani conform Directivei Cadru Apă (DCA). 

Pentru evaluarea stării corpurilor de apă de suprafață – lacuri naturale pe baza 
macronevertebratelor bentice s-a ţinut cont de principalele presiuni (poluarea organică, 
poluare cu nutrienţi şi degradarea generală) la care răspund comunităţile de 
macronevertebrate bentice din lacurile naturale. Au fost selectaţi 6 indici: indice număr familii, 
indice abundenţă ET, indice de diversitate Shannon-Wiener, indice abundenţă moluşte, indice 
raport numeric Orthocladiinae/Chironomidae, indice grupe funcţionale. Se calculează 
Rapoarte de Calitate Ecologică (RCE) prin împărţirea valorii determinate la valoarea ghid 
pentru starea de referinţă corespunzătoare categoriei tipologice, şi apoi se calculează indicele 
multimetric. Valoarea indicelui multimetric se compară cu limitele stabilite între cele  5 stări 
ecologice, determinând astfel starea de calitate pentru acest element biologic.  

Evaluarea anuală a stării ecologice a corpurilor de apă – lacuri naturale se 
realizează prin aplicarea principiului „one out-all out” între elementele biologice 
evaluate, starea fiind dată de elementul de calitate biologic cel mai defavorabil încadrat. 

 
b. Elemente fizico-chimice de calitate 

 
Evaluarea corpurilor de apă de suprafață naturale – Râuri 

Metodologia de evaluare a stării ecologice a corpurilor de apă naturale din categoria ”râuri” 
pentru elementele fizico-chimice generale (suport pentru elementele biologice) respectă cerinţele 
Directivei 90/2009/CE transpusă în legislaţia naţională prin HG 570/2016 şi a luat în considerare 
următoarele elemente: 

Elemente fizico-chimice generale 
o Condiţii termice (temperatura apei) 
o Starea acidifierii (pH) 
o Condiţii de salinitate (conductivitate) 
o Condiții de oxigenare (oxigen dizolvat în termeni de concentraţie, CCO-Cr, CBO5) 
o Nutrienţi (N-NH4, N-NO2, N-NO3, Ntotal, P-PO4, Ptotal). 

Poluanţi specifici: nesintetici (Cu, Zn, As, Cr) şi sintetici (Xileni (sumă), PCB-uri (sumă de 7), 
toluen, acenaften, fenoli, detergenţi anion-activi şi cianuri totale). 

 
În evaluarea anuală a elementelor de calitate fizico-chimice generale pentru râuri s-a aplicat 

P90 pentru toţi indicatorii, cu excepţia oxigenului dizolvat pentru care s-a aplicat P10 şi a temperaturii 
pentru care s-a aplicat P98 (în funcţie de tipul de apă de suprafaţă1). 

În evaluarea poluanţilor specifici, s-a considerat media anuală sau mediana valorilor 
concentraţiilor pentru fiecare indicator, având în vedere următoarele:  

- În situaţia substanţelor nesintetice (metale) - concentraţia fracţiunii dizolvate în coloana de apă; de 
asemenea, pentru astfel de substanțe, se are în vedere şi încărcarea datorată fondului natural; 
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- Pentru substanţele sintetice (organice) -  concentraţia totală în coloana de apă. 
Valorile obținute pentru elementele de calitate fizico-chimice, calculate conform 

celor de mai sus se compară cu cele două limite stabilite pentru acestea (limita stabilită 

între starea foarte bună/bună și limita stabilită între starea bună/moderată).Starea cea 

mai defavorabilă dată de elementele fizico-chimice este starea „Moderată”.  

La integrarea elementelor biologice cu cele fizico-chimice suport pot exista 

următoarele situaţii: 

- Dacă starea dată de elementele biologice este inferioară sau cel mult egală 
stării date de elementele fizico-chimice suport și poluanții specifici, starea 
ecologică generală este dată de elementele biologice; 

- Dacă starea dată de elementele biologice este superioară stării dată de 
elementele fizico-chimice generale și poluanții specifici, atunci pentru 
elementele fizico-chimice generale se repetă etapa de conformare față de 
cele două limite luând în considerare mărimea statistică percentila de 75%, 
respectiv percentila de 25% pentru O2 dizolvat, a setului de date primare de 
monitoring; dacă în urma acestei testări/conformări, starea dată de 
elementele fizico-chimice generale este în continuare inferioară stării dată de 
elementele biologice, se repetă conformarea față de cele două limite luând în 
considerare mărimea statistică percentila de 50% (mediana) a setului de date 
primare de monitoring; dacă în urma acestei testări/conformări, starea dată 
de elementele fizico-chimice generale este în continuare inferioară stării dată 
de elementele biologice, atunci starea ecologică finală este dată de principiul 
„cea mai defavorabilă stare”.  

Evaluarea corpurilor de apă de suprafață – Lacuri naturale 

Metodologia de evaluare a stării ecologice a corpurilor de apă din categoria ”lacuri naturale” 
pentru elementele fizico-chimice (suport pentru elementele biologice) respectă cerinţele Directivei 
90/2009/CE transpusă în legislaţia naţională prin HG 570/2016 şi a luat în considerare următoarele 
elemente: 
Elemente fizico-chimice generale 

o Starea acidifierii (pH) 
o Condiții de oxigenare  (oxigen dizolvat în termeni de concentraţie, CCO-Cr, CBO5) 
o Nutrienţi (N-NH4, N-NO2, N-NO3, Ntotal, P-PO4, Ptotal). 

Poluanţi specifici: nesintetici (Cu, Zn, As, Cr) şi sintetici (Xileni (sumă), PCB-uri (sumă de 7), 
toluen, acenaften, fenoli, detergenţi anion-activi şi cianuri totale). 

În evaluarea elementelor de calitate fizico-chimice generale pentru lacurile naturale s-a aplicat, 
pentru toţi indicatorii, media aritmetică pentru sezonul de creştere martie - octombrie, starea fiind dată 
de „cel mai defavorabil indicator”.  

În evaluarea poluanţilor specifici s-a considerat media anuală sau mediana valorilor 
concentraţiilor pentru fiecare indicator, având în vedere următoarele:  

- În situaţia substanţelor nesintetice (metale) - concentraţia fracţiunii dizolvate în coloana de apă; de 
asemenea, pentru astfel de substanțe, se are în vedere şi încărcarea datorată fondului natural; 

- Pentru substanţele sintetice (organice) - concentraţia totală în coloana de apă. 
Valorile obținute pentru elementele de calitate fizico-chimice, calculate conform 

celor de mai sus se compară cu cele două limite stabilite pentru acestea (limita stabilită 

între starea foarte bună/bună și limita stabilită între starea bună/moderată). Starea cea 

mai defavorabilă dată de elementele fizico-chimice este starea „Moderată”.  
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2. EVALUAREA POTENŢIALULUI ECOLOGIC AL CORPURILOR DE APĂ PUTERNIC MODIFICATE 
ŞI ARTIFICIALE 

a. Elemente biologice de calitate 

Pentru a se putea evalua potenţialul ecologic au fost stabilite valori caracteristice celor 3 clase 
de potenţial pentru corpurile de apă natural puternic modificate, puternic modificate şi artificiale 
(maxim, bun şi moderat) și de asemenea valori ghid pentru starea de referinţă caracteristică fiecărei 
categorii tipologice cu ajutorul cărora s-a făcut încadrarea în potenţial ecologic. 

   Elementele biologice de calitate utilizate pentru evaluarea potenţialului ecologic al corpurilor 
de apă puternic modificate şi artificiale de pe râuri au fost: fitoplanctonul, fitobentosul și 
macronevertebratele bentice.  

În ceea ce privește elementul de calitate biologic Faună piscicolă, menționăm că pentru 
subsistemele lacuri naturale puternic modificate, lacuri de acumulare și artificiale nu există, în 
prezent, dezvoltate metodologii de evaluare a potențialului  ecologic. 

Evaluarea corpurilor de apă de suprafață puternic modificate și artificiale – RâurI 

În evaluarea potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafață puternic modificate şi 
artificiale – râuri pe baza elementului biologic fitoplancton, s-a utilizat aceeaşi metodologie de 
evaluare ca şi cea de la corpurile de apă de suprafață naturale, cu observaţia existenţei unor limite 
diferite pentru indicii propuşi.  

Fitobentosul (reprezentat de comunităţile de diatomee) este afectat de următoarele tipuri de 
factori perturbatori: eutrofizare, poluare organică, degradare hidromorfologică, degradare generală 
(presiuni nespecifice), alterarea habitatului de mal etc. Fiind sensibil la mai mulţi factori stresori, 
fitobentosul devine important pentru evaluarea potențialului ecologic pentru cursurile de apă puternic 
modificate și artificiale. Au fost stabilite valorile ghid de referinţă pentru fiecare categorie tipologică şi 
pentru fiecare dintre cei 4 indicatori selectionaţi: indice saprob, indice număr de taxoni, indicele de 
diversitate Shannon-Wiener, indice biologic de diatomee (IBD). Pentru fiecare indice în parte s-a 
calculat RCE pe baza valorii obţinute şi a valorii ghid pentru starea de referinţă corespunzătoare și 
apoi s-a calculat indicele multimetric. Valoarea indicelui multimetric determină  potențialul ecologic 
pentru acest element biologic.  

Pentru evaluarea potențialului ecologic al corpurilor de apă de suprafață puternic modificate 
şi artificiale – râuri pe baza macronevertebratelor bentice s-a ţinut cont de principalele presiuni la 
care răspund comunităţile de macronevertebrate. Macronevertebratele bentice sunt sensibile la 
următoarele presiuni: poluarea organică şi degradarea generală. Au fost stabilite valori ghid de 
referinţă pentru fiecare categorie tipologică şi pentru fiecare dintre cei 7 indicatori selectionaţi (indice 
saprob, indice EPT_I, indice de diversitate Shannon-Wiener, indice număr de familii, indice OCH/O, 
indice grupe funcţionale, indice preferinţă de curgere). S-au calculat Rapoarte de Calitate Ecologică 
(RCE), prin împărţirea valorii determinate la valoarea ghid pentru starea de referinţă corespunzătoare 
categoriei tipologice şi apoi s-a calculat indicele multimetric. Valoarea indicelui multimetric  determină  
starea de calitate pentru acest element biologic.  

Pentru evaluarea potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafață puternic 
modificate şi artificiale – râuri pe baza elementului biologic faună piscicolă se utilizează 
aceeaşi metodologie de evaluare ca şi cea de la corpurile de apă de suprafață naturale. 

Evaluarea anuală a potențialului ecologic al corpurilor de apă puternic 
modificate și artificiale – râuri se realizează prin aplicarea principiului „one out-all out” 
între elementele biologice evaluate, potențialul fiind dat de elementul de calitate 
biologic cel mai defavorabil încadrat. 

Evaluarea corpurilor de apă de suprafață – lacuri de acumulare și artificiale 
Pentru evaluarea potenţialului ecologic al corpurilor de apă - lacuri de acumulare s-a utilizat 

elementul biologic fitoplancton. S-a ţinut cont de principalele presiuni la care răspund comunităţile de 
alge fitoplanctonice, respectiv au fost selectaţi 5 indici (indicele număr de taxoni, biomasă, clorofilă „a”, 
abundenţă biomasă cianoficee şi indicele de diversitate Shannon-Wiener). S-au luat în considerare 
valorile din sezonul de creştere (martie-octombrie). S-au calculat Rapoarte de Calitate Ecologică 
(RCE), prin împărţirea valorii determinate la valoarea ghid pentru starea de referinţă corespunzătoare 
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categoriei tipologice, şi apoi s-a calculat indicele multimetric. Valoarea indicelui multimetric determină  
clasa de potențial pentru acest element biologic.  

Elementele de calitate biologice fitobentos și macronevertebrate bentice sunt 
considerate nereprezentative pentru evaluarea potențialului ecologic al corpurilor de apă 
puternic modificate – lacuri de acumulare și artificiale. 

Evaluarea anuală a potențialului ecologic al corpurilor de apă – lacuri de 
acumulare și artificiale se realizează pe baza elementului biologic de calitate  
fitoplancton.  

Evaluarea corpurilor de apă de suprafață – lacuri naturale puternic modificate 
Pentru evaluarea potențialului ecologic al corpurilor de apă – lacuri naturale puternic 

modificate s-au utilizat elementele biologice fitoplancton, fitobentos, macronevertebrate bentice și 

macrofite acvatice. 

Pentru evaluarea potențialului ecologic al corpurilor de apă - lacuri naturale puternic 
modificate pe baza fitoplanctonului s-a ţinut cont de principalele presiuni la care răspund 
comunităţile de alge fitoplanctonice, respectiv au fost selectaţi 5 indici (indicele număr de taxoni, 
biomasă, clorofilă „a”, abundenţă biomasă cianoficee şi indicele de diversitate Shannon-Wiener). S-au 
luat în considerare valorile din sezonul de creştere (martie-octombrie). S-au calculat Rapoarte de 
Calitate Ecologică (RCE), prin împărţirea valorii determinate la valoarea ghid pentru starea de referinţă 
corespunzătoare categoriei tipologice, şi apoi s-a calculat indicele multimetric. Valoarea indicelui 
multimetric determină clasa de potențial pentru acest element biologic.  

Pentru evaluarea potențialului ecologic al corpurilor de apă - lacuri naturale puternic 
modificate pe baza macrofitelor acvatice s-a ţinut cont de principalele presiuni la care răspund 
comunitățile de macrofite acvatice. Speciile de macrofite acvatice sunt sensibile la următoarele 
presiuni: poluare organică, degradare hidromorfologică, degradare generală (presiuni nespecifice). 
Macrofitele acvatice sunt evaluate pe baza abundenței speciilor (reprezentată prin indicele Kohler), 
calculându-se un indice multimetric. Valoarea indicelui multimetric se compară cu limitele stabilite între 
cele 3 potențiale ecologice, determinând astfel potențialul ecologic pentru acest element biologic. 
Monitorizarea acestui element biologic se realizează cu o frecvență minimă de o dată la 3 ani conform 
Directivei Cadru Apă (DCA).  

Pentru evaluarea potențialului ecologic al corpurilor de apă - lacuri naturale puternic 
modificate pe baza macronevertebratelor bentice s-a ţinut cont de principalele presiuni (poluarea 
organică, poluare cu nutrienţi şi degradarea generală) la care răspund comunităţile de 
macronevertebrate bentice din lacurile naturale puternic modificate. Au fost selectaţi 6 indici: indice 
număr familii, indice abundenţă ET, indice de diversitate Shannon-Wiener, indice abundenţă moluşte, 
indice raport numeric orthocladiinae/chironomidae, indice grupe funcţionale. S-au calculat Rapoarte 
de Calitate Ecologică (RCE), prin împărţirea valorii determinate la valoarea ghid pentru starea de 
referinţă corespunzătoare categoriei tipologice, şi apoi s-a calculat indicele multimetric. Valoarea 
indicelui multimetric determină clasa de potențial pentru acest element biologic.  

Evaluarea anuală a potențialului ecologic al corpurilor de apă – lacuri naturale 
puternic modificate se realizează prin aplicarea principiului „one out-all out” între 
elementele biologice evaluate, potențialul fiind dat de elementul de calitate biologic cel 
mai defavorabil încadrat. 
 

b. Elemente fizico-chimice de calitate 
Pentru corpurile de apă puternic modificate și artificiale din categoria „râuri”, „lacuri de 

acumulare”, “ape costiere” se aplică aceleași limite stabilite ca cele pentru corpurile de apă naturale, 
însă se evaluează potenţialul ecologic. 

 
3. EVALUAREA STARII CHIMICE A CORPURILOR DE APA DE SUPRAFATA 

 
Evaluarea stării chimice a corpurilor de apă de suprafaţă (ape interioare – râuri şi lacuri, ape 

costiere, tranzitorii şi teritoriale) se efectuează având în vedere substanţele/grupele de substanțe 
prioritare / prioritar periculoase, atât de tip sintetic (organice) cât şi nesintetice (metale), în conformitate 
cu prevederile Directivei Cadru a Apei 2000/60/CE, transpusă în legislaţia naţională prin Legea Apelor 
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nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Directivei 2008/105/CE, Directivei 
2009/90/CE și Directivei 39/2013/CE transpuse în legislaţia naţională  prin HG nr. 570/2016 privind 
aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar 
periculoase și alte măsuri pentru principalii poluanți. 

Pentru substanțele/grupele de substanțe prevăzute în cadrul Anexei nr. 1 la programul din 
cadrul HG nr. 570/2016, Partea A, sunt stabilite standarde de calitate a mediului, reprezentate de 
concentrații medii anuale și concentrații maxime admisibile, pentru substanțele care se determină în 
mediul de investigare Apă, cât și standarde de calitate a mediului pentru substanțele care se determină 
în mediul de investigare Biotă. Evaluarea stării chimice s-a realizat pentru substanțele pentru care 
există, în prezent, implementate metode de analiză în cadrul laboratoarelor de calitatea a apei ale 
ANAR, identificate și monitorizate la nivelul corpurilor de apă de suprafață. 

Având în vedere prevederile mai sus menționate, evaluarea anuală a stării chimice a corpurilor 
de apă suprafață se realizează după cum urmează:  

 
a. Mediul de investigare Apă 
1. pentru substanţe nesintetice (metale) evaluarea se realizează având în vedere valorile concentraţiei 

fracţiei dizolvate în coloana de apă; 
2. pentru substanţele sintetice (organice) evaluarea se realizează având în vedere valorile concentraţiei 

totale în coloana de apă. 
Se calculează pentru fiecare substanţă monitorizată: 

- concentraţia medie anuală (medie aritmetică); 
- concentraţia maximă anuală (prin calcularea valorii P90). 

În cazul substanţelor nesintetice (metale), pentru corpurile de apă în care există în mod natural 
aceste substanţe, se are în vedere şi concentraţia fondului natural. 

Un corp de apă este în stare chimică bună dacă valorile mărimilor statistice calculate conform 
celor de mai sus pentru fiecare substanță / grup de substanțe monitorizate nu depășesc standardele 
de calitate a mediului stabilite, atât pentru concentraţia medie anuală (SCM-MA), cât şi pentru 
concentraţia maxim admisibilă (SCM-Max); orice depăşire a unuia dintre standardele de calitate a 
mediului (conduce la încadrarea corpului de apă pentru mediul de investigare Apă în stare chimică 
proastă. 

 
b. Mediul de investigare Biotă 

Starea chimică, pentru mediul de investigare Biota, se evaluează pentru acele substanțe/grupe 
de substanțe care au prevăzute standarde de calitate a mediului pentru acest mediu de investigare.  

Evaluarea se realizează pentru fiecare substanță/grup de substanțe monitorizate,  parcurgând 
următoarele etape: 

1. fiecare valoare determinată se logaritmează (log10); 
2. se calculează media (MA) tuturor valorilor logaritmate: 
3. valoarii medii calculată la pct. 2 i se aplică funcția de logaritmare inversă (log10 

(-1)(MA)). 
4. Valoarea finală obținută la pct. 3 (VF) reprezintă valoarea care se supune conformării față de  

standardul de calitatea a mediului stabilit pentru mediul de investigare biotă (SCM Biotă). 
 

Astfel, un corp de apă este în stare chimică bună dacă VF a fiecărei substanțe/grup de substanțe 
monitorizată nu depășește SCM Biotă; dacă există cel puțin o depășire a acestuia, atunci corpul de 
apă este  în “stare chimică Proastă” pentru mediul de investigare Biotă. 

Evaluarea anuală finală a stării chimice se realizează având în vedere cea mai defavorabilă 
stare chimică dintre cea efectuată pentru mediul de investigare apă și biotă. 

Important de menționat: 
O parte din substanțele/grupele de substanțe prevăzute în cadrul Anexei nr. 1 la programul 
prevăzut în HG nr. 570/2016, Partea A (difenileteri bromurați, mercur și compușii săi, 
hidrocarburi poliaromatice, compuși tributilstanici, acid perfluoroctan sulfonic și derivații săi 
(PFOS), dioxine și compușii de tip dioxină, hexabromociclododecan (HBCDD), heptaclor și 
heptaclorepoxid) prezintă anumite particularități, respectiv sunt: 

- Substanțe persistente, bioacumulative și toxice (PBT) 
- Substanțe care se comportă la fel ca substanțele PBT. 
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Aceste substanțe se pot găsi de decenii în mediul acvatic la niveluri care prezintă un risc 
semnificativ, chiar dacă s-au luat măsuri ample de reducere sau eliminare a emisiilor generate 
de astfel de substanțe. Unele dintre acestea pot fi transportate pe distanțe lungi și sunt 
aproape omniprezente în mediu.  
Pentru astfel de substanțe, Directiva 2013/39/UE de modificare a Directivei Cadru Apă 
2000/60/CE și 2008/105/CE în ceea ce privește substanțele prioritare din domeniul politicii 
apei, statuează faptul că starea chimică a acestor substanțe PBT omniprezente, poate fi 
prezentată separat față de restul substanțelor, astfel încât să nu fie estompată îmbunătățirea 
calității apei în ceea ce privește celelalte substanțe. 
 
Având în vedere aceste considerente, evaluarea anuală a stării chimice a corpurilor de 
apă de suprafață se va prezenta având în vedere cele două perspective: evaluarea stării 
chimice cu includerea substanțelor PBT omniprezente și evaluarea stării chimice prin 
excluderea substanțelor PBT omniprezente. 

 
 
IV. CONSIDERATII RELEVANTE PRIVIND EVALUAREA STARII CHIMICE A APELOR 
SUBTERANE 
 
Evaluarea stării chimice a corpurilor de apă subterană s-a realizat conform cerinţelor Directivei Cadru a 
Apei 2000/60/CE, a Directivei 2006/118/CE privind protecţia apelor subterane împotriva poluării şi 
deteriorării transpusă în legislaţia naţională prin HG nr. 53/2009, cu modificările și completările 
ulterioare, şi a Ordinului nr. 621/2014 care stabileşte valorile de prag pentru corpurile de apă subterană. 
Valorile medii multianuale efectuate pe baza datelor de monitorizare din anul 2021 pentru fiecare 
indicator de calitate la nivel de corp de apă au fost comparate cu valorile prag aprobate prin Ordinul nr. 
621/2014. Dacă suprafața corpului de apă pe care s-au înregistrat depăşiri reprezintă mai puțin de 20% 
(≤20%) din suprafaţa totală a corpului de apă subterană, corpul de apă subterană este considerat în 
stare chimică bună. Dacă suprafața corpului de apă pe care s-au înregistrat depăşiri este >20% din 
suprafaţa totală a corpului de apă subterană, corpul de apă subterană este considerat în stare chimică 
slabă. 
 

 
B. APE DE SUPRAFATA 

 
I. SUBSISTEMUL RAURI 

 
         i.  Evaluarea stării ecologice şi a potenţialului ecologic pentru apele de suprafaţă s-a efectuat 
conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, pe baza metodologiilor 
privind sistemele de clasificare şi evaluare globală a stării apelor de suprafaţă elaborate conform 
cerintelor Directivei Cadru a Apei 2000/60/CEE.  

Corpul de apă este unitatea de bază care se utilizează pentru stabilirea, raportarea şi 
verificarea modului de atingere al obiectivelor ţintă ale Directivei Cadru Apă.  

Conform Directivei Cadru Apă (DCA), prin „corp de apă de suprafaţă” se înţelege un element 
discret şi semnificativ al apelor de suprafaţă: râu, lac, canal, sector de râu, sector de canal, ape 
tranzitorii, o parte din apele costiere. 

"Starea bună a apelor de suprafaţă" înseamnă starea atinsă de un corp de apă de suprafaţă 
atunci când, atât starea sa ecologică, cât şi starea chimică sunt cel puţin “bune”. 

"Starea ecologică" este o expresie a calităţii structurii şi funcţionării ecosistemelor acvatice 
asociate apelor de suprafaţă, clasificate în concordanţă cu Anexa V DCA. 

Pentru categoriile de ape de suprafaţă, evaluarea stării ecologice pentru corpurile de apă de 
suprafaţă se realizează pe 5 stări de calitate, respectiv: foarte bună, bună, moderată, slabă şi proastă cu 
codul de culori corespunzător (albastru, verde, galben, portocaliu şi roşu). 

Evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă de suprafaţă se realizează prin integrarea 
elementelor de calitate (biologice, fizico-chimice generale, poluanţi specifici).  Starea ecologică finală 
ia în considerare principiul “one out – all out”, respectiv cea mai defavorabilă situaţie.  
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             Evaluarea stării ecologice/potențialului ecologic al corpurilor de apă de suprafață, s-a efectuat 
pe baza elementelor de calitate biologice și fizico-chimice suport, fără a integra evaluarea elementelor 
de calitate hidromorfologice. 
            In spatiul hidrografic Olt  au fost delimitate 334 corpuri de apa (rauri), au fost monitorizare 135 
corpuri de apa dintre care 110 corpuri de apa  naturale, 22 corpuri de apa puternic modificate si 3 corpuri 
de apa artificiale. 
            Avand in vedere corpurile de apa naturale, pentru 133 corpuri  s-a stabilit starea ecologica 
monitorizindu-se atat elementele biologice cat si elementele suport, iar pentru 2 corpuri de apa s-au 
monitorizat doar elementele suport. 
            In anul 2021 au fost monitorizate un numar de 171 de sectiuni, dupa cum urmeaza: 146 sectiuni 
pe corpuri de apa naturale, 22 sectiuni pe corpurile de apa puternic modificate si 3 sectiuni pe corpurile 
de apa artificiale. 

 

        i. EVALUAREA STARII ECOLOGICE SI CHIMICE A CORPURILOR DE APA DE SUPRAFATA 
NATURALE MONITORIZATE IN ANUL 2021 

 
1. Corpul de apa – Olt – izvoare - confluenta Sipos si afluentii  Medias si Sipos, codificat RORW 
8-1_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 19 km. In anul 2021 a fost monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea:    

- Amonte Balan (cu programe de  supraveghere, referinta, EIONET).  
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (buna), incadreaza acest corp de apa in starea buna. 
Elemente fizico-chimice  
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici 
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna.  
              Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datelor de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
 
2.Corpul de apa – Lunca Mare (Varsaraia) – izvoare - confluenta Olt, codificat RORW8-1-5_B1 A 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 16 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte confluenta Olt (cu programe de  supraveghere si referinta). 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (moderata) ,incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici 
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementul determinant fiind fitobentosul. 
 
3.Corpul de apa – Madarasul  Mare si afluentul Singai, codificat RORW8-1-10_B1 
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Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 17 km. In anul 2021  a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte confluenta Olt (cu program de  supraveghere)  
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna), fitobentos (buna) si macrofite (buna), incadreaza acest corp de apa in starea buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici 
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Corpul de apa – Frumoasa – izvoare - amonte acumulare Frumoasa si afl. Solonca, codificat  
RORW8-1-14-2_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 10 km. In anul 2021  a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte Acumulare Frumoasa (cu programe de  supraveghere si  referinta) 
 Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (foarte buna), incadreaza acest corp de apa in starea foarte buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna.        
               Evaluarea starii chimice 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 

 
5.Corpul de apa – Valea Mare – izvoare - confluenta Olt, codificat RORW8-1-23_B1  

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 10 km. In anul 2021  a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

-  Amonte Captare Sancraieni (cu programe de  supraveghere si potabilizare) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna), fitobentos (moderata) si macrofite (buna), incadreaza acest corp de apa in starea 
moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea buna. 
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Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementul determinant fiind fitobentosul. 
                Evaluarea starii chimice 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 

 
6.Corpul de apa – Fisag (Bancu, Valea Satului) – izvoare - confluenta Olt, codificat RORW 8-1-
28A_B1  

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 25 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte Confluenta Olt (cu program de  supraveghere) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (moderata) incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementul determinant fiind fitobentosul. 
 

 
7.Corpul de apa – Cozmeni (Fagul Mare) – izvoare - confluenta Fisag, codificat RORW8-1-28A-
3_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 9 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea : 

- Amonte Captare Cozmeni (cu programe de  supraveghere si potabilizare) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice  
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna),fitobentos (buna) si macrofite (foarte buna) incadreaza acest corp de apa in starea buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 
                Evaluarea starii chimice 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 

 
8.Corpul de apa – Cormos – izvoare - varsare si afluentii Varghis,Ceapa,Rica, Mohoi si Stejarel, 
codificat RORW8-1-67_B1A 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 54 km. In anul  a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunile: 

-  Amonte captare Varghis (cu program de potabilizare) 
-  Amonte  Captare Baraolt (cu programe de supraveghere si potabilizare) 
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- Amonte captare Filia/Prim. Bradut 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice  
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (moderata) incadreaza acest corp de apa in starea (moderata). 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea foarte buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementul determinant fiind fitobentosul.                 
               Evaluarea starii chimice 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 

 
9.Corpul de apa – Chirui – izvoare - confluenta Varghis cu afluentul Sfairul Mic si Gheopu 
codificat RORW8-1-67-7-2_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 16 km. In anul 2021  a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Aval Iaz de Decantare (cu program operational) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, corpul de apa nu a fost monitorizat. Proba de fitobentos 
nu se poate analiza din cauza depunerii compusilor de fier intr un strat gros pe suprafata pietrelor din 
fundul albiei pr.Chirui. Din acest motiv este imposibila identificarea si numararea indivizilor de fitobentos. 
In proba de macronevertebrate nu s a gasit nici un individ viu. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate si starea acidifierii (moderata), incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea buna. 
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementele determinante fiind oxigenul dizolvat, pH, N-NH4 si P total.          
 Evaluarea starii chimice 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica proasta, elementul care a 
determinat neatingerea obiectivul de calitate fiind nichel. 
Prin excluderea substantelor PBT omniprezente, starea chimica a corpului de apa este proasta. 

 
10.Corpul de apa – Homorodul Mic – izvoare - confluenta Homorod si afluentii, codificat RORW8-
1-71-6_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 51 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunile: 

-  Aval Vlahita (cu program de  supraveghere); 
-  Amonte confl. Homorod (cu program de supraveghere) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice  
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(buna), fitobentos (moderata) si macrofite (slaba), incadreaza acest corp de apa in starea slaba. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata, elementele 
determinante fiind: oxigen dizolvat, CBO5, N-NO2, P-PO4. 
Poluanti specifici  
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Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica slaba, elementul determinant fiind macrofitele. 
  
11.Corpul de apa – Casin – izvoare - confluenta Raul Negru si toti afluentii, codificat RORW8-1-
45-8_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 54 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunile: 

- Aval Paraul Primejdios (cu program de  supraveghere) 
- Ruseni (cu program de  supraveghere) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice  
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(buna), fitobentos (moderata) si macrofite (moderata), incadreaza acest corp de apa in starea 
moderata.     
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementele determinante fiind:oxigen dizolvat, N-NH4, fitobentosul si 
macrofitele. 
 
12.Corpul de apa – Olt – aval confluenta Mitaci - aval confluenta Talomir, codificat RORW8-1_B4 

Este un corp de apa natural, situat in zona piemontana sau de podisuri inalte, corespunzatoare 
tipologiei  RO02 si are o lungime de 30 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor 
obtinute in sectiunea: 

- Micfalau (cu program operational extins) 
 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa   

 Elemente biologice  
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si  fitobentos (moderata) incadreaza acest corp de apa in starea moderata.  
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea  buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementele determinante fiind: oxigen dizolvat, CBO5, N-NO2, N-NO3 si 
fitobentosul. 
              Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
 
13.Corpul de apa – Olt –  confluenta Talomir - aval confluenta Raul Negru, codificat RORW8-1_B5 

Este un corp de apa natural, situat in zona piemontana sau de podisuri inalte, cu o structura 
litologica pietris si bolovanis , corespunzatoare tipologiei  RO02 si are o lungime de 30 km. In anul 2021 
a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea:  

- Ilieni (cu programe operational extins si EIONET) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 
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Elemente biologice  
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(buna) si fitobentos (moderata), incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea buna. 
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementele determinante fiind: oxigen dizolvat, CBO5,  N-NO2, N-NO3 si Ntot si 
fitobentosul. 
              Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 

 
14.Corpul de apa – Baraolt – amonte confluenta Ozunca - confluenta Olt, codificat RORW8-1-
66_B2 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 18 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunile: 

- Baraolt (cu program operational extins) 
- Baraolt captare Euroavipo (potabilizare) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice  
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(buna) si fitobentos (slaba), incadreaza acest corp de apa in starea slaba. 
Elemente fizico-chimice  
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica slaba, elementelul determinant fiind: fitobentosul. 
               Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 

 
15.Corpul de apa – Ozunca cu afluentii V.Intunecoasa, Paraul Soptitor, Paraul Seii si Galat, 
codificat  RORW8-1-66-3_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 18 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte Batanii Mari (cu program de supraveghere) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
 Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (moderata) incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementul determinant fiind fitobentosul. 
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16.Corpul de apa – Aita – Aita si afluentii Tecse, Anas, Cocos, Valea Mica, codificat RORW8-1-
64_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 25 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte  Aita Medie (cu programe de supraveghere) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (moderata) incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare(moderata), nutrientii, conditiile de 
salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna, elementele  deteminante fiind oxigenul dizolvat si fitobentosul. 
 
 
17.Corpul de apa – Marcusa – Marcusa si afluentii Lunca si Bortfalau, codificat RORW8-1-45-
14_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 24 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte  Confluenta Raul Negru (cu programe de supraveghere si CBSD) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(moderata ) si fitobentos (moderata), incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementele determinante fiind: oxigenul dizolvat, CBO5, N-NH4, N-NO2 si 
fitobentosul. 

 
18.Corpul de apa – Tarlung – izvoare - amonte acumularea Tarlung cu afluentii Ramura Mica, 
Babarunca, Doftana, V.Tigailor,Dracu codificat  RORW8-1-45-22_B1A 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 26 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte  Acumulare Tarlung (cu program de supraveghere) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna), fitobentos (foarte buna),incadreaza acest corp de apa in starea foarte buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna 
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19.Corpul de apa –Tarlung – aval Acumulare Tarlung - confluenta Raul Negru si afluentii Garcin 
cu Ramura Mica, Valea Satului, Zizin, Seaca, Valea Popii, Teliu, Dobarlau, codificat  RORW8-1-
45-22_B3 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 29 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunile: 

- Amonte  confluenta Raul Negru (cu program de supraveghere, BM) 
- Aval confluenta Zizin (cu program de supraveghere) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna), fitobentos (moderata), incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata. 
 
20.Corpul de apa – Barsa – izvoare - amonte localitatea Zarnesti si afluentii Barsa lui Bucur, 
Barsa Fierului, Valea Prapastiilor, codificat  RORW8-1-50_B1 

         Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 26 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea:
   

         - Amonte  Barsa Fierului (cu program de supraveghere) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (foarte buna), incadreaza acest corp de apa in starea foarte buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea foarte buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica foarte buna. 
 
21.Corpul de apa – Barsa – amonte  localitatea Zarnesti – confluenta Olt, codificat  RORW8-1-
50_B2 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 47 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte  confluenta Ghimbasel (cu programe operational extins si EIONET) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(buna) si  fitobentos (moderata), incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii (moderata), conditiile de 
salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
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Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementele determinante fiind:  N-NO2, N-NO3 si P-PO4 si fitobentosul. 

 
22.Corpul de apa – Turcu –Turcu (Moieciu) si afluentii Stancioiu, Sbarcioara, Simon, 
Poarta,Tohanita, codificat  RORW8-1-50-4_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 30 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte  captare Municipiul Codlea – priza Colorom (cu program de supraveghere) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(moderata) , fitobentos (buna), incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata. 
 
23.Corpul de apa – Ghimbasel – Izvoare – Confluenta Canal Timis cu afluentul Paraul Mic si 
Paraul Cheii, Poiana, codificat RORW8-1-50-6_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 35 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte  Rasnov (cu programe de supraveghere si  EIONET) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna), fitobentos (buna) incadreaza acest corp de apa in starea buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 
 
24.Corpul de apa – Ghimbasel – Confluenta  Canal Timis - Confluenta Barsa si Afluentul Timis 
de la confl. Canal Timis-varsare Ghimbasel, codificat RORW8-1-50-6_B2 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 13 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunile: 

-  Amonte  confl. Barsa (cu programe operational extins, BM si EIONET) 
- Timis-aval Brasov (cu program operational extins) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(buna) si  fitobentos (moderata) incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
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Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementele determinante fiind: oxigenul dizolvat, CBO5, N-NO2, N-NO3, N-NH4, 
Ntot, P-PO4, Ptot si fitobentosul.  
               Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 

 
25.Corpul de apa –Timis – Izvoare-Confluenta Canalul Timis, codificat RORW8-1-50-6-3_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 22 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte  Timisul de Sus (cu program de supraveghere) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna), fitobentos (buna) incadreaza acest corp de apa in starea buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna.  
 
26.Corpul de apa – Homorod (Ciucas) – izvoare - amonte Acumulare Hamaradia si afluentii 
Popalnica, Hamaradia, Geamana, Valea Caselor, codificat RORW8-1-51_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 19 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte  confluenta Hamaradia (cu program de supraveghere) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate  
(buna), fitobentos (moderata) si pesti (moderata ) incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea foarte buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementele determinante fiind: fitobentosul. 
 
27.Corpul de apa – Homorod (Ciucas) – aval  Acumulare Hamaradia – Confluenta Olt si Afluentul 
Paraul Auriu, codificat RORW8-1-51_B3 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 19 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte  confluenta Olt (cu program operational) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa   

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(buna), fitobentos (slaba) si macrofite (proasta), incadreaza acest corp de apa in starea proasta. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata, elementele 
determinante fiind:  CBO5, N-NO2, N-NO3, N-NH4, Ntot, P-PO4 si Ptot. 
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Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica proasta , elementul determinant fiind: macrofitele.  
                Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
 
28.Corpul de apa – Crizbav – izvoare – confluenta Olt, codificat RORW8-1-53_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 22 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte  Captare Primaria Feldioara (cu programe de supraveghere si potabilizare) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (buna) incadreaza acest corp de apa in starea buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 
              Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
 
29.Corpul de apa – Maierus – izvoare – confluenta Olt, codificat RORW8-1-58_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 14 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunile: 

- Amonte  Amenajare Piscicola Doripesco (cu program operational extins) 
- Amonte Confluenta Olt (cu program operational extins) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna), fitobentos (buna) incadreaza acest corp de apa in starea buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 

 
30.Corpul de apa – Cozd (Steana) – izvoare – confluenta Homorod, codificat RORW8-1-71-7_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona de dealuri corespunzatoare tipologiei  RO04 si are 
o lungime de 35 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Aval Rupea (cu program  operational extins, BM) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(moderata) si fitobentos (slaba), incadreaza acest corp de apa in starea slaba. 
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Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate (moderata) si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata, 
elementele determinante fiind: oxigenul dizolvat, CBO5, CCOCr, conductivitate, N-NO2, N-NH4, Ntot, 
P-PO4 si Ptot. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica slaba, elementul determinant fiinf fitobentosul. 
 
 
31.Corpul de apa – Homorod - Homorod cu afluentii Homorodul Carbunesti, Homorod Bai, 
Ghipes, codificat  RORW8-1-71_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 62 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunile: 

- Amonte  Confluenta Olt (cu program operational extins, BM); 
- Amonte Baile Homorod (cu program operational extins, BM) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate ( 
buna) si fitobentos (moderata) incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementele determinante fiind: CBO5, N-NO2, N-NH4, P-PO4 si fitobentosul. 
 
32.Corpul de apa – Sercaia (Sinca) – Sercaia (Sinca) si afluentii, codificat RORW8-1-80_B1 

Este un corp de apa natural,  situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01  si are 
o lungime de 46 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunile: 

- Amonte  loc. Sinca Veche (cu program de supraveghere); 
- Amonte confl. Olt (cu program de supraveghere, BM) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

 Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si  fitobentos (moderata) incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii, conditiile de 
salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici 
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementele determinante fiind:oxigenul dizolvat si fitobentosul. 
 
33.Corpul de apa –Sebes – izvoare - confluenta Olt, codificat RORW8-1-85_B1 

Este un corp de apa natural,  situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01  si are 
o lungime de 38  km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte  confluenta Olt (cu program de supraveghere) 
  Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
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Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (buna) incadreaza acest corp de apa in starea buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna 
 
34.Corpul de apa – Savastreni (Recea, Dejani) – izvoare - confluenta Olt si afluentul Vilcioara, 
codificat RORW8-1-91_B1 

Este un corp de apa natural,  situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01  si are 
o lungime de 36 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

-  Dejani amonte confluenta Olt (cu program de supraveghere) 
  Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (buna) incadreaza acest corp de apa in starea buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 

 
35.Corpul de apa – Cincu – Cincu cu afluentii Rodbav si Calbor, codificat RORW8-1-95_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona de dealuri corespunzatoare tipologiei  RO04 si are 
o lungime de 18 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte  confluenta Olt (cu program  de supraveghere) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(buna)  si fitobentos (moderata), incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementele determinante fiind: CBO5, N-NO2, P-PO4 si fitobentosul. 

 
36.Corpul de apa – Breaza – Breaza si afluentul Brescioara, codificat RORW8-1-96_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 33 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte  Priza Viromet Victoria (cu programe de supraveghere si referinta) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (foarte buna) incadreaza acest corp de apa in starea  foarte buna. 
Elemente fizico-chimice 
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Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea  buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna.  
                Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
 
37.Corpul de apa – Sambata - Sambata si afluentii Lisa si Seaca, codificat RORW8-1-97_B1 

Este un corp de apa natural,  situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01  si are 
o lungime de 26 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunile: 

- Izvor – amonte catrare Sambata de Sus (cu program de supraveghere si potabilizare); 
- Lisa – amonte prize Viromet Victoria (cu program de supraveghere si potabilizare);   
- Amonte Confluenta Olt (cu program de supraveghere) 

  Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 
Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (buna) incadreaza acest corp de apa in starea buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea  buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna 
                Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 

 
38.Corpul de apa – Vistea – izvoare - confluenta Olt si Afluentul Vistisoara, codificat  RORW8-1-
101_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 26 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte  Priza Viromet Victoria (cu programe de supraveghere) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (foarte buna), incadreaza acest corp de apa in starea foarte buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea foarte buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica foarte buna. 
 
39.Corpul de apa – Corbul  Ucei (Corbul  Mare) – aval S.C Viromet - Confluenta Olt, codificat  
RORW8-1-103_B2 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 10 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte Confluenta Olt (cu program operational) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 
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Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(buna), fitobentos (moderata) si pesti (proasta) incadreaza acest corp de apa in starea (proasta) 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea  buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica proasta, elementul  determinant fiind pestii. 

 
40.Corpul de apa – Ucea – Ucea si Afluentul Ucisoara, codificat RORW8-1-104_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 24 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Priza Viromet Victoria (cu program supraveghere) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si  fitobentos (foarte buna) incadreaza acest corp de apa in starea buna.     
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologică buna.  
 
41.Corpul de apa – Valea Mare – izvoare - confluenta Olt, codificat RORW8-1-69_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 13 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte  Priza Acumulare Dopca  (cu program de potabilizare si supraveghere) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
  Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si  fitobentos (buna) incadreaza acest corp de apa in starea buna.     
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologică buna.  
               Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
 
42.Corpul de apa - Durbav – izvoare – confluenta Ghimbasel, codificat RORW8-1-50-6-4_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01  si are 
o lungime de 21 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte  confluenta Ghimbasel (cu program operational extins) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
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Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(slaba), macrofite (slaba )si fitobentos (slaba) in starea slaba. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata, elementele 
determinante fiind:oxigenul dizolvat , CBO5, N-NO2, N-NO3, N-NH4, Ntot, P-PO4 si Ptot. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica slaba, elementele determinante fiind macronevertebratele, fitobentosul si macrofitele. 

 
43.Corpul de apa – Remetea – izvoare – confluenta Olt, codificat RORW 8-1-63_B1  

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01  si are 
o lungime de 7 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte  confluenta Olt (cu program supraveghere) 
  Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (buna), incadreaza acest corp de apa in starea buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 

           Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 

 
44.Corpul de apa – Valea Lunga – izvoare - confluenta Olt, codificat RORW 8-1-61_B1  

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01  si are 
o lungime de 7 km. In anul 2021 a fost evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte  confluenta Olt (cu program supraveghere) 
  Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(buna) si fitobentos (moderata), incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementele determinante fiind: oxigen dizolvat, CBO5, N-NH4 si fitobentosul. 
               Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 

 
45.Corpul de apa – Parau – Parau cu afluentii Valea Lunga, Grid si Valea Comorilor, codificat 
RORW 8-1-78_B1  
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Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01  si are 
o lungime de 20 km. In anul 2021 a fost evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte  confluenta Olt (cu program supraveghere) 
  Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (slaba), incadreaza acest corp de apa in starea slaba. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate (moderata) si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata, 
elementele determinante fiind: CBO5, conductivitate si N-NO2. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica slaba, elementul determinant fiind fitobentosul. 
               Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 

 
46.Corpul de apa – Olt – aval Acumulare Racovita - amonte Acumulare Robesti, codificat RORW8-
1_B8 

Este un corp de apa natural, situat in zona de dealuri si de podisuri corespunzatoare tipologiei  
RO05 si are o lungime de 32 km. Geologia specifica tipologiei este silicioasa, iar structura litologica nisip 
si pietris. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunile: 

- Sebes - Olt (cu program operational extins);   
- Boita (cu program  operational extins) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(buna), fitobentos (moderata) si pesti (buna) incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii (moderata), conditiile de 
salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata.  
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementele determinante fiind: N-NO2 si  fitobentosul. 
                Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 

 
47.Corpul de apa – Arpas – Arpas si afluentul Arpasel (Arpasul Mic), codificat RORW8-1-106_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 25 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

-  Priza Captare Apa Tarnavei Mari (cu programe  de supraveghere, potabilizare)  
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorul macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (buna) incadreaza acest corp de apa in starea  buna.          
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea foarte buna. 
Poluanti specifici  
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Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica  buna. 
              Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 

 
48.Corpul de apa – Cartisoara – Cartisoara  si Afluentii Laita, Seaca, codificat RORW8-1-109_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 24 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte  Priza Captare  (cu programe  de supraveghere si potabilizare) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatoriul macronevertebrate 
(foarte buna) si  fitobentos (buna), incadreaza acest corp de apa in starea buna.         
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea foarte buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea  buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica  buna. 
               Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 

 
49.Corpul de apa – Porumbacu cu afluentii Porumbacel si Liscov, codificat RORW8-1-114_B1 

Este un corp de apa natural,  situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01  si are 
o lungime de 27 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte Confluenta Olt (cu program de supraveghere) 
  Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (foarte buna) incadreaza acest corp de apa in starea foarte  buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea foarte buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica foarte buna. 
 
50.Corpul de apa – Avrig – Avrig si afluentii Jibrea, Moasa, codificat RORW8-1-116_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 24 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunile: 

- Amonte  Priza Captare  (cu program de potabilizare);  
- Amonte confluenta Olt  (cu program de supraveghere)  
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (buna), incadreaza acest corp de apa in starea buna.  
Elemente fizico-chimice 
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Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea foarte buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 
               Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
 
51.Corpul de apa – Marsa – izvoare - confluenta Olt, codificat RORW8-1-117_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 10 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte confluenta Olt  (cu program de supraveghere)  
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(buna) si fitobentos (moderata), incadreaza acest corp de apa in starea moderata.  
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementul determinant fiind fitobentosul. 
 
52.Corpul de apa – Cibin – izvoare - amonte acumulare Gura Raului si Afluentii Maciuca, Izvorul 
de la Degnaza, Surdul, Raul Mic, Valea Rudarilor, Foltea, codificat RORW8-1-120_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 22 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte Acumulare Gura Raului  (cu programe de supraveghere si referinta)  
 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna), fitobentos (buna) si pesti (foarte buna) incadreaza acest corp de apa in starea buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii (moderata), conditiile de 
salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea foarte buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 
 
53.Corpul de apa – Cibin – amonte Confluenta Saliste – aval Confluenta Valea Lupului, codificat 
RORW8-1-120_B4 

Este un corp de apa natural, situat in zona piemontana sau de podisuri inalte corespunzatoare 
tipologiei  RO02 si are o lungime de 13 km. Structura litologica este pietris si bolovanis. In anul 2021 a 
fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte Municipiul Sibiu  (cu program operational extins)  
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (buna), incadreaza acest corp de apa in starea buna.    
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Elemente fizico-chimice  
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii (moderata), conditiile de 
salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementele determinante fiind: N-NO2 si fitobentosul. 
 
54.Corpul de apa – Cibin - aval Confluenta Valea Lupului – confluenta Olt, codificat RORW8-1-
120_B5 

Este un corp de apa natural, situat in zona piemontana sau de podisuri inalte corespunzatoare 
tipologiei  RO02 si are o lungime de 34 km. Structura litologica este pietris si bolovanis. In anul 2021 a 
fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunile: 

- Aval Mun. Sibiu (Mohu) (cu programe operational extins si EIONET);   
- Aval Talmaciu (cu programe operational extins si EIONET) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(buna), fitobentos (moderata) si macrofite (buna) incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare(moderata), nutrientii(moderata), 
conditiile de salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologică moderata, elementele determinante fiind: oxigen dizolvat, CBO5, N-NO2, N-NO3, N-NH4, 
Ntot, P-PO4, Ptot si fitobentosul. 
               Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datelor de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
 
55.Corpul de apa – Saliste (Valea Mare) si afluentii Valea Drojdiei, Tilisca, Sibiel, Orlat, codificat 
RORW8-1-120-4_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 32 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunile: 

- Amonte confl. Cibin (cu program operational extins); 
- Amonte priza captare Orlatel  (cu programe operational extins  si potabilizare);  
- Amonte priza captare Tilisca  (cu programe operational extins si potabilizare) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa  

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(buna), fitobentos (moderata), pesti (proasta), macrofite (moderata) incadreaza acest corp de apa in 
starea proasta. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii (moderata), conditiile de 
salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea  buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica proasta, elementul determinant fiind: pestii. 
                Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
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56.Corpul de apa – Rusciori – Rusciori si afluentii V.Salcii, Paraul Stramb, V.Serpuita, V.Plopilor,  
codificat  RORW8-1-120-6_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona de dealuri  corespunzatoare tipologiei  RO04 si are 
o lungime de 16 km. Structura litologica este nisip si pietris.  In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat 
pe baza datelor obtinute in sectiunile: 

- Amonte loc. Rusciori (cu program de  supraveghere);   
           - Amonte confluenta Cibin (cu program de  supraveghere)  

Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 
Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(buna), fitobentos (moderata) si pesti (proasta), incadreaza acest corp de apa in starea proasta. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologică proasta , elementul determinant fiind:pestii. 
 
57.Corpul de apa – Sebes (Strambu) – Sebes si Afluentul Valea Caselor, codificat  RORW8-1-120-
9_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana  corespunzatoare tipologiei  RO01 si are 
o lungime de 30 km. In anul 2021 a fost monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte priza captare Sebes (Strambu) (cu programe de supraveghere) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa  

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (buna), incadreaza acest corp de apa in starea buna.         
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea foarte buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 
                Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
 
58.Corpul de apa – Cisnadie – Cisnadie si afluentul Valea Popii, codificat  RORW8-1-120-10_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana  corespunzatoare tipologiei  RO01 si are 
o lungime de 18 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte Confluenta  Cibin (cu program operational)  
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(buna) si fitobentos (moderata), incadreaza acest corp de apa in starea moderata.       
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii (moderata), conditiile de 
salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea  buna.  
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Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologică moderata, elementele determinante fiind: N-NO2, P-PO4 si fitobentosul. 
 
59.Corpul de apa – Coves (Valea Rea) – izvoare - confluenta Hartibaciu, codificat  RORW8-1-120-
11-8_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona de dealuri sau podisuri  corespunzatoare tipologiei  
RO04 si are o lungime de 14 km. In anul 2021 a fost monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in 
sectiunea: 

- Amonte Localitatea Coves (cu program  de supraveghere)  
         Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (moderata) incadreaza acest corp de apa in starea moderata.       
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementul determinant fiind fitobentosul. 

 
60.Corpul de apa – Sadu – aval Acumulare Negovanu – Confluenta Cibin, codificat  RORW8-1-
120-14_B3  

Este un corp de apa natural, situat in zona montana  corespunzatoare tipologiei  RO01 si are 
o lungime de 45 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunile: 

- Priza ac. Sadu II (cu programe de supraveghere si potabilizare); 
- Amonte confl. Cibin (cu program operational extins) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(buna) si fitobentos (buna), incadreaza acest corp de apa in starea buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea foarte buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 
               Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 

 
61.Corpul de apa – Sebes – Sebes si afluentul Moacsa, codificat  RORW8-1-119_B1   

Este un corp de apa natural, situat in zona montana  corespunzatoare tipologiei  RO01 si are 
o lungime de 11 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte Captare Sebes (cu programe de supraveghere  si potabilizare) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (foarte buna) , incadreaza acest corp de apa in stare foarte buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea  buna. 
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Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 
               Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
 
62.Corpul de apa – Lungsoara – izvoare - confluenta Cibin, codificat  RORW8-1-120-15 _B1   

Este un corp de apa natural, situat in zona montana  corespunzatoare tipologiei  RO01 si are 
o lungime de 10 km. In anul 2021 a fost  evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunile: 

  - Strugaru  - am confluenta Lungsoara (cu programe de potabilizare); 
  - Lungsoara - am. confluenta Cibin (cu programe de supraveghere) 
  Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (buna), incadreaza acest corp de apa in starea buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea foarte buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 
                 Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 

 
63.Corpul de apa – Valea Tocilelor - izvoare - confluenta Cibin, codificat RORW8-1-120-12_B1  

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01  si are 
o lungime de 13 km. In anul 2021 a fost evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

  - Valea Tocilelor - amonte  confluenta Cibin (cu programe de supraveghere) 
  Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna), fitobentos (moderata) si pesti (moderata) incadreaza acest corp de apa in starea 
moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementele determinante fiind fitobentosul si pestii. 
               Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 

 
64.Corpul de apa – Uria - izvoare - confluenta Olt, codificat  RORW8-1-128 _B1   

Este un corp de apa natural, situat in zona montana  corespunzatoare tipologiei  RO01 si are 
o lungime de 16 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte Confluenta Olt (cu program de supraveghere) 
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  Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 
Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (foarte buna) incadreaza acest corp de apa in starea foarte buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea buna .  
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea moderata 
elementul determinant fiind detergentii.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata. 
 
65.Corpul de apa – Robesti – izvoare - confluenta Olt, codificat  RORW8-1-131 _B1   

Este un corp de apa natural, situat in zona montana  corespunzatoare tipologiei  RO01 si are 
o lungime de 8 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte Confluenta Olt (cu program de supraveghere) 
  Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (buna), incadreaza acest corp de apa in starea buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii (moderata), conditiile de 
salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea foarte buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 

 
66.Corpul de apa – Paraul Sec - Paraul Sec si afluentii Barbu, Bumbuesti codificat  RORW8-1-
132_B1   

Este un corp de apa natural, influentat calitativ de cauze naturale  corespunde tipologiei  RO01 
si are o lungime de 11 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in 
sectiunea: 

           - Amonte confluenta Olt (cu programe de supraveghere si CBSD) 
  Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna), fitobentos (moderata) si macrofite (buna) incadreaza acest corp de apa in starea 
moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata. 

 
67.Corpul de apa – Lotru - Aval Acumulare Bradisor - Confluenta Olt, codificat  RORW8-1-135_B5         

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 12 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte confluenta Olt (cu program de supraveghere) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 



 

44 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna), fitobentos (foarte buna) si macrofite (buna) incadreaza acest corp de apa in starea  
buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 

 
68.Corpul de apa – Manaileasa - Izvoare – Confluenta Lotru codificat  RORW8-1-135-9_B1  

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 13 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Priza captare Manaileasa (cu programe de supraveghere si potabilizare) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si  fitobentos (foarte buna) incadreaza acest corp de apa in starea foarte buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 
             Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
 
69.Corpul de apa – Voinesita - Voinesita si afluentii Jidoaia, Rinjeu, codificat  RORW8-1-135-
10_B1     

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 16 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

         -Aval Confluenta Jidoaia (cu programe de supraveghere si potabilizare) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (buna) incadreaza acest corp de apa in starea buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea foarte buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 
             Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
 
70.Corpul de apa – Latorita – izvoare - confluenta Lotru, codificat  RORW8-1-135-13_B1A   
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Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 32 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Aval Acumulare Petrimanu (cu programe de supraveghere si referinta) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorul macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (foarte buna) incadreaza acest corp de apa in starea foarte buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 

 
71.Corpul de apa – Valea Caldarilor (V. Satului) - izvoare- confl. Olt, codificat  RORW8-1-139_B1   

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 7 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte Priza Valea Caldarilor (cu programe de supraveghere si potabilizare) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna), fitobentos (foarte buna) si macrofite (buna) incadreaza acest corp de apa in starea 
foarte buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea foarte buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea  buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 
              Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 

 
72.Corpul de apa – Pausa – izvoare - confluenta Olt, codificat  RORW8-1-137_B1     

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 7 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte Priza Pausa (cu programe de supraveghere  si potabilizare) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (foarte buna), incadreaza acest corp de apa in starea foarte buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 
                  Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
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73.Corpul de apa – Salatrucel - Salatrucel cu afluentii V.Sacuienilor, Bradisor si Salatruc, 
codificat  RORW8-1-140_B1   

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 15 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte Confluenta Olt (cu program operational extins) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (moderata), incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementul determinant fiind fitobentosul. 
 
 
 
74.Corpul de apa – Olanesti – izvoare - confluenta Cheia cu Paraul Cainelui si Cheia, codificat  
RORW8-1-145_B1  

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 26 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunile: 

- Olanesti Am. Priza (cu programe de supraveghere si potabilizare); 
- Cheia Priza captare (cu programe de supraveghere si potabilizare) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si  fitobentos (buna) incadreaza acest corp de apa in starea buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 
              Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
 
75.Corpul de apa – Olanesti - confluenta Cheia – confluenta Olt, codificat  RORW8-1-145_B2   

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 15 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte Pod Buda (cu program de supraveghere) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (buna), incadreaza acest corp de apa in starea buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea buna. 
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Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 

 
76.Corpul de apa – Samnic (Gold) - Samnic si Afluentul Samnicel,  codificat  RORW8-1-146_B1     

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 22 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte Confluenta Olt (cu program de supraveghere) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (moderata), incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementul determinant fiind fitobentosul. 
 
77.Corpul de apa – Paraul Sarat – izvoare - confluenta Olt, codificat  RORW8-1-148_B1  

Este un corp de apa natural, influentat din punct de vedere calitativ de cauze naturale  
corespunzator  tipologiei  RO16 si are o lungime de 11 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe 
baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Aval Pod DN (cu program de operational) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, s-au monitorizat indicatorii macronevertebrate (fara 
conformare) si fitobentos (nu s -au identificat specii). 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate (moderata) si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea moderata. 
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementele determinante fiind: CCOCr, conductivitate, N-NO2, N-NH4, P-PO4, 
P tot. si detergenti anionici activi. 

 
78.Corpul de apa – Govora - Govora cu afluentii Cacova si Hinta, codificat  RORW8-1-149_B1   

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO04 si are o 
lungime de 29 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Aval Pod DN (cu program operational extins, BM) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (moderata), incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate 
(moderata) si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea moderata.  
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Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementele determinante fiind: conductivitatea, detergentii si fitobentosul. 
                  Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
 
79.Corpul de apa – Bistrita – av. confluenta Bistricioara si afluentii Gurgui, Costesti, Horezu, 
Bistricioara, codificat  RORW8-1-150_B1A    

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 21km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Bistricioara priza captare (cu programe de supraveghere si potabilizare) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (foarte buna), incadreaza acest corp de apa in starea foarte buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea foarte buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica foarte buna. 
              Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datelor de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 

 
80.Corpul de apa – Bistrita – aval Bistricioara - confluenta Olt, codificat  RORW8-1-150_B1B 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO03 si are o 
lungime de 29 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Babeni  (cu program de supraveghere) 
 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (moderata), incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii (moderata), conditiile de 
salinitate si starea acidifierii  incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementele determinante fiind:  N-NH4, P-PO4, P tot si fitobentosul. 
               Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
 
81.Corpul de apa – Otasau – izvoare - confluenta Bistrita, codificat  RORW8-1-150-4_B1  

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 30 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Barbatesti  (cu program de supraveghere) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
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Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (buna), incadreaza acest corp de apa in starea buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 

 
82.Corpul de apa – Topolog – izvoare - aval confluenta Topologel si afluentul Topologel, codificat  
RORW8-1-151_B1   

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 20 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Aval Confluenta Topologel (cu programe de supraveghere si referinta)  
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (buna) incadreaza acest corp de apa in starea buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea foarte buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologică buna. 
 
83.Corpul de apa –Topolog - aval Confluenta Topologel - confluenta Olt, codificat  RORW8-1-
151_B2   

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 91 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Milcoiu (cu program de supraveghere, BM) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (moderata) incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologică moderata, elementul determinant fiind fitobentosul. 
       
84.Corpul de apa – Badislava – izvoare - confluenta Topolog, codificat  RORW8-1-151-5_B1   

Este un corp de apa natural, influentat din punct de vedere calitativ de cauze naturale 
corespunzatoar tipologiei  RO17 si are o lungime de 16 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat 
pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte confluenta Topolog (cu programe de supraveghere si CBSD) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
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Din punct de vedere al elementelor biologice,  s- a monitorizat doar indicatorul macronevertebrate 
(foarte buna), iar pe elementul fitobentos nu s -au identificat specii, incadrand acest corp de apa in 
starea foarte buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologică buna. 

 
85.Corpul de apa – Luncavat si afluentii Paraul Blajului, Paraul Ursanilor, Ramesti si Manastirea, 
codificat  RORW8-1-152_B1A   

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 27 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunile: 

- Priza captare Ramesti (cu programe de supraveghere si potabilizare); 
- Priza Vaideeni (cu program de potabilizare) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorul macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos ( foarte buna) incadreaza acest corp de apa in starea foarte buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea foarte buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica foarte buna. 
               Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
 
86.Corpul de apa – Luncavat – Aval confluenta Manastirea-Confluenta Olt, codificat RORW8-1-
152_B1B   

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO03 si are o 
lungime de 33 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Sirineasa (cu program de supraveghere) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (moderata) incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologică moderata, elementul determinant fiind fitobentosul. 

 
87.Corpul de apa – Oltet - izvoare - aval Confluenta Taraia si afluentii Ungurel, Cornatel, Taraia, 
codificat  RORW8-1-173_B1 
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Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 47 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunile: 

- Nistoresti ( cu program de supraveghere); 
- Alunu (cu program de potabilizare) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (foarte buna)  incadreaza acest corp de apa in starea  foarte buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 
 
                Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
 
88.Corpul de apa – Oltet - aval Confluenta Taraia si Afluentii Ungurel, Cornatel, Taraia – Amonte 
Ev. Bals, codificat RORW8-1-173_B2 

Este un corp de apa natural, situat in zona de campie corespunzatoare tipologiei  RO08 si are 
o lungime de 103 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea:
  

          - Otetelis (cu programe de supraveghere si CBSD) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorul fitoplancton (foarte 
buna) si macronevertebrate (buna), incadreaza acest corp de apa in starea buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 

 
89.Corpul de apa – Cerna – izvoare - amonte Confluenta Cernisoara si afluentii Marita, Recea, 
Stroesti, codificat RORW8-1-173-9_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 118 km.  In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Izvorul Rece (cu programe de supraveghere, BM si potabilizare) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (buna), incadreaza acest corp de apa in starea buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea foarte buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
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Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 
               Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
 
90.Corpul de apa Cerna - amonte Confluenta Cernisoara - confluenta Oltet, codificat RORW8-1-
173-9_B2 

Este un corp de apa natural, cu tipologie  RO08 si are o lungime de 46 km. In anul 2021 a fost  
monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte Confluenta Oltet (cu program de supraveghere, BM) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitoplanton (foarte buna), incadreaza acest corp de apa in starea foarte buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 
              Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
 
91.Corpul de apa – Pesteana si afluentul Pestenita, codificat RORW8-1-173-8_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona  de dealuri si podisuri corespunzatoare tipologiei  
RO18 si are o lungime de 36 km.  In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in 
sectiunea: 

- Amonte confluenta Oltet (cu program de supraveghere) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorul macronevertebrate 
(buna) si fitobentos (moderata) incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii  incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologică moderata, elementele determinante fiind: fitobentosul. 
 
92.Corpul de apa – Baias si afl. Grebla si Dosu, codificat RORW8-1-133_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01 si are o 
lungime de 19 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Baias (Dosu) – Amonte confluenta Olt (cu programe de supraveghere si potabilizare) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (buna), incadreaza acest corp de apa in starea buna. 
Elemente fizico-chimice 
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Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica buna. 
              Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
 
93.Corpul de apa – Curpan – izvoare - confluenta Olt, codificat  RORW8-1-126 _B1   

Este un corp de apa natural, situat in zona montana  corespunzatoare tipologiei  RO01 si are 
o lungime de 10 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte Confluenta Olt (cu program de supraveghere) 
  Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (foarte buna), incadreaza acest corp de apa in starea foarte  buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea foarte buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea  buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica  buna.  
                
94.Corpul de apa – Valea Satului - izvoare - confluenta Olt, codificat  RORW8-1-129 _B1   

Este un corp de apa natural, situat in zona montana  corespunzatoare tipologiei  RO01 si are 
o lungime de 12 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte Confluenta Olt (cu program de supraveghere) 
  Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(foarte buna) si fitobentos (foarte buna), incadreaza acest corp de apa in starea foarte buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii, conditiile de salinitate si 
starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea foarte buna. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica foarte  buna. 
               Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 

 
95.Corpul de apa – Olt - aval acumulare Izbiceni - confluenta Dunăre, codificat RORW 8-1_B12 

Este un corp de apa natural, situat in zona de campie corespunzatoare tipologiei  RO011 si are 
o lungime de 18 km.  In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunile: 

- Izbiceni (cu programe operational si EIONET); 
- Islaz (cu programe operational, CBSD si TNMN) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
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Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorul fitoplancton (buna) 
si macronevertebrate (moderata) incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii, conditiile de 
salinitate si starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata, elementele determinate fiind:CCOCr si  macronevertebratele. 
              
 Evaluarea starii chimice 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa si biota, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna.. 
 
96.Corpul de apa - Olteţ – amonte Evacuare Balş - confluenta Olt, codificat RORW 8-1-173_B3 

Este un corp de apa natural, situat in zona de campie corespunzatoare tipologiei  RO08 si are 
o lungime de 35 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte confluenta Olt (cu programe operational extins, BM si EIONET) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

 Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii fitoplancton (foarte 
buna) si macronevertebrate (moderata), incadreaza acest corp de apa in starea moderata.   
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (nutrienti), 
conditiile de salinitate si starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologica moderata , elementele determinante fiind: CCOCr, N-NH4, P-PO4  si macronevertebratele. 
              Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
 
97.Corpul de apa - Cungrişoara şi afluenţii Albeşti, Cungrea, Valea Cerbului, codificat RORW 8-
1-162_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona  de dealuri corespunzatoare tipologiei  RO18  si are 
o lungime de 32 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

-  Amonte Cazanesti( cu program de supraveghere) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorul macronevertebrate 
(buna) si fitobentos (moderata) incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii, conditiile de 
salinitate si starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologică moderata, elementele determinante fiind: CCOCr si fitobentosul. 
 
98.Corpul de apa – Milcov (Urlatura) – izvoare - confluenta Olt, codificat RORW 8-1-169_B1 
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Este un corp de apa natural, situat in zona de campie corespunzatoare tipologiei  RO06 si are 
o lungime de 17 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte confluenta Olt (cu program operational) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorul fitoplancton (buna) 
macronevertebrate (slaba) si macrofite (buna) incadreaza acest corp de apa in starea slaba. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata elementele 
deterimnate fiind:  CBO5, CCOCr, N-NO2, N-NO3, N-NH4,Ntot, P-PO4 si Ptot. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologică slaba, elementul deterimnat fiind macronevertebratele. 
                
 Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datele de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
 
99.Corpul de apa - Dârjov şi afluenţii Gota, Valea Parvului, Turia, Chiara, Jid, codificat RORW 8-
1-171_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona  de campie  corespunzatoare tipologiei  RO19 si are 
o lungime de 35 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

-  Amonte Confluenta Chiara (cu program de supraveghere) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorul macronevertebrate 
(buna), si fitobentos (moderata) incadreaza acest corp de apa in starea moderata.    
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologică moderata, elementele determinante fiind: CCOCr, N-NO2, N-NO3,  P-PO4 si fitobentosul. 

 
100.Corpul de apa – Geamărtălui - izvoare – confluenta Olteţ si afluentii Paraul Mijlociu si Horezu 
(Fratia, Bulzesti), codificat RORW8-1-173-13_B1A 

Este un corp de apa natural, situat in zona  de campie  corespunzatoare tipologiei  RO19 si are 
o lungime de 79 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

-  Amonte Confluenta Oltet (cu program de supraveghere) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(moderata), fitobentos (moderata) si macrofite (moderata) incadreaza acest corp de apa in starea 
moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
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Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologică moderata, elementele determinante fiind: CCOCr,N-NH4, P-PO4 , macronevertebratele, 
fitobentosul si macrofitele. 
                
101.Corpul de apa – Bârlui (Burlui) şi afluentul Gengea, codificat RORW8-1-173-14_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona  de campie  corespunzatoare tipologiei  RO19 si are 
o lungime de 43 km. In anul 2021  a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

-  Barlui la Butoiu (cu program operational extins) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii fitobentos (moderata) 
si  macronevertebrate (moderata), incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologică moderata, elementele determinante fiind: CBO5, CCOCr, O2, N-NH4, N-NO2, N-NO3,P-PO4 
fitobentosul si  macronevertebratele. 

 
102.Corpul de apa Teslui – izvoare - confluenta Langa, codificat RORW8-1-175_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona  de campie  corespunzatoare tipologiei  RO06 si are 
o lungime de 38 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Pielesti (cu program operational extins, BM) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorul fitoplancton (buna) 
si macronevertebrate (moderata) incadreaza acest corp de apa in starea (moderata). 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologică moderata, elementele determinante fiind: CCOCr, N-NO2, N-NO3, Ntot, N-NH4, P-PO4 si 
macronevertebratele. 
 
103.Corpul de apa – Teslui - confluenta Langa - confluenta Olt şi Afluenţii Scheaua, Vlaşca, 
Potopin, codificat RORW8-1-175_B2 

Este un corp de apa natural, situat in zona  de campie  corespunzatoare tipologiei  RO06 si are 
o lungime de 72 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunile: 

- Amonte Confluenta Vlaşca (cu program de supraveghere);  
- Resca  (cu program de supraveghere, BM)  
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(buna) si fitoplancton (buna) incadreaza acest corp de apa in starea buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
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Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologică moderata, elementele determinante fiind:CCOCr,  N-NO3, P-PO4. 

 
104.Corpul de apa Teslui -  izvoare - confluenta Olt, codificat RORW8-1-165_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona  de campie  corespunzatoare tipologiei  RO19 si are 
o lungime de 23 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte Confluenta Olt (cu program de supraveghere, BM) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(moderata) si fitobentos (moderata) incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologică moderata, elementele determinante fiind:CCOCr, N-NO2, P-PO4, macronevertebratele si  
fitobentosul. 

 
 
105.Corpul de apa - Iminog Aval confluenta Miloveanu-Confluenta Olt codificat RORW8-1-
174_B1B 

Este un corp de apa natural, situat in zona  de campie  corespunzatoare tipologiei  RO06 si are 
o lungime de 69 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Confluenta Olt-Maruntei (cu program operational extins) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice  
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(moderat), fitoplancton ( buna) si macrofite (moderata) incadreaza acest corp de apa in starea 
moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare, nutrientii (moderata), conditiile de 
salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologică moderata, elementele determinante fiind:  N-NO3, Ntot, P-PO4, macrofitele si 
macronevertebratele. 

 
106.Corpul de apa – Balta Dascalului si afluentii Oltisor, Voinicesti, Vaslui , Jugalia, codificat 
RORW 8-1-173-16_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona  de campie  corespunzatoare tipologiei  RO19 si are 
o lungime de 12 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Jugalia la Piatra (cu program operational extins)  
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorul macronevertebrate 
(moderata), si fitobentos (moderata) incadreaza acest corp de apa in starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
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Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna. 
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologică moderata, elementele determinante fiind:CCOCr, N-NO3, N-NO2, Ntot, P-PO4, 
macronevertebratele si fitobentosul. 
 
107.Corpul de apa - Beica şi afluenţii Băişoara, Bălşoara şi Gârla Mare, codificat RORW8-1-165A-
3_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona  de campie  corespunzatoare tipologiei  RO06 si are 
o lungime de 50 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Beica la Plesoiu (cu program de supraveghere) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorul fitoplancton (buna) 
si macronevertebrate (buna) incadreaza acest corp de apa in starea buna. 
Elemente fizico-chimice 
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii, conditiile de 
salinitate si starea acidifierii,  incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologică moderata elementul determinant fiind CCOCr. 
 
108.Corpul de apa - SIU – izvoare - confluenta Dunare, codificat RORW14-1-30_B1 

Este un corp de apa natural, situat in zona  de campie  corespunzatoare tipologiei  RO06 si are 
o lungime de 85 km. In anul 2021  a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunile: 

- Siu la Sprâncenata  ( cu program operational extins);  
- Siu la Pod DN543  ( cu program operational extins) 
Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

Elemente biologice 
Din punct de vedere al elementelor biologice, valorile obtinute pentru indicatorii macronevertebrate 
(moderata) fitoplancton (foarte buna) si macrofite (moderata), incadreaza acest corp de apa in starea 
moderata. 
Elemente fizico-chimice  
Valorile obtinute pentru indicatorii ce definesc conditiile de oxigenare (moderata), nutrientii (moderata), 
conditiile de salinitate si starea acidifierii, incadreaza corpul de apa in starea moderata. 
Poluanti specifici  
Ca urmare a valorilor obtinute pentru poluantii specifici, corpul de apa se incadreaza in starea foarte 
buna.  
Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate incadreaza corpul de apa in starea 
ecologică moderata, elementele determinante fiind: CCOCr, oxigen dizolvat, P-PO4, 
macronevertebratele si macrofitele. 

 
ii.EVALUAREA POTENTIALULUI ECOLOGIC SI A STARII CHIMICE A CORPURILOR DE APA 
PUTERNIC MODIFICATE SI ARTIFICIALE DIN B.H OLT IN ANUL 2021 
 
In anul 2021, in bazinul hidrografic Olt, au fost monitorizate 13 corpuri de apa puternic modificate si 3 
corpuri de apa artificiale. 

 
1.Corpul de apa Olt - aval confluenta Sipos – aval Confluenta Cad, codificat RORW8-1_B2 
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Este un corp de apa puternic modificat, situat in zona  montana corespunzatoare tipologiei  
RO01CAPM si are o lungime de 27 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor 
obtinute in sectiunile: 

- Priza Mesteacan (cu program de potabilizare);  
- Tomesti (cu program de supraveghere) 

Din punct de vedere al elementelor biologice, macronevertebrate (maxim) si fitobentos (maxim), 
potentialul corpului de apa modificat este maxim.  
Din punct de vedere al elementelor fizico-chimice, potentialul corpului de apa este bun. 
Din punct de vedere al poluantilor specifici,  potentialul corpului de apa este maxim. 
Potentialul ecologic pentru corpul de apa este bun, fiind stabilit prin integrarea elementelor de calitate 
monitorizate. 
               Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datelor de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 

 
2.Corpul de apa – Olt - aval confluenta Cad - aval confluenta Mitaci, codificat RORW8-1_B3 

Este un corp de apa puternic modificat, situat in depresiuni intramontane corespunzatoare 
tipologiei  RO03CAPM si are o lungime de 38 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza 
datelor obtinute in sectiunile: 

- Amonte Miercurea Ciuc (cu program de supraveghere); 
- Sancraieni  (cu program de supraveghere); 
- Tusnad  (cu program de supraveghere) 

Din punct de vedere al elementelor biologice, macronevertebrate (maxim) si fitobentos (maxim) 
potentialul corpului de apa modificat este maxim.  
Din punct de vedere al elementelor fizico-chimice, potentialul corpului de apa este moderat. 
Din punct de vedere al poluantilor specifici,  potentialul corpului de apa este maxim. 
Potentialul ecologic pentru corpul de apa este moderat, s-a stabilit prin integrarea elementelor de 
calitate monitorizate elementele determinante fiind:N-NO2 si N-NO3. 
 
                 Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datelor de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
 
3.Corpul de apa – Frumoasa - aval acumulare Frumoasa - confluenta Racu, codificat RORW8-1-
14-2_B3 

Este un corp de apa puternic modificat, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  
RO01CAPM si are o lungime de 6 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute 
in sectiunea: 

-  Aval acumulare Frumoasa (cu program operational) 
Din punct de vedere al elementelor biologice, macronevertebrate (maxim) si fitobentos (maxim), 
potentialul corpului de apa modificat este maxim. 
Din punct de vedere al elementelor fizico-chimice, potentialul corpului de apa este  bun. 
Din punct de vedere al poluantilor specifici,  potentialul corpului de apa este maxim. 
Potentialul ecologic pentru corpul de apa este bun, fiind stabilit prin integrarea elementelor de calitate 
monitorizate.  

 
4.Corpul de apa – Olt – aval confluenta Raul Negru - amonte Acumularea Voila, codificat RORW8-
1_B6 

Este un corp de apa puternic modificat, situat in zona de dealuri corespunzatoare tipologiei  
RO05CAPM si are o lungime de 157 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor 
obtinute in sectiunile: 

- Araci (cu programe operational extins si TNMN); 
- Feldioara (cu programe  operational extins  si EIONET); 
- Hoghiz (cu programe  operational extins si TNMN) 
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Din punct de vedere al elementelor biologice, macronevertebrate (bun) si fitobentos (maxim), 
potentialul corpului de apa modificat este bun. 
Din punct de vedere al elementelor fizico-chimice, potentialul corpului de apa este  bun. 
Din punct de vedere al poluantilor specifici,  potentialul corpului de apa este maxim. 
Potentialul ecologic pentru corpul de apa este bun, fiind stabilit prin integrarea elementelor de calitate 
monitorizate. 
               Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datelor de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
 
5.Corpul de apa – Raul Negru – aval confluenta Lemnia - confluenta Olt, codificat RORW8-1-
45_B2 

Este un corp de apa puternic modificat, situat in zona de dealuri corespunzatoare tipologiei  
RO05*CAPM si are o lungime de 70 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor 
obtinute in sectiunea: 

- Chichis  (cu programe  operational extins,BM si  EIONET)  
- Raul Negru aval confluenta Ghelinta (cu program operational) 

Din punct de vedere al elementelor biologice,macronevertebrate (bun) si fitobentos (maxim), 
potentialul corpului de apa modificat este bun.          
Din punct de vedere al elementelor fizico-chimice, potentialul corpului de apa este  bun. 
Din punct de vedere al poluantilor specifici,  potentialul corpului de apa este maxim. 
Potentialul ecologic pentru corpul de apa este bun, fiind stabilit prin integrarea elementelor de calitate 
monitorizate. 
             Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datelor de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 

 
6.Corpul de apa – Covasna – izvoare - confluenta Raul Negru, codificat RORW8-1-45-18_B1 

Este un corp de apa puternic modificat, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  
RO01CAPM si are o lungime de 28 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor 
obtinute in sectiunile: 

- Covasna-Am.captare  (cu programe de potabilizare si supraveghere); 
- Borosneul Mare (cu program de supraveghere) 

Din punct de vedere al elementelor biologice, macronevertebrate (bun) si fitobentos 
(maxim),potentialul corpului de apa modificat este bun.   
Din punct de vedere al elementelor fizico-chimice, potentialul corpului de apa este maxim. bun. 
Din punct de vedere al poluantilor specifici,  potentialul corpului de apa este maxim. 
Potentialul ecologic pentru corpul de apa este bun, fiind stabilit prin integrarea elementelor de calitate 
monitorizate. 
               Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datelor de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 

 
7.Corpul de apa – Racovita – Nod hidrotehnic - confluenta Olt, codificat RORW8-1-89_B2 

Este un corp de apa puternic modificat, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  
RO01CAPM si are o lungime de 6 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute 
in sectiunea; 

-  Amonte  Confluenta Contracanal Voila (cu program operational ) 
Din punct de vedere al elementelor biologice, macronevertebrate (bun) si fitobentos (maxim), 
potentialul corpului de apa modificat este bun.          
Din punct de vedere al elementelor fizico-chimice, potentialul corpului de apa este moderat. 
Din punct de vedere al poluantilor specifici,  potentialul corpului de apa este maxim. 
Potentialul ecologic pentru corpul de apa este moderat, s-a stabilit prin integrarea elementelor de 
calitate monitorizate, elementele determinante fiind: N-NO2, N-NO3, N-NH4. 
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8.Corpul de apa – Hartibaciu – izvoare - confluenta Cibin, codificat RORW8-1-120-11_B1 
Este un corp de apa puternic modificat, situat in zona de dealuri-podisuri corespunzatoare 

tipologiei  RO04CAPM si are o lungime de 110 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza 
datelor obtinute in sectiunile: 
              - Amonte Barcut (cu program de supraveghere); 

- Aval Agnita (cu program de supraveghere); 
- Cornatel (cu program de  supraveghere si BM) 

Din punct de vedere al elementelor biologice, macronevertebrate (bun), fitobentos (maxim) si pesti 
(bun) potentialul corpului de apa modificat este bun. 
Din punct de vedere al elementelor fizico-chimice, potentialul corpului de apa este bun. 
Din punct de vedere al poluantilor specifici,  potentialul corpului de apa este maxim. 
Potentialul ecologic pentru corpul de apa este bun si s-a stabilit prin integrarea elementelor de calitate 
monitorizate. 
 
9.Corpul de apa – Mag – izvoare – confluenta Saliste, codificat RORW8-1-120-4-3_B1 

Este un corp de apa puternic modificat, situat in zona de dealuri-podisuri corespunzatoare 
tipologiei  RO04CAPM si are o lungime de 10 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza 
datelor obtinute in sectiunile: 

- Amonte Localitatea Mag (cu program  de supraveghere);  
- Amonte Confluenta Saliste  (cu program  de supraveghere )   

Din punct de vedere al elementelor biologice, macronevertebrate (bun) si fitobentos (maxim), 
potentialul corpului de apa modificat este bun. 
Din punct de vedere al elementelor fizico-chimice,  potentialul corpului de apa este moderat. 
Din punct de vedere al poluantilor specifici,  potentialul corpului de apa este maxim. 
Potentialul ecologic pentru corpul de apa este moderat, s-a stabilit prin integrarea elementelor de 
calitate monitorizate, elementele determinante fiind: N-NO2, P-PO4. 
  
10.Corpul de apa – Cibin – aval acumulare Gura Raului si afluentii Maciuca, Surdul, Raul Mic etc.-
amonte confluenta Saliste, codificat RORW8-1-120_B3 

Este un corp de apa puternic modificat, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  
RO01CAPM si are o lungime de 9.5 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor 
obtinute in sectiunea: 

-  Aval  Acumulare Gura Raului (cu program operational)  
Din punct de vedere al elementelor biologice, macronevertebrate (maxim) si fitobentos (maxim), 
potentialul corpului de apa modificat este maxim.           
Din punct de vedere al elementelor fizico-chimice, potentialul corpului de apa este maxim. 
Din punct de vedere al poluantilor specifici,  potentialul corpului de apa este maxim. 
Potentialul ecologic pentru corpul de apa este maxim, fiind stabilit prin integrarea elementelor de calitate 
monitorizate. 

 
11.Corpul de apa - Boia Mare - aval confluenta Boia Mica - confluenta Olt, codificat RORW8-1-
130_B2 

Este un corp de apa puternic modificat,  tipologie  RO01CAPM si are o lungime de 13 km. In 
anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

-  Amonte Confluenta Olt (cu program de supraveghere) 
Din punct de vedere al elementelor biologice , macronevertebrate (maxim) si fitobentos (maxim), 
potentialul corpului de apa modificat este maxima. 
Din punct de vedere al elementelor fizico-chimice, potentialul corpului de apa este maxim. 
Din punct de vedere al poluantilor specifici,  potentialul corpului de apa este maxim. 
Potentialul ecologic pentru corpul de apa este maxim, fiind stabilit prin integrarea elementelor de calitate 
monitorizate. 
             Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Avand in vedere datelor de monitorizare obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase, in 
mediul de investigare apa, corpul de apa se incadeaza in starea chimica buna. 
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12.Corpul de apa – Lotru - aval acumulare Vidra - amonte Acumulare Bradisor, codificat RORW8-
1-135_B3 

Este un corp de apa puternic modificat, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  
RO01CAPM si are o lungime de 51 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor 
obtinute in sectiunea: 

- Gura Latoritei (cu programe  de supraveghere si  EIONET) 
Din punct de vedere al elementelor biologice, macronevertebrate (maxim) si fitobentos (maxim) 
potentialul corpului de apa modificat este maxim. 
Din punct de vedere al elementelor fizico-chimice, potentialul corpului de apa este maxim. 
Din punct de vedere al poluantilor specifici,  potentialul corpului de apa este maxim. 
Potentialul ecologic pentru corpul de apa este maxim, fiind stabilit prin integrarea elementelor de calitate 
monitorizate. 
 
13.Corpul de apa – Caracal (Marioara) - izvoare – confluenta Olt, codificat RORW8-1-176_B1 

Este un corp de apa puternic modificat, situat in zona de campie corespunzatoare tipologiei  
RO06CAPM si are o lungime de 31 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor 
obtinute in sectiunea: 

- Amonte Confluenta Olt    (cu program operational)  
Din punct de vedere al elementelor biologice, macronevertebrate (moderat) si fitoplancton (moderat), 
potentialul corpului de apa modificat este moderat. 
Din punct de vedere al elementelor fizico-chimice, potentialul corpului de apa este moderat. 
Din punct de vedere al poluantilor specifici  potentialul este maxim.  
Potentialul ecologic pentru corpul de apa este moderat, s-a stabilit prin integrarea elementelor de 
calitate monitorizate, elementele determinante fiind:oxigen dizolvat, CCOCr,N tot. N-NH4, N-NO2, N-
NO3,  P tot., P-PO4 si macronevertebrate. 

 
14.Corpul de apa – Vulcanita – izvoare - confluenta Nod Hidrotehnic, codificat RORW8-1-51-
6_B1A 

Este un corp de apa artificial, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01CAA si 
are o lungime de 8 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte  municipiul Codlea (cu program operational) 
Din punct de vedere al elementelor biologice, macronevertebrate (bun), fitobentos (maxim) 
,potentialul corpului de apa modificat este bun. 
Din punct de vedere al elementelor fizico-chimice, potentialul corpului de apa este  bun. 
Din punct de vedere al poluantilor specifici,  potentialul corpului de apa este maxim. 
Potentialul ecologic pentru corpul de apa este bun, fiind stabilit prin integrarea elementelor de calitate 
monitorizate. 
 
15.Corpul de apa – Vulcanita – confluenta Nod Hidrotehnic - confluenta Homorod-Ciucas, 
codificat RORW8-1-51-6_B1B 

Este un corp de apa artificial, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01CAA si 
are o lungime de 20 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunea: 

- Amonte  confluenta Homorod Ciucas (cu program operational si BM) 
Din punct de vedere al elementelor biologice, macronevertebrate (moderat), fitobentos (maxim), 
potentialul corpului de apa modificat este moderat. 
Din punct de vedere al elementelor fizico-chimice, potentialul corpului de apa este moderat. 
Din punct de vedere al poluantilor specifici,  potentialul corpului de apa este maxim. 
Potentialul ecologic pentru corpul de apa este moderat, s-a stabilit prin integrarea elementelor de 
calitate monitorizate, elementele determinante fiind: oxigen dizolvat, CBO5, N-NO2, N-NO3, N-NH4, 
Ntot, P-PO4 si Ptot. 

 
16.Corpul de apa – Canal Timis – Derivatie Timis - confluenta Ghimbasel, codificat RORW8-1-50-
6-2_B1 

Este un corp de apa artificial, situat in zona montana corespunzatoare tipologiei  RO01CAA si 
are o lungime de 14 km. In anul 2021 a fost  monitorizat si evaluat pe baza datelor obtinute in sectiunile: 
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- Amonte Confluenta Ghimbasel ( cu program  operational) 
Din punct de vedere al elementelor biologice fitobentos (maxim), macronevertebratele (moderat) 
potentialul corpului de apa modificat este moderat. 
Din punct de vedere al elementelor fizico-chimice, potentialul corpului de apa este moderat. 
Din punct de vedere al poluantilor specifici potentialul este maxim.  
Potentialul ecologic pentru corpul de apa este moderat, s-a stabilit prin integrarea elementelor de 
calitate monitorizate, elementele determinante fiind: oxigen dizolvat, CBO5, N-NH4, N-NO2, N-NO3,  
Ntot,  P-PO4, Ptot si macronevertebratele. 

 
II.SUBSISTEMUL  LACURI  
 

i. Evaluarea starii ecologice şi starii chimice a corpurilor de apă – lacuri naturale în bazinul 
hidrografic Olt in anul 2021 

 
La nivelul bazinului hidrografic Olt, în categoria lacuri naturale au fost evaluate prin monitorizare 2 
corpuri  de apă şi anume Lacul Sfânta Ana şi Lacul Bâlea. 
În anul 2021 au fost evaluate pe baza datelor de monitorizare 9 corpuri de apă – lacuri de acumulare, 
prin intermediul a 16 lacuri de acumulare. 

 
Evaluarea starii ecologice a lacurilor naturale in anul 2021 s-a realizat prin integrarea elementelor de 
calitate biologice cu elementele  fizico-chimice, fara integrarea elementelor de hidromorfologice. 
Evaluarea starii biologice a lacurilor naturale s-a realizat pe baza mediei anuale a valorilor indicelui 
multimetric pentru fiecare din urmatorii indicatori biologici in parte si anume: fitoplancton, fitobentos si 
macronevertebrate. 
Elementele de calitate care au stat la baza evaluarii starii fizico-chimice a lacurilor naturale au fost: 
regimul de oxigen (oxigenul dizolvat, CBO5, CCO-Cr), nutrientii (N-NH4, N-NO2, N-NO3,N total, P-PO4, 
P total) si starea de acidifiere -pH-ul. In cazul poluantilor specifici evaluarea starii ecologice acorpurilor 
de apa - lacuri naturale s-a efectuat pentru indicatorii:detergenti,fenoli, Cu, Zn, As  si Cr. 
În evaluarea elementelor de calitate biologice şi fizico-chimice generale pentru lacuri s-a considerat 
media anuală din sezonul de creştere (martie-octombrie).  
În urma evaluării datelor de monitorizare in anul 2021, corpul de apă Lacul Sf. Ana se încadrează în 
starea ecologică buna, iar lacul Bâlea se încadrează tot în starea ecologica buna. 
Concluzionanad, cele doua lacuri naturale apartinand ABA Olt sunt 100% in stare ecologica 
buna. 
 
1.Descrierea generala a corpului de apa 
Lacul Sfânta Ana (tipologie ROLN08) este un lac de crater avand caracter vulcanic stins, situat in 
masivul Ciomatu de pe malul stang al Oltului, in apropierea localitatii Tusnad. Are o suprafată de 19,5 
ha, adâncime maximă 7 m, este destinat agrementului, latimea maxima 460 m, lungimea 620 m, se afla 
la altitudinea de 946 mdM si este alimentat exclusiv din precipitatii.  
Monitorizarea s-a facut în sectiunea mijloc lac – suprafaţă. 
2.Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 
Elemente biologice 
In anul 2021 elementele biologice monitorizate pentru lacul Sf. Ana sunt: fitobentos (foarte buna), 
fitoplancton (moderata) si macronevertebrate (moderata). Din punct de vedere al elementelor 
biologice, Lacul Sf. Ana  este încadrat în starea moderata. 
Elemente fizico-chimice 
Elementele fizico-chimice monitorizate în vederea evaluării stării lacului Sf. Ana in anul 2021 au 
înregistrat următoarele valori medii: 
CBO5: 1.77mgO2/l, valoare caracteristică stării foarte bune; 
CCOCr: 43.225mgO2/l, valoare caracteristică stării moderata; 
Oxigenul dizolvat: 8,52mgO2/l, valoare caracteristică stării bune; 
Azot total: 0.74675mg/l, valoare caracteristică stării foarte bune; 
N-NO3: 0,04475 mg/l, valoare caracteristică stării foarte bune; 
N-NO2: 0,002375 mg/l, valoare caracteristică stării foarte bune; 
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Fosfor total: 0,02547 mg/l, valoare caracteristică stării bune; 
P-PO4:0.0073 mg/l, valoare caracteristică stării foarte bune. 
Din punct de vedere al indicatorilor fizico-chimici generali lacul Sf. Ana se încadrează în starea 
moderata datorita conditiilor de oxigenare. 
Poluanţi specifici 
Din punct de vedere al poluanţilor specifici, lacul Sf.Ana se încadrează în starea foarte buna. 
 Lacul este alimentat numai din precipitatii curate, fara  substante minerale, si din cauza aceasta este 
si foarte sarac in specii. Vara totusi conditiile fiind favorabile, specia Peridinium inconspicuum, neavand 
concurenta, se dezvolta si produce inflorire. Alga are dimensiune mica dar este in numar mare, de aici 
rezultand biomasa mare. Ca urmare a procesului de inflorire se creeaza un dezechilibru ecologic si 
rezulta o crestere a substantei organice nutritive (fitoplancton, macronevertebrate). Odata cu 
descompunerea algelor incepe procesul de autoepurare a apei, prin reactii biochimice de oxigenare a 
substantei organice, prin urmare creste consumul chimic de oxigen(CCO-Cr) .Lacul este situat in arie 
naturala protejata, intr-o zona in care nu au fost identificate potentiale surse de poluare . In concluzie 
starea corpului de apa mai sus mentionat consideram a fi buna.  
Evaluarea integrată a elementelor de calitate monitorizate au încadrat apa lacului Sf. Ana în starea 
ecologică buna. 
  
1.Descrierea generala a corpului de apa   
Lacul Bâlea (tipologie ROLN08) este situat in Muntii Fagaras, judetul Sibiu, are o suprafată de 4,6 ha, 
adăncimea maximă 11,35 m, lungimea este de 360m, latimea maxima este de 190m fiind situat la 
altitudinea de 2040 mdM. Datorită condiţiilor meteorologice specifice climatului de tip alpin cu vânturi 
puternice, temperaturi scăzute şi strat de zăpadă persistent până în lunile de vară, s-a organizat o 
singură campanie de prelevare în luna iulie, când s-au recoltat probe din secţiunea mijloc lac. 
2.Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 
Elemente biologice 
In anul 2021 elementele biologice monitorizate pentru lacul Balea sunt: fitobentos (foarte buna), 
fitoplancton (buna) si macronevertebrate (buna). Din punct de vedere al elementelor biologice, Lacul 
Balea este încadrat în starea ecologica buna.       
Elemente fizico-chimice 
Elementele fizico-chimice monitorizate în vederea evaluării stării lacului Bâlea au înregistrat următoarele 
valori medii: 
pH:8.2, valoare caracteristică stării foarte bună; 
CBO5: 1.34 mgO2/l, valoare caracteristică stării foarte bună; 
CCOCr: 7.5 mgO2/l valoare caracteristică stării foarte bune; 
Oxigenul dizolvat: 7.56mgO2/l, valoare caracteristică stării moderata, insa avand in vedere faptul 
ca in anii anteriori valorile au fost bune cat si faptul ca oxigenul dizolvat este un indicator care 
depinde de temeperatura aerului,la momantul prelevarii fiind o temperatura foarte mica,avand o 
singura determinare pe an datorita conditiilor vitrege de prelevare din zona, valoarea oxigenului 
dizolvat se considera a fi buna;  
Azot total: 0,21mg/l, valoare caracteristică stării foarte bună; 
N-NO3: 0,053mg/l, valoare caracteristică stării foarte bună; 
N-NO2: 0,0015 mg/l, valoare caracteristică stării foarte bună; 
Fosfor total: 0,008 mg/l, valoare caracteristică stării foarte bună; 
P-PO4 : 0.005mg/l , valoare caracteristică stării foarte bună. 
Din punct de vedere al indicatorilor fizico-chimici generali lacul Bâlea se încadrează în starea bună.   
Poluanţi specifici  
Din punct de vedere al poluanţilor specifici, lacul Bâlea se încadrează în starea foarte buna. 
Evaluarea integrată a elementelor de calitate monitorizate au încadrat apa lacului Bâlea în starea 
ecologică buna. 
 
ii.Evaluarea potenţialului ecologic şi starii chimice a corpurilor de apă– lacuri de 
acumulare/artificiale monitorizate în bazinul hidrografic Olt 
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Evaluarea potentialului ecologic al lacurilor de acumulare in anul 2021 s-a realizat prin integrarea 
elementelor de calitate biologice cu elementele  fizico-chimice, fara integrarea elementelor de 
hidromorfologice. 
Evaluarea potentialului biologic al lacurilor de acumulare in perioada 2021s-a realizat pe baza mediei 
anuale a valorilor indicelui multimetric pentru fiecare din urmatorii indicatori biologici in parte si anume: 
fitoplancton si fitobentos. În evaluarea elementelor de calitate biologice şi fizico-chimice generale pentru 
lacuri s-a considerat media anuală din sezonul de creştere (martie-octombrie).  
Elementele de calitate care au stat la baza evaluarii potentialului fizico-chimic al lacurilor de acumulare 
au fost: nutrientii (NH4, NO2, NO3, PO4, P tot), stare acidifiere (pH), conditii oxigenare (O2 diz., CBO5, 
CCOCr). 
In cazul poluantilor specifici evaluarea potentialului corpurilor de apa - lacuri de acumulare s-a efectuat 
pentru indicatorii: Cu, Zn, As, Cr si altii. 
În urma evaluării potenţialului ecologic al lacurilor de acumulare monitorizate din B.H. Olt a rezultat 
următoarea încadrare:  1 (11.11%) 2 km corpuri de apa cu potential ecologic maxim; 

6 (66.66 %) 149.5 km corpuri de apă cu potenţial ecologic bun; 
2 (22.22 %) 148 km corpuri de apă în potenţial ecologic moderat. 

In urma evaluarii starii chimice a lacurilor de acumulare monitorizate din B.H. Olt a rezultat ca cele 7  
corpuri de apa monitorizate s-au incadrat in starea chimica buna 
 
Corpul de apă Frumoasa – acumulare Frumoasa - ROLW8-1-14-2_B2 
1.Descrierea generala a corpului de apa 
Corpul de apă Frumoasa – Acumulare Frumoasa se încadrează în tipologia ROLA07. Este situat la o 
altitudine de 857,5 mMN, suprafaţa la NNR este de 45,5 ha, iar volumul la NNR este de 7,6 mil mc. 
Inălţimea barajului este de 38 m, iar lungimea lui de 10,5 km. Principala folosinţă a acumulării este 
alimentarea cu apă. Are două secţiuni de monitorizare – mijloc lac si turn priză. 
2.Evaluarea potentialului ecologic al corpului de apa 
Elemente biologice 
In anul 2021  din punct de vedere al elementelor biologice au fost monitorizati indicatorii elementului 
fitoplancton (bun), astfel acumularea Frumoasa s-a încadrat în potenţialul bun. (elementul determinant 
fiind fitoplanctonul). 
Elemente fizico-chimice 
Elementele fizico-chimice monitorizate în vederea evaluării potenţialului acumulării Frumoasa au 
înregistrat următoarele valori medii: 
pH:8.166, valoare caracteristică potenţialului maxim 
Consumul biochimic de oxigen (CBO5): 0.625mgO2/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
Oxigen dizolvat: 9.325mg/l, valoare caracteristică potenţialului bun; 
N-NO2: 0,0028 mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
P-PO4: 0,0030 mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
Fosfor total: 0,0069mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim. 
Din punct de vedere al indicatorilor fizico-chimici generali acumularea Frumoasa se încadrează în 
potenţialul bun.  
Poluanţi specifici  
Din punct de vedere al poluanţilor specifici, acumularea Frumoasa se încadrează în potenţialul maxim. 
Evaluarea integrată a elementelor de calitate monitorizate au încadrat apa lacului de acumulare 
Frumoasa în potenţialul ecologic bun, elementul determinant fiind fitoplanctonul. 
3.Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Evaluarea starii chimice s-a efectuat pe baza datelor de monitorizare din sectiunea Turn priza obtinute 
pentru substantele prioritare/prioritar periculoase identificate in corpul de apa, in mediul de investigare 
apa. Corpul se incadreaza in stare chimica buna. 
 
Corpul de apă Olt –am. Ac. Voila, Viştea, Arpaş, Scorei,Avrig şi aval acumulare Racovita -  
ROLW8-1_B7 
1.Descrierea generala a corpului de apa 
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Corpul de apă Olt –am. Ac. Voila, Viştea, Arpaş, Scorei,Avrig şi aval acumulare Racovita– se încadrează 
în tipologia ROLA05. Este un corp de apă pe care sunt amplasate cinci acumulări: Voila, Viştea, Arpaş, 
Scorei şi Avrig, în anul 2021 fiind evaluat prin monitorizarea acumulărilor Viştea, Arpaş si Scorei(Carta). 
Lacul Viştea este situat la o altitudine de 418 mMN, cu adâncimea barajului de 27,4 m, iar suprafaţa la 
NNR este de 251 ha. Volumul de apă la NNR este de 3,225 mil mc. Acumularea este folosită în scop 
energetic şi atenuare unde de viitură. Lacul Viştea a fost monitorizat în secţiunea baraj. 
Lacul Arpaş este situat la altitudinea de 397  mMN, cu înălţimea barajului de 27,40 m, suprafaţa la NNR 
289 ha. Volumul la NNR este de 10,91 mil mc. Acumularea este folosită în scop energetic şi atenuare 
unde de viitură. Lacul Arpaş a fost monitorizat în 2 secţiuni: baraj şi mijloc lac. 
 Lacul Scorei(Carta) a fost monitorizat prin 2 sectiuni mijloc lac si coada lac. Cota la coronament este 
de 397.50 m, inaltimea barajului - 22.00 m, inaltimea digului - 10.50 m, lungimea barajului - 60.00 m, 
volumul barajului - 70.00 th.mc, volumul acumularii - 5.20 mil.mc iar scopul acumularii – hidroenergie. 
2.Evaluarea potentialului ecologic al corpului de apa 
Elemente biologice 
In anul 2021 din punct de vedere al elementelor biologice au fost monitorizati indicatorii elementului 
fitoplancton (bun), astfel corpul de apă  Olt – Voila, Viştea, Arpaş, Scorei si aval acumulare Avrig s-a 
încadrat în potenţialul bun (elementul determinant fiind fitoplanctonul). 
Elemente fizico-chimice 
Elementele fizico-chimice monitorizate în vederea evaluării potenţialului corpului de apă au înregistrat 
următoarele valori medii: 
CBO5: 2.7875 mgO2/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
CCOCr: 16.437 mgO2/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
Azot total: 1.849mg/l, valoare caracteristică potenţialului bun; 
N-NO3: 1,1968mg/l, valoare caracteristică potenţialului moderat; 
N-NH4: 0,1268mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
P-PO4: 0,0714 mg/l, valoare caracteristică potenţialului moderat; 
Fosfor total:0.1006 mg/l, valoare caracteristică potenţialului moderat. 
Poluanţi specifici  
Din punct de vedere al poluanţilor specifici,corpul de apa se încadrează în potenţialul maxim. 
Aplicând principiul celei mai defavorabile situaţii, din punct de vedere al indicatorilor fizico-chimici 
generali corpul de apă Olt – Voila, Viştea, Arpaş, Scorei şi aval acumulare Avrig se încadrează în 
potenţialul moderat.  
Evaluarea integrată a elementelor de calitate monitorizate au încadrat apa corpului de apă Olt – am. Ac. 
Voila, Viştea, Arpaş, Scorei, Avrig si aval acumulare Racovita în potenţialul ecologic moderat, 
elementele determinante fiind nutrienţii. 
 
Acumulare Târlung- ROLW8-1-45-22_B2 
1.Descrierea generala a corpului de apa 
Corpul de apă Tarlung – acumulare Târlung se încadrează în tipologia ROLA04. Acumularea este 
situată la altitudinea de 747 mMN şi are o suprafaţă la NNR de 127 ha. Înălţimea barajului este de 45 
m, iar volumul de apă la NNR este de 26,20 mil. mc. Este folosit la alimentarea cu apă industrială şi 
potabilă, şi atenuare unde de viitură. Apa acumulării Târlung a fost monitorizată în trei secţiuni: mijloc 
lac, baraj si fereastra captare. 
2.Evaluarea potentialului ecologic al corpului de apa 
Elemente biologice 
In anul 2021 din punct de vedere al elementelor biologice au fost monitorizati indicatorii elementului 
fitoplancton, astfel acumularea Târlung incadrandu-se în potenţialul maxim, (elementul determinant 
fiind fitoplanctonul). 
Elemente fizico-chimice 
Elementele fizico-chimice monitorizate în vederea evaluării potenţialului acumulării Târlung au 
înregistrat următoarele valori medii: 
Consumul biochimic de oxigen (CBO5): 1.9686mgO2/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
CCOCr: 5.406 mgO2/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
Azot total: 0.25 mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
N-NO3: 0,377mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
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P-PO4: 0,037 mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
Fosfor total: 0,01125mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim. 
Din punct de vedere al indicatorilor fizico-chimici generali acumularea Târlung se încadrează în 
potenţialul maxim.  
Poluanţi specifici  
Din punct de vedere al poluanţilor specifici, acumularea Târlung se încadrează în potenţialul maxim. 
Evaluarea integrată a elementelor de calitate monitorizate au încadrat apa lacului de acumulare Târlung 
în potenţialul ecologic maxim. 
3.Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Evaluarea starii chimice s-a efectuat pe baza datelor de monitorizare din sectiunea priza captare 
obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase identificate in corpul de apa, in mediul de 
investigare apa. Corpul se incadreaza in stare chimica buna. 
 
Corpul de apă Cibin – acumulare Gura Râului- ROLW8-1-120_B2  
1.Descrierea generala a corpului de apa 
Corpul de apă Cibin – acumulare Gura Râului se încadrează în tipologia ROLA04. Lacul este situat la 
altitudinea de 640 mMN, înălţimea barajului fiind de 74 m, suparafaţa la NNR de 65 ha, lungimea 
barajului 3,50 km, cu un volum la NNR de 15,50 mil. mc. Principala folosinţă a acumulării Gura Râului 
este alimentarea cu apă. Apa acumulării a fost monitorizată în 3 secţiuni: mijloc lac si baraj si priza 
captare. 
2.Evaluarea potentialului ecologic al corpului de apa 
Elemente biologice 
In anul 2021 din punct de vedere al elementelor biologice a fost monitorizat elementul fitoplancton (bun), 
astfel corpul de apă Cibin – acumulare Gura Râului s-a încadrat în potenţialul bun ,elementul 
determinant fiind fitoplanctonul. 
Elemente fizico-chimice 
Elementele fizico-chimice monitorizate în vederea evaluării potenţialului acumulării Gura Râului au 
înregistrat următoarele valori medii: 
Consumul biochimic de oxigen (CBO5): 1,1243 mgO2/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
CCOCr: 7.5 mgO2/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
Azot total: 0,538mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
N-NO3: 0,383mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
P-PO4: 0,0053mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
 Fosfor total: 0,0138 mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim. 
Din punct de vedere al indicatorilor fizico-chimici generali acumularea Gura Râului se încadrează în 
potenţialul maxim.  
Poluanţi specifici  
Din punct de vedere al poluanţilor specifici, acumularea Gura Râului se încadrează în potenţialul 
maxim. 
Evaluarea integrată a elementelor de calitate monitorizate au încadrat apa lacului de acumulare Gura 
Râului în potenţialul ecologic bun datorita fitoplanctonului. 
3.Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Evaluarea starii chimice s-a efectuat pe baza datelor de monitorizare din sectiunea priza captare 
obtinute pentru substantele prioritare/prioritar periculoase identificate in corpul de apa, in mediul de 
investigare apa. Corpul se incadreaza in stare chimica buna. 
 
Corpul de apă Olt – am ac. Robesti, Gura Lotrului, Turnu, Călimănesti, Dăeşti, Rm. Vâlcea, 
Răureni, Govora si av. Ac. Băbeni - ROLW8-1_B9  
1.Descrierea generala a corpului de apa 
Corpul de apă Olt – am ac. Robesti, Gura Lotrului, Turnu, Călimănesti, Dăeşti, Rm. Vâlcea, Răureni, 
Govora si av. Ac. Băbeni se încadrează în tipologia lacuri ROLA05. Este un corp de apă pe care sunt 
amplasate zece acumulări: Caineni, Robeşti, Gura Lotrului, Turnu, Călimăneşti, Dăeşti, Râmnicu 
Vâlcea, Râureni, Govora şi Băbeni, în anul 2021 fiind evaluat prin monitorizarea acumulărilor : Caineni, 
Cornet, Băbeni şi Govora, fiecare lac fiind monitorizat în secţiunile baraj şi mijloc lac cu exceptia lacului 
Caineni care este monitorizat in sectiunea mijloc lac. 
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Acumularea Cornet este situat la o altitudine de 324 mMN, înălţimea barajului de 22,5 m, iar suprafaţa 
la NNR de 153,2 ha. Volumul la NNR este de 7,91 mil mc. Are scop energetic, precum şi de atenuare 
unde de viitură. Apa acumularii Cornet a fost monitorizata în doua sectiuni si anume:baraj si mijloc. 
Acumularea Govora se găseşte la altitudinea de 326 mMN, înălţimea barajului de 26 m, suprafaţa la 
NNR de 434 ha, şi lungimea barajului de 7 Km. Volumul acumulării la NNR este de 12,82 mil mc. Este 
folosit în scop energetic, precum şi la alimentare cu apă industrială. Apa acumularii Govora fost 
monitorizata în doua sectiuni si anume:baraj si mijloc.  
Acumularea Băbeni este situată la altitudinea de 203 mMN, are înălţimea barajului de 32,8 m şi o 
suprafaţă la NNR de 873,51 ha. Lungimea barajului este de 8,60 km, iar volumul la NNR este de 52,05 
mil mc. Apa acumularii Babeni a fost monitorizata în doua sectiuni si anume:baraj si mijloc.   
Lacul Caineni  Amenajarea hidroenergetica a raului Olt pe sectorul Cornetu-Avrig, localizata in judetele 
Sibiu si Valcea, este amplasata intre amenajarile hidroenergetice Avrig in amonte si Gura Lotrului in 
aval. 
Schema de amenajare cuprinde 5 trepte: Cornetu, Robesti, Caineni, Lotrioara si Racovita.  
La nivelul anului 2012 situatia executiei lucrarilor pe sectorul mentionat se prezinta astfel:  
• AHE Cornetu este in functiune din 2002  
• AHE Robesti este in functiune din 2011  
• AHE Caineni si AHE Lotrioara – reluata executia in varianta optimizata prin coborare a nivelelor de 
retentie in acumulare; cu 1 m la acumularea Caineni si cu 2 m la acumularea Lotrioara, varianta care 
reduce substantial lucrarile de relocare si suprainaltare a caii ferate si a DN 7.  
2.Evaluarea potentialului ecologic al corpului de apa 
Elemente biologice 
In anul 2021 din punct de vedere al elementelor biologice au fost monitorizati indicatorii elementului 
fitoplancton (maxim), astfel corpul de apă s-a încadrat în potenţialul (maxim), (elementul determinant 
fiind fitoplanctonul). 
Elemente fizico-chimice 
Elementele fizico-chimice monitorizate în vederea evaluării potenţialului corpului de apă au înregistrat 
următoarele valori medii: 
Consumul biochimic de oxigen (CBO5): 3.296 mgO2/l, valoare caracteristică potenţialului bun; 
CCOCr: 11.568 mgO2/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
Azot total: 1,222mg/l, valoare caracteristică potenţialului bun; 
N-NO3: 0.737mg/l, valoare caracteristică potenţialului bun; 
P-PO4: 0,0371mg/l, valoare caracteristică potenţialului moderat; 
Fosfor total: 0,0519 mg/l, valoare caracteristică potenţialului bun. 
Aplicând principiul celei mai defavorabile situaţii, din punct de vedere al indicatorilor fizico-chimici 
generali corpul de apă se încadrează în potenţialul moderat.  
Poluanţi specifici  
Din punct de vedere al poluanţilor specifici, corpul de apă se încadrează în potenţialul maxim . 
Evaluarea integrată a elementelor de calitate monitorizate au încadrat apa corpului de apă Olt – am ac. 
Robeşti, Gura Lotrului, Turnu, Călimăneşti, Dăesti, Rm. Vâlcea, Râureni, Govora si av. Ac. Băbeni în 
potenţialul ecologic moderat, elementele determinante fiind nutrienţii. 
3.Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Evaluarea starii chimice s-a efectuat pe baza datelor de monitorizare obtinute pentru substantele 
prioritare/prioritar periculoase identificate in corpul de apa, in mediul de investigare apa. Corpul se 
incadreaza in stare chimica buna. 
 
Corpul de apă Lotru –acumulare Brădişor ROLW8-1-135_B4 
1.Descrierea generala a corpului de apa 
Corpul de apă Lotru – acumulare Brădişor se încadrează în tipologia ROLA04 şi este situat la altitudinea 
de 457 mMN, cu înălţimea barajului de 62 m, suprafaţă la NNR de 226 ha, iar volumul la NNR de 3.225 
mil. mc apă. Este folosit în scop energetic, alimentare cu apă potabilă, precum şi piscicol. Lacul este 
monitorizat în două secţiuni: mijloc lac si baraj. 
2.Evaluarea potentialului ecologic al corpului de apa 
Elemente biologice 
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In anul 2021 din punct de vedere al elementelor biologice au fost monitorizati indicatorii elementului 
fitoplancton (bun),  astfel corpul de apă Lotru – acumulare Brădişor s-a încadrat în potenţialul bun, 
(elementul determinant fiind fitoplanctonul). 
Elemente fizico-chimice 
Elementele fizico-chimice monitorizate în vederea evaluării potenţialului acumulării Brădişor au 
înregistrat următoarele valori medii: 
Consumul biochimic de oxigen (CBO5): 1,576 mgO2/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
CCOCr: 3.965mgO2/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
Azot total: 0,5 mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
N-NO2: 0,0015 mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
N-NO3: 0,2687mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
N-NH4: 0,0215 mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
P-PO4: 0,00364mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
 Fosfor total: 0,009 mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim. 
Din punct de vedere al indicatorilor fizico-chimici generali acumularea Brădişor se încadrează în 
potenţialul maxim.  
Poluanţi specifici  
Din punct de vedere al poluanţilor specifici, acumularea Brădişor se încadrează în potenţialul maxim. 
Evaluarea integrată a elementelor de calitate monitorizate au încadrat apa lacului de acumulare Brădişor 
în potenţialul ecologic bun. 
3.Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Evaluarea starii chimice s-a efectuat pe baza datelor de monitorizare obtinute pentru substantele 
prioritare/prioritar periculoase identificate in corpul de apa, in mediul de investigare apa. Corpul se 
incadreaza in stare chimica buna. 
 
Corpul de apă Lotru – acumulare Vidra - ROLW8-1-135_B2 
1.Descrierea generala a corpului de apa 
Corpul de apă Lotru – acumulare Vidra se încadrează în tipologia ROLA07. Este situat la altitudinea de 
1293 mMN, barajul are înălţimea de 118 m, iar suprafaţa la NNR este de 957 ha. Lungimea barajului 
este de 9 km, iar volumul la NNR este de 340 mil. mc. Este folosit în scop energetic, precum si de 
atenuare a undelor de viitură. Lacul este monitorizat în două secţiuni: mijloc lac şi baraj. 
2.Evaluarea potentialului ecologic al corpului de apa 
Elemente biologice 
In anul 2021 din punct de vedere al elementelor biologice au fost monitorizati indicatorii elementului 
fitoplancton (bun), astfel corpul de apă Lotru – acumulare Vidra s-a încadrat în potenţialul bun, 
(elementul determinant fiind fitoplanctonul). 
Elemente fizico-chimice 
Elementele fizico-chimice monitorizate în vederea evaluării potenţialului acumulării Brădişor au 
înregistrat următoarele valori medii: 
Consumul biochimic de oxigen (CBO5): 1.5133mgO2/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
Oxigen dizolvat:11.583 mgO2/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
CCOCr: 4.265 mgO2/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
Azot total: 0,5mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
N-NO2: 0,00185mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
P-PO4: 0,003mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim: 
 Fosfor total: 0,005 mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim. 
Din punct de vedere al indicatorilor fizico-chimici generali acumularea Vidra se încadrează în potenţialul 
maxim.  
Poluanţi specifici  
Din punct de vedere al poluanţilor specifici, acumularea Vidra se încadrează în potenţialul bun. 
Evaluarea integrată a elementelor de calitate monitorizate au încadrat apa lacului de acumulare Vidra 
in potenţialul ecologic bun, elementul determinant fiind fitoplanctonul. 
3.Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
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Evaluarea starii chimice s-a efectuat pe baza datelor de monitorizare obtinute pentru substantele 
prioritare/prioritar periculoase identificate in corpul de apa, in mediul de investigare apa. Corpul se 
incadreaza in stare chimica buna. 
 
Corpul de apă Olt – ac. Ioneşti, Zăvideni, Dragăşani, Strejeşti, Arceşti, Slatina, Ipoteşti, 
Drăgăneşti – Olt si aval acumulare Frunzaru - ROLW8-1_B10 
1.Descrierea generala a corpului de apa 
Corpul de apă Olt – ac. Ioneşti, Zăvideni, Dragăşani, Strejeşti, Arceşti, Slatina, Ipoteşti, Drăgăneşti – Olt 
si aval acumulare Frunzaru se încadrează în tipologia ROLA01 şi a fost evaluat pe baza datelor de 
monitoring obţinute la acumulările Drăgăsani, Strejeşti şi Ipoteşti, fiecare prezentând câte 2 secţiuni de 
monitorizare: mijloc lac şi baraj.  
Lacul Dragăşani face parte din schema de amenajare hidroenergetica a Oltului Mijlociu şi este 
incadrată în aval de acumularea Zăvideni şi în amonte de acumularea Strejeşti. Acumularea Drăgăşani 
nu produce atenuarea debitelor maxime. Lacul este la altitudinea de 157 mMN, are o lungime de cca. 9 
km, iar lăţimea variază între 900 si 1400 m. Nivelul normal de retenţie NNR este de 156,00 mdMB, iar 
înălţimea barajului este de 36,5m. Lacul a fost monitorizat în două secţiuni: mijloc lac şi baraj. 
Lacul Strejeşti este situat la altitudinea de 117 mMN, înălţimea barajului fiind de 33 m, iar suprafaţa la 
NNR de 2226,66 ha. Lungimea barajului este de 17 km, iar volumul la NNR de 210,85 mil mc apa. Este 
folosit în scop energetic, pentru irigaţii şi atenuare unde de viitură. Lacul a fost monitorizat în două 
secţiuni: mijloc lac şi baraj. Lacul Ipoteşti se află la altitudinea  de 92 mMN, înălţimea barajului fiind de 
31,5 m. Suprafaţa acumulării la NNR este de 1322,00 ha, lungimea barajului de 15,6 Km, iar volumul la 
NNR de 112,90 mil mc. Este folosit în scop energetic şi pentru irigaţii.Lacul a fost monitorizat în două 
secţiuni: mijloc lac şi baraj. 
2.Evaluarea potentialului ecologic al corpului de apa 
Elemente biologice 
In anul 2021 din punct de vedere al elementelor biologice au fost monitorizati indicatorii elementului 
fitoplancton (maxim), astfel Corpul de apă Olt – ac. Ioneşti, Zăvideni, Dragăşani, Strejeşti, Arceşti, 
Slatina, Ipoteşti, Drăgăneşti – Olt si aval acumulare Frunzaru s-a încadrat în potenţialul maxim, 
(elementul determinant fiind fitoplanctonul).  
Elemente fizico-chimice 
Elementele fizico-chimice monitorizate în vederea evaluării potenţialului corpului de apă au înregistrat 
următoarele valori medii: 
Consumul biochimic de oxigen (CBO5): 2.487mgO2/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
CCOCr: 14.55 mgO2/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
Azot total: 1,155mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 

      N-NO2: 0,019 mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
      N-NO3:1.020mg/l, valoare caracteristica potentialului bun; 
      P-PO4: 0,0179mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 

Fosfor total: 0,0247mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim. 
Din punct de vedere al indicatorilor fizico-chimici generali corpul de apă se încadrează în potenţialul 
bun.  
Poluanţi specifici 
Din punct de vedere al poluanţilor specifici, corpul de apă se încadrează în potenţialul maxim. 
Evaluarea integrată a elementelor de calitate monitorizate au încadrat apa corpului de apă apă Olt – ac. 
Ioneşti, Zăvideni, Dragăşani, Strejesti, Arcesti, Slatina, Ipotesti, Drăganeşti – Olt si aval acumulare 
Frunzaru în potenţialul ecologic bun. 
3.Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Evaluarea starii chimice s-a efectuat pe baza datelor de monitorizare obtinute pentru substantele 
prioritare/prioritar periculoase identificate in corpul de apa, in mediul de investigare apa. Corpul se 
incadreaza in stare chimica buna. 
 
Corpul de apă Olt – acumulare Rusăneşti şi Izbiceni - ROLW8-1_B11 
1.Descrierea generala a corpului de apa 
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Corpul de apă Olt – acumulare Rusăneşti şi Izbiceni  se încadrează în tipologia ROLA01. Este un corp 
de apă pe care sunt amplasate două acumulări, Rusăneşti şi Izbiceni, în perioada 2018-2020 corpul de 
apă fiind evaluat prin monitorizarea acumulării Izbiceni, în două secţiuni – mijloc lac şi baraj.   
Lacul Izbiceni este situat la altitudinea de 44 mMN, barajul are înălţimea de 31,5 m, iar suprafaţa 
acumulării la NNR este de 956,6 ha. Lungimea barajului este de 15 km, volumul la NNR fiind de 44 mil. 
mc. Este folosit în scop energetic, pentru irigaţii şi atenuare unde de viitură.Lacul a fost monitorizat în 
două secţiuni: mijloc lac şi baraj. 
2.Evaluarea potentialului ecologic al corpului de apa 
Elemente biologice 
In anul 2021 din punct de vedere al elementelor biologice au fost monitorizati indicatorii elementului 
fitoplancton (maxim). Corpul de apă Olt – acumulare Rusăneşti şi Izbiceni s-a încadrat în potenţialul 
maxim, (elementul determinant fiind fitoplanctonul). 
Elemente fizico-chimice 
Elementele fizico-chimice monitorizate în vederea evaluării potenţialului acumulării Izbiceni au 
înregistrat următoarele valori medii: 
Consumul biochimic de oxigen (CBO5): 1,838 mgO2/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
CCOCr: 13.833 mgO2/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
Azot total: 1,099 mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
N-NO2: 0,01158 mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
N-NO3: 0.804 mg/l, valoare caracteristică potenţialului bun; 
P-PO4: 0,0101 mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim; 
Fosfor total: 0,0136 mg/l, valoare caracteristică potenţialului maxim. 
Din punct de vedere al indicatorilor fizico-chimici generali corpul de apă Olt – Rusăneşti şi Izbiceni se 
încadrează în potenţialul bun.  
Poluanţi specifici  
Din punct de vedere al poluanţilor specifici, corpul de apă Olt – Rusăneşti şi Izbiceni se încadrează în 
potenţialul maxim. 
Evaluarea integrată a elementelor de calitate monitorizate au încadrat apa lacului de corpul de apă Olt 
– Rusăneşti şi Izbiceni în potenţialul ecologic bun. 
3.Evaluarea starii chimice a corpului de apa 
Evaluarea starii chimice s-a efectuat pe baza datelor de monitorizare obtinute pentru substantele 
prioritare/prioritar periculoase identificate in corpul de apa, in mediul de investigare apa. Corpul se 
incadreaza in stare chimica buna. 
 
C. PREZENTAREA SINTETICA A STARII ECOLOGICE/POTENTIALULUI ECOLOGIC AL 

CORPURILOR DE APA DE SUPRAFATA MONITORIZATE IN ANUL 2021 
 
In vederea evaluarii starii ecologice si potentialului ecologic s-a monitorizat un nr.total de 160  

sectiuni(rau) ,  respectiv 124 corpuri de apa(rau)  reprezentand 3654.5km rau monitorizati si 34 sectiuni-
lac,respectiv 11 corpuri de apa –lac reprezentand 299.5km lac monitorizati. Repartitia acestora pe 
categorii de resurse de apa este urmatoarea:   

108 corpuri de apă naturale din categoria râuri, reprezentând 80 %; 

13 corpuri de apă puternic modificate din categoria râuri, reprezentând 9,63 % 

3 corpuri de apă artificiale din categoria râuri, reprezentând 2,22 %; 

2 corpuri de apă naturale – lacuri naturale, reprezentând 1,48 %; 

9 corpuri de apă puternic modificate - lacuri de acumulare și artificiale, reprezentând 6,66 %. 
 

 

 

 

Tabelul 1: Evaluarea corpurilor de apă de suprafață – râuri, pe stări ecologice / 

potențiale ecologice  la nivelul bazinului hidrografic OLT 
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Bazin 
Hidrografic 

Olt 

Ating obiectivul de 
calitate 

Nu ating obiectivul de calitate 

Total 
CA 

SE Foarte Bună / 
Bună  

PE Maxim/Bun 

SE Moderată/ PE 
Moderat 

SE Slabă SE Proastă 

Nr. 
Corpuri 

% 
Nr. 

Corpuri 
% 

Nr. 
Corpuri 

% 
Nr. 

Corpuri 
% 

BH OLT 59 47,58 55 44,38 6 4,83 4 3,22 124 

 

 

 
  Fig. 1 Evaluarea corpurilor de apa de suprafata – rauri, pe stari ecologice/potentiale 
             ecologice la nivelul BH OLT : % numar de corpuri de apa monitorizate         
 
 
Tabelul 2: Evaluarea lungimii corpurilor de apă de suprafață – râuri, pe stări ecologice 

/ potențiale ecologice la nivelul bazinului hidrografic OLT 

 

Bazin 
Hidrografic 

Olt 

Ating obiectivul 
de calitate 

Nu ating obiectivul de calitate 

Total Km 
monitorizați 

Foarte Bună / 
Bună Maxim/Bun 

Moderată / 
Moderat 

Slabă Proastă 

Km % Km % Km % Km % 

BH OLT 1715,5 46,94 1700 46,51 162 4,43 77 2,10 3654,5 
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evaluare elemente biologice

evaluare elemente fizico-chimice

evaluare integrata

Evaluarea corpurilor de apa de suprafata-rauri pe stari 
ecologice/potentiale ecologice , in anul 2021

SE FB/B // PE Max/B SE M /PE MO SE S SE P



 

73 

 

 Fig. 2 Evaluarea lungimii corpurilor de apa de suprafata- rauri,pe stari ecologice /   

potentiale ecologice la nivelul BH OLT : % Km de rau monitorizati) 

 
 
 
Tabelul 3: Evaluarea corpurilor de apă lacuri naturale, pe stări ecologice,  la nivelul         

bazinului hidrografic OLT 

 

 

   
   Fig. 3 Evaluarea corpurilor de apă lacuri naturale, pe stări ecologice,  la nivelul BH OLT 
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evaluare elemente biologice

evaluare elemente fizico-chimice

evaluare integrata

Evaluarea lungimii corpurilor de apa de suprafata-rauri pe stari 
ecologice/potentiale ecologice , in anul 2021

SE FB/B // PE Max/B

SE M /PE MO

SE S

SE P
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evaluare elemente biologice

evaluare elemente fizico-chimice

evaluare integrata

Evaluarea corpurilor de apa lacuri naturale pe stari ecologice, la nivelul 
bazinului hidrografic OLT, in anul2021  

Ating obiectivul de calitate(FB/B) Nu ating obiectivul de calitate(M,S,P)

Bazin hidrografic 
OLT 

Ating 
obiectivul de 

calitate 
Nu ating obiectivul de calitate 

Total CA 

Foarte Bună / 
Bună 

Moderată Slabă Proastă 

Evaluare integrata 2 - - - 2 
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Tabelul 4: Evaluarea potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafață - lacuri 

naturale puternic modificate, lacuri de acumulare și artificiale, la nivelul  bazinului 

hidrografic OLT 

 

Bazin hidrografic 
OLT 

Ating obiectivul de 
calitate 

Nu ating obiectivul 
de calitate Total CA 

Maxim/Bun Moderat 

Evaluare integrata 7 2 9 

Evaluare elemente 
fizico-chimice 

7 2 9 

Evaluare elemente 
biologice 

9 - 9 

 

 

        Fig. 4 Evaluarea potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafață – lacuri 

                   naturale puternic modificate, lacuri de acumulare și artificiale, la nivelul    

                                                                    BH OLT               

 
D. SITUATIA INDEPLINIRII OBIECTIVULUI DE CALITATE(STAREA ECOLOGICA 

BUNA/POTENTIALUL ECOLOGIC BUN) PENTRU CORPURILE DE APA DE SUPRAFATA 
MONITORIZATE IN ANUL 2021 
 

Tabelul 6: Situaţia îndeplinirii obiectivului de calitate pentru corpurile de apă de 
suprafață monitorizate, în anul 2021   

 

Subsistem Caracter corp de apă 

Ating obiectivul 
de calitate 

Nu ating obiectivul 
de calitate Total 

 CA  Nr. 
corpuri 

% 
 Nr. 

corpuri 
% 

Râuri 

Corp de apă Natural 48 44,44 60 55,55 108 

Corp de Apă Puternic 
Modificat 

10 76,92 3 23,07 13 

Corp de Apă Artificial 1 33,33 2 66,66 3 

Lacuri 

Naturale 2 100 - - 2 

Corp de Apă Natural 
Puternic Modificat  

7 77,77 2 22,22 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

evaluare elemente biologice

evaluare elemente fizico-chimice

evaluare integrata

Evaluarea potentialului ecologic al lacurilor naturale puternic modificate, 
lacurilor de acumulare si artificiale la nivelul bazinului hidrografic OLT, in 

anul2021  

Ating obiectivul de calitate(Maxim/Bun) Nu ating obiectivul de calitate(Moderat)
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Total 68 50,37 67 49,62 135 

 

 
                 Fig. 6 Situaţia îndeplinirii obiectivului de calitate pentru corpurile de apă  
                            de suprafață monitorizate in BH OLT 
 

Tabelul 7: Situația îndeplinirii obiectivului de calitate pentru corpurile de apă de 
suprafață naturale / puternic modificate / artificiale – râuri în BH OLT în anul 2021 

 

Subsistem Caracter corp de apă 

Ating obiectivul de 
calitate 

Nu ating obiectivul de 
calitate Total 

 CA  Nr. 
corpuri 

% 
 Nr. 

corpuri 
% 

Râuri 

Corp de apă Natural 48 44,44 60 55,55 108 

Corp de Apă Puternic 
Modificat 

10 76,92 3 23,07 13 

Corp de Apă Artificial 1 33,33 2 66,66 3 

Total 59 47,58 65 52,41 124 

 

 
                 Fig. 7 Situația îndeplinirii obiectivului de calitate pentru corpurile de apă de 
                           suprafață naturale / puternic modificate / artificiale – râuri în BH OLT                      
 
Tabelul 8: Situaţia îndeplinirii obiectivului de calitate pentru lungimile corpurilor de apă 
de suprafață naturale / puternic modificate / artificiale - râuri in BH Olt în anul 2021 

Caracter 
Ating obiectivul de calitate Nu ating obiectivul de calitate Total 

Global (km) % Global (km) % Global (km) 

Râuri - CA Naturale 1226 40,11 1830 59,88 3056 

50.37%49.62%

Obiectivul de calitate pentru corpurile de apa de suprafata 
monitorizate in anul 2021 

Ating obiectivul de calitate Nu ating obiectivul de calitate

47.58%52.41%

Obiectivul de calitate pentru corpurile de apa de suprafata 
naturale/puternic modificate/artificiale-rauri monitorizate in anul 

2021 

Ating obiectivul de calitate Nu ating obiectivul de calitate
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Râuri - CAPM și CAA 489,5 81,78 109 18,21 598,5 

Total (km) 1715,5 46,94 1939 53,06 3654,5 

 

 
  Fig. 8 Situaţia îndeplinirii obiectivului de calitate pentru lungimile corpurilor de apă 
             de  suprafață naturale / puternic modificate / artificiale - râuri in BH Olt  
 

Tabelul 9: Situația îndeplinirii obiectivului de calitate pentru corpurile de apă naturale / 
puternic modificate / artificiale – lacuri, in BH OLT în anul 2021       

                        

Subsistem Caracter corp de apă 

Ating obiectivul 
de calitate 

Nu ating obiectivul 
de calitate Total 

 CA  Nr. 
corpuri 

% 
 Nr. 

corpuri 
% 

Lacuri 

Naturale 2 100 - - 2 

Corp de Apă Puternic 
Modificat + Artificial  

7 77,77 2 22,22 9 

Total 9 81,81 2 18.18 11 

 

 
  Fig. 9 Situația îndeplinirii obiectivului de calitate pentru corpurile de apă naturale /  
            puternic modificate / artificiale – lacuri in BH OLT 
 
 

E. PREZENTAREA SINTETICA A STARII CHIMICE A CORPURILOR DE APA DE SUPRAFATA 
MONITORIZATE IN ANUL 2021 
 

46.94%53.06%

Obiectivul de calitate pentru lungimile corpurilor de apa de 
suprafata naturale/puternic modificate/artificiale-rauri monitorizate 

in anul 2021 

Ating obiectivul de calitate Nu ating obiectivul de calitate

81.81%

18.18%

Obiectivul de calitate pentru corpurile de apa  naturale/puternic 
modificate/artificiale-lacuri monitorizate in anul 2021 

Ating obiectivul de calitate Nu ating obiectivul de calitate
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Tabelul 11: Evaluarea stării chimice pe medii de investigare (doar Apă și Apă+Biotă) și 

pe global 

 

Mediu de 
investigare 

Nr. corpuri 
de apă de 
suprafaţă 

Stare chimică 
BUNĂ 

Stare chimică 
PROASTĂ 

Nr. corpuri % Nr. corpuri % 

Apă 59 58 98.30 1 1.69 

 

 
   Fig. 11 Evaluarea stării chimice pe medii de investigare (doar Apă și Apă+Biotă) și 

                pe global in BH OLT             

 
 
Tabelul 12: Evaluarea stării chimice a corpurilor de apă de suprafaţă prin excluderea 
substanțelor PBT 
 

 

 
Fig. 12  Evaluarea stării chimice a corpurilor de apă de suprafaţă prin excluderea 
             substanțelor PBT 
 
 
 
 

98.30%

1.69%

Starea chimica a corpurilor de apa de suprafata monitorizate in 
anul 2021 

Stare chimica buna Stare chimica proasta

98.30%

1.69%

Starea chimica a corpurilor de apa de suprafata fara PBT  
monitorizate in anul 2021 

Stare chimica buna Stare chimica proasta

Mediu de 
investigare 

Nr. corpuri 
de apă de 
suprafaţă 

Stare chimică 
BUNĂ 

Stare chimică 
PROASTĂ 

Nr. corpuri % Nr. corpuri % 

Apă 59 58 98,30 1 1,69 
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Subsistemul rauri 

 
  
Subsistemul lacuri 

 
 
 

 
 

F.  MONITORIZAREA CONCENTRATIILOR SUBSTANTELOR PRIORITARE SI O SERIE DE ALTI 
POLUANTI IN MEDIUL DE INVESTIGARE „SEDIMENTE” in anul 2021 

 
In cadrul B.H. Olt au fost monitorizate 7 corpuri de apa in mediul de investigare 
sedimente, pentru care s-au realizat determinari avand in vedere urmatoarele elemente de calitate: 
cadmiu si compusii, mercur si compusii, plumb si compusii, antracen, fluoranten, pentaclorbenzen, 

98.07%

1.92%

Starea chimica a corpurilor de apa de suprafata (rauri) monitorizate 
in anul 2021 

Stare chimica buna Stare chimica proasta

100%

Starea chimica a corpurilor de apa de suprafata (lacuri naturale) 
monitorizate in anul 2021 

Stare chimica buna Stare chimica proasta

100%

Starea chimica a corpurilor de apa de suprafata (lacuri de 
acumulare)  monitorizate in anul 2021 

Stare chimica buna Stare chimica proasta
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hexaclorbenzen, lindan, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, benzo(ghi)perilen, 
indeno-1,2,3(cd)piren, acid perfluoroctan sulfonic, BDE 100, BDE 153, BDE 154, BDE 28, BDE 47, BDE 
99, difenileteri bromurati, chinoxifen, di-) (2-etilhexil) DEHP, dicofol, heptaclor, heptaclor epoxid, S 
Heptaclor si heptaclor epoxid, hexabromociclododecan, hexaclorbenzen, hexaclorbutadiena, alfa-
hexaclorciclohexan, beta-hexaclorciclohexan, acid  perfluorooctanoic. Au fost monitorizate 5 corpuri din 
subsistemul rauri (naturale) si 2 corpuri de apa din subsistemul lacuri (CAPM), dupa cum urmeaza: 
Subsistemul rauri 

Corpul de apa – Olanesti - confluenta Cheia cu Paraul Cainelui si Cheia – confluenta Olt, codificat  
RORW8-1-145_B2, a fost monitorizat in anul 2021, in sectiunea Olanesti pod Buda, obtinandu-se  valori 
cu tendinta ascendenta pentru plumb si compusii, mercur si compusii. 

Corpul de apa – Bistrita – aval Bistricioara - confluenta Olt, codificat  RORW8-1-150_B1B, a fost 
monitorizat in anul 2021,  in sectiunea Bistrita - Babeni, obtinandu-se valori cu tendinta ascendenta 
pentru: cadmiu si compusii, plumb si compusii, mercur si compusii. 
Corpul de apa – Milcov (Urlatura) – izvoare - confluenta Olt, codificat RORW 8-1-169_B1, a fost 
monitorizat in anul 2021, in sectiunea Milcov – amonte confluenta Olt, obtinandu-se valori cu tendinta 
ascendenta pentru plumb si compusii, mercur si compusii. 
Corpul de apa – Olt - aval acumulare Izbiceni - confluenta Dunăre, codificat RORW 8-1_B12, a fost 
monitorizat in anul 2021,  in sectiunea Olt la Islaz, obtinandu-se valori cu tendinta ascendenta pentru 
plumb si compusii, mercur si compusii. 
Corpul de apa – Lotru - Aval Acumulare Bradisor - Confluenta Olt, codificat  RORW8-1-135_B5, a 
fost monitorizat in anul 2021, in sectiunea Lotru - am confluenta Olt, obtinandu-se valori cu tendinta 
ascendenta pentru cadmiu si compusii, mercur si compusii, plumb si compusii. 

 
Subsistemul lacuri 

Corpul de apă Olt – am ac. Robesti, Cornet, Gura Lotrului, Turnu, Călimănesti, Dăeşti, Rm. Vâlcea, 
Răureni, Govora si av. Ac. Băbeni - ROLW8-1_B9, a fost monitorizat in anul 2021, in sectiunea Ac. 
Babeni - mijloc lac, obtinandu-se  valori cu tendinta ascendenta pentru: cadmiu si compusii, plumb si 
compusii, mercur si compusii. 
Corpul de apă Lotru –acumulare Brădişor - ROLW8-1-135_B4, a fost monitorizat in anul 2021, in 
sectiunea Ac. Bradisor mijloc lac, obtinandu-se valori cu tendinta ascendenta pentru cadmiu si compusii, 
plumb si compusii. 

Tabelul 13: Repartiția corpurilor de apă  cu  monitorizare a substanțelor prioritare în 
mediul de investigare sedimente, în anul 2021 (nr. corpuri de apă) 
 

BH 
Corpuri de apă de suprafață  

Râuri  Lacuri Acumulare / Lacuri Naturale TOTAL 

Olt 5 2 7 

 
 
G. Monitorizarea si caracterizarea sectiunilor de potabilizare in anul 2021(tabelul 14) 
Urmărirea calităţii apei destinate potabilizării s-a realizat printr-un număr de 36 secţiuni în bazinul 
hidrografic Olt, prezentate in tabelul nr. 14, prelevarea probelor realizându-se în punctul de priză al 
utilizatorului. 
Secţiunile de potabilizare sunt amplasate imediat în amonte de priza de apă pentru apele curgătoare de 
suprafaţă şi în secţiunea de priză (baraj, mal) în cazul acumulărilor. Conform Legii Apelor nr. 107/1996 
modificată şi completată prin Legea nr. 310 /2004, au fost stabilite ca puncte de monitoring, acele corpuri 
de apă desemnate pentru captarea apei destinate consumului uman, care asigură în medie mai mult de 
100 mc apă/zi. Frecvenţa de monitorizare s-a efectuat conform legislaţiei în vigoare. 
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Încadrarea calitativă a secţiunilor de potabilizare 
 
Conform NTPA 013/2002 - H.G. nr. 100/2002 modificată şi completată prin H.G. 567/2006, apele de 
suprafaţă destinate potabilizării sunt clasificate, în funcţie de valorile limită, în trei categorii: A1, A2 şi 
A3. In funcţie de caracteristicile fizice, chimice şi microbiologice, fiecărei categorii de apă, îi corespunde 
o tehnologie standard adecvată de tratare. Încadrarea în categoriile de calitate s-a efectuat după 
indicatorii fizico-chimici şi analizele microbiologice. . Parametrii fizico-chimici şi bacteriologici analizati in 
cadrul sectiunilor de potabilizare, sunt conform NTPA 013, privind normele de calitate pe care trebuie 
să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare, aprobate prin HG 100/2002, 
modificate cu HG 567/2006: pH, culoare, temperatură, suspensii, conductivitate, miros, azotaţi, fier 
dizolvat, mangan total, cupru, zinc, nichel, cadmiu, plumb, arsen, cobalt, bor, bariu, seleniu, vanadiu, 
beriliu, crom total, sulfati, cloruri, detergenţi anionici, fosfaţi (P2O5), fenoli, CCOCr, grad de saturaţie, 
CBO5, azot Kjeldahl, amoniu, coliformi totali, coliformi fecali, streptococi fecali, salmonella, suma 
hidrocarburi aromatice polinucleare, suma pesticide. 
In conformitate cu NTPA 013/2002 (art.4), acţiunea de monitorizare şi ameliorare a calităţii apei de 
suprafaţă, se desfăşoară după planul-cadru de acţiune . Prin acest plan, ce include acţiuni şi activităţi 
concrete, cum ar fi: monitoringul parametrilor fizico-chimici conform NTPA 013/2002, NTPA 014/2002; 
verificarea încadrării apelor de suprafaţă brute în categoriile desemnate si imbunatatirea calitatii apei in 
sursa. In anuL 2020 sectiunile de potabilizare s-au incadrat in categoriile de calitate dupa valoarea medie 
anuala a indicatorilor fizico-chimici si microbiologici,indeplinind conditiile de potabilizare impuse de 
NTPA 013/2002. 

 

Tabel 14. Date sintetice privind sectiunile de potabilizare monitorizate in anul 2021 

 

Nr

. 

cr

t. 

B.H 

Nume 

sectiune de 

prelevare/ 

priza 

Sursa de 

apa 

Debit mediu 

prelevat in 

anul 2021 

(mc/zi) 

Populaţia 

deservită 

(nr. de 

locuitori) 

Tipul 

captarii 

conform HG 

100/2001 

Indicatori depăşiţi 

1 OLT 

Ac. 
Frumoasa 
turn priza 
suprafata 

 Frumoasa 8449,9 47725 A2 

- 

2 OLT 

Cozmeni-
am. captare 

 Cozmeni 141,79 1543 A1 

Materii in suspensie, 
coliformi totali si fecali, 
streptococi fecali, CCO-

Cr ,fenoli totali 

3 OLT 

 
Cormos-Am. 

captare 
Varghis 

 Cormos 1760,31 7007 A2 

- 

4 OLT 

Olt-Priza 
Mesteacan 

 Olt 3581 6400 A2 
Mangan total 

5 OLT 

Valea Mare-
priza Ac. 
Dopca 

 Valea Mare 558,27 2502 A2 

- 

6 OLT Covasna 
am. captare 

Covasna 145,28 9909 A2 - 
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7 OLT 

Cormos-am. 
captare 
Baraolt 

 Cormos 934,58 5672 A2 - 

8 OLT 

Cormos- 
Amonte 
captare 

Filia/Prim 
Bradut  

Cormos 278,81 3500 A2 - 

9 OLT 

Baraolt - 
captate 

Euroavipo 
 Baraolt 65.16 700 A1 

Oxigen diz.fenoli 
totali,fier diz .coloratie 

10 OLT 

Crizbav-
priza 

Feldioara 
 Crizbav 2887,123 7434 A1 

 Mangan total,fenoli 
totali, coliformi fecali si 
totali, streptococi fecali 

11 OLT 

Ac. Tarlung 
fereastra 
captare 

 Tarlung 124523,50 124502.4 A2 

- 

12 OLT 

VALEA 
MARE – 
am.priza 
ac.Dopca Valea Mare 558,27 13800 A2 

- 

13 OLT 

Izvor-
am.captare 
Sambata de 

Sus 
 Izvor 154,093 1727 A2 

- 

14 OLT 

Lisa-
am.priza 
Viromet 
Victoria 

 
Lisa 93,22 1814 A2 

Coliformi fecali,coliformi 
totali si streptococi 

fecali 

15 OLT 

Arpas-Priza 
captare 
Viromet 
Arpasel 

 Arpasel 4667 17409 A1 

Fenoli totali ,coliformi 
totali ,coliformi fecali si  

streptococi fecali 

16 OLT 

Sebes 
(Strambu) 

 Sebes In conservare 5682 A2 

- 

17 OLT 

Strugaru - 
am. Conf. 
Lungsoara 

Lungsoara  
301,36 1800 A2 

- 

18 OLT 

SEBES - 
Sebes si 
afluentul 
Moasa Sebes 506,51 2446 A2 

- 

19 OLT 

Sadu-priza 
acumulare 

Sadu II 
 Sadu 11231,93 2492 A2 

- 
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20 OLT 

Avrig si 
afluentii 
Jibrea, 
Moasa Avrig 6028,09 14260 A2 

- 

21 OLT 

Cartisoara - 
am. priza 
captare 

 Cartisoara In conservare turisti A2 

- 

22 OLT 

Tilisca - am. 
priza captare 

 Tiliscuta 3556,67 5781 A2 

- 

23 OLT 

Orlatel - am. 
priza captare 

 Orlatel 535,49 3205 A2 

- 

24 OLT 

Ac. Gura 
Raului - 
fereastra 
captare 

 Cibin 48272,31 181309 A2 

Mangan total 

25 OLT 
Acumulare 
Bradisor Lotru 

72711,3 
141867 A3 

- 

26 OLT 

Priza 
captare 
Pausa 

(SURSA DE 
REZERVA) Pausa   

In conservare 

8721 

A1 

NH4,mangan total, 
fenoli totali, coliformi 

totali si fecali, 
streptococi fecali 

27 OLT 

Valea 
Caldarilor 
-amonte 

priza 
Valea 

Caldarilor 184,96 7455 A2 

- 

28 OLT 

 
Manaileasa-

am priza 
 Manaileasa 180,13 1391 A2 

- 

29 OLT 

Cheia priza 
captare 

 
Olanesti 416,08 3466 A2 

- 

30 OLT 

Bistricioara 
priza captare 

 Bistrita In conservare 

 

6127 A2 

- 

31 OLT 

 
Voinesita 

confl.Jidoaia 
 

Voinesita 
 35,2 120 A1 

Mangan total,NH4 
fenoli totali, coliformi 

totali si fecali  

32 OLT 

 
Ramesti - 

priza captare 
 Ramesti  934,50 6127 

A2 

 

- 
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33 OLT 

Luncavat - 
priza 

Vaideeni 
 Luncavat  127,70 1946 A2 

- 

34 OLT 

Oltet la 
Alunu 

 Oltet 1287,33 4534 A2 
- 

35 OLT 

Recea la 
Izvorul Rece 

 

 

Cerna 

 39,62 1336 A2 

- 

36 OLT 

Baias - 

Baias si 

afluentii 

Grebla, 

Dosul, Baias 57,23 1000 A1 

NH4,fenoli 
totali,coliformi fecali si 
totali,streptococi fecali 

 
 

 

H. INVENTARIEREA FAUNEI PISCICOLE IN ANUL 2021 
 În anul 2021 in cadrul Bazinului Hidrografic Olt, fauna piscicola nu a fost inventariata pe lacurile 

naturale si de acumulare.                              

I. INVENTARIEREA MACROFITELOR ACVATICE IN RAURI – CORPURILE DE APA PUTERNIC 
MODIFICATE SI ARTIFICIALE, LACURI DE ACUMULARE SI ARTIFICIALE IN ANUL 2021(tabelul 16) 

 

Curs de 
apa 

Corp de apa Tipologie  Sectiune 
Denumire 

specie 

Forma 
de 

creștere 

Frumoasa Frumoasa - aval 
acumulare 
Frumoasa-
confluenta Racu 

RO01CAPM Frumoasa - Av. ac. 
Frumoasa 

Alisma 
plantago-
aquatica 

amf 

Frumoasa Frumoasa - aval 
acumulare 
Frumoasa-
confluenta Racu 

RO01CAPM Frumoasa - Av. ac. 
Frumoasa 

Brachythecium 
rivulare 

hidro 

Frumoasa Frumoasa - aval 
acumulare 
Frumoasa-
confluenta Racu 

RO01CAPM Frumoasa - Av. ac. 
Frumoasa 

Carex 
acutiformis 

helo 

Frumoasa Frumoasa - aval 
acumulare 
Frumoasa-
confluenta Racu 

RO01CAPM Frumoasa - Av. ac. 
Frumoasa 

Equisetum 
telmateia 

helo 

Frumoasa Frumoasa - aval 
acumulare 
Frumoasa-
confluenta Racu 

RO01CAPM Frumoasa - Av. ac. 
Frumoasa 

Juncus 
articulatus 

amf 

Frumoasa Frumoasa - aval 
acumulare 
Frumoasa-
confluenta Racu 

RO01CAPM Frumoasa - Av. ac. 
Frumoasa 

Mentha 
longifolia 

helo 

Frumoasa Frumoasa - aval 
acumulare 

RO01CAPM Frumoasa - Av. ac. 
Frumoasa 

Myosotis 
scorpioides 

amf 
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Frumoasa-
confluenta Racu 

Frumoasa Frumoasa - aval 
acumulare 
Frumoasa-
confluenta Racu 

RO01CAPM Frumoasa - Av. ac. 
Frumoasa 

Rumex 
maritimus 

helo 

Canalul 
Timis 

Canalul Timis - 
derivatie Timis - 
confluenta 
Ghimbasel 

RO01CAA Canalul Timis - am. 
conf. Ghimbasel 

Cladophora 
albida 

helo 

Canalul 
Timis 

Canalul Timis - 
derivatie Timis - 
confluenta 
Ghimbasel 

RO01CAA Canalul Timis - am. 
conf. Ghimbasel 

Persicaria 
mitis 

amf 

Canalul 
Timis 

Canalul Timis - 
derivatie Timis - 
confluenta 
Ghimbasel 

RO01CAA Canalul Timis - am. 
conf. Ghimbasel 

Phragmites 
australis 

helo 

Canalul 
Timis 

Canalul Timis - 
derivatie Timis - 
confluenta 
Ghimbasel 

RO01CAA Canalul Timis - am. 
conf. Ghimbasel 

Veronica 
beccabunga 

amf 

Vulcanita Vulcanita - nod 
hidrotehnic - 
confluenta 
Homorod(Ciucas) 

RO01CAA Vulcanita - am. 
conf. Homorod 
Ciucas (Halchiu) 

Agrostis 
stolonifera 

amf 

Vulcanita Vulcanita - nod 
hidrotehnic - 
confluenta 
Homorod(Ciucas) 

RO01CAA Vulcanita - am. 
conf. Homorod 
Ciucas (Halchiu) 

Phragmites 
australis 

helo 

Vulcanita Vulcanita - nod 
hidrotehnic - 
confluenta 
Homorod(Ciucas) 

RO01CAA Vulcanita - am. 
conf. Homorod 
Ciucas (Halchiu) 

Potamogeton 
pectinatus 

hidro 

Vulcanita Vulcanita - nod 
hidrotehnic - 
confluenta 
Homorod(Ciucas) 

RO01CAA Vulcanita - am. 
conf. Homorod 
Ciucas (Halchiu) 

Scirpus 
sylvaticus 

helo 

Racovita Racovita - nod 
hidrotehnic- 
confluenta Olt 

RO01CAPM Am. 
conf.Contracanal 
Voila 

Agrostis 
stolonifera 

amf 

Racovita Racovita - nod 
hidrotehnic- 
confluenta Olt 

RO01CAPM Am. 
conf.Contracanal 
Voila 

Echinochloa 
crus-galli 

helo 

Racovita Racovita - nod 
hidrotehnic- 
confluenta Olt 

RO01CAPM Am. 
conf.Contracanal 
Voila 

Fontinalis 
antipyretica 

hidro 

Racovita Racovita - nod 
hidrotehnic- 
confluenta Olt 

RO01CAPM Am. 
conf.Contracanal 
Voila 

Juncus effusus helo 

Racovita Racovita - nod 
hidrotehnic- 
confluenta Olt 

RO01CAPM Am. 
conf.Contracanal 
Voila 

Lythrum 
salicaria 

helo 

Racovita Racovita - nod 
hidrotehnic- 
confluenta Olt 

RO01CAPM Am. 
conf.Contracanal 
Voila 

Mentha 
longifolia 

helo 

Racovita Racovita - nod 
hidrotehnic- 
confluenta Olt 

RO01CAPM Am. 
conf.Contracanal 
Voila 

Phragmites 
australis 

helo 
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Racovita Racovita - nod 
hidrotehnic- 
confluenta Olt 

RO01CAPM Am. 
conf.Contracanal 
Voila 

Scirpus 
sylvaticus 

helo 

Racovita Racovita - nod 
hidrotehnic- 
confluenta Olt 

RO01CAPM Am. 
conf.Contracanal 
Voila 

Veronica 
beccabunga 

amf 

 
 
J. APE SUBTERANE 

 
EVALUAREA STĂRII CHIMICE A CORPURILOR DE APĂ SUBTERANE   IN  ANUL 2021 
 
1.Aspecte generale 

 
În spaţiul hidrografic Olt au fost identificate, delimitate şi descrise un număr de  14 corpuri de apa 
subterana  in cadrul carora a fost repartizata reteaua de foraje si anume: 
ROOT01 (Depresiunea Ciucului); ROOT02 (Depresiunea Braşov); ROOT03 (Munţii Perşani) ; ROOT04 
(Munţii Bârsei) ; ROOT05 (Depresiunea Sibiului); ROOT06 (Lunca paraului Hartibaciu); ROOT07 
(Depresiunea Fagaras); ROOT08 (Lunca şi terasele Oltului inferior) ; ROOT09 (Lunca Dunării –sectorul 
Bechet-Turnu Măgurele); ROOT10 (Depresiunea Ciucului); ROOT11(Depresiunea Braşov); 
ROOT12(Nocrich-Bunesti); ROOT13 (Vestul Depresiunii Valahe); ROOT14 (Buila- Vanturarita). 
În anul 2021 au fost monitorizate din punct de vedere calitativ toate cele 14 corpuri de apă subterana 
printr-un număr de 137 puncte de monitorizare, din care: 116 foraje aparţinând reţelei hidrogeologice 
naţionale ABA Olt , iar restul de 21 foraje fiind in administrarea ABA Jiu pe corpurile de apa ROOT08, 
ROOT09 si ROOT13 apartinand ABA Olt. 
Din cele 14 corpuri de apa subterana 12 (85.71%) se incadreaza in starea chimica buna si 2 (14.28%) 
corpuri de apa subterana se incadreaza in starea chimica slaba.  
 
2. Evaluarea starii chimice a corpurilor de apa subterane in anul 2021 
 
Evaluarea stării chimice a corpurilor de apă subterană s-a realizat conform cerinţelor Directivei 
Cadru a Apei 2000/60/CE, a Directivei 2006/118/CE privind protecţia apelor subterane împotriva 
poluării şi deteriorării transpusă în legislaţia naţională prin HG nr. 53/2009, cu modificările și 
completările ulterioare, şi a Ordinului nr. 621/2014 care stabileşte valorile de prag pentru 
corpurile de apă subterană. Valorile medii multianuale efectuate pe baza datelor de monitorizare 
din anul 2021 pentru fiecare indicator de calitate la nivel de corp de apă au fost comparate cu 
valorile prag aprobate prin Ordinul nr. 621/2014. Dacă suprafața corpului de apă pe care s-au 
înregistrat depăşiri reprezintă mai puțin de 20% (≤20%) din suprafaţa totală a corpului de apă 
subterană, corpul de apă subterană este considerat în stare chimică bună. Dacă suprafața 
corpului de apă pe care s-au înregistrat depăşiri este >20% din suprafaţa totală a corpului de apă 
subterană, corpul de apă subterană este considerat în stare chimică slabă. 
 
Corpul ROOT01/Depresiunea Ciucului  
 
1.Descrierea generala a corpului de apa 
 
Corpul de apă freatică ROOT01 are o suprafaţă de 276 kmp, este de tip poros fiind localizat în 
Depresiunea Ciucului. Această depresiune a rezultat prin înălţarea datorită fenomenelor tectonice a 
cristalinului din stânga Oltului si totodata prin scufundarea unor compartimente si aglomerarea rocilor 
eruptive şi vulcanice ale lanţului muntos Harghita.  
Corpul de apă subterană ROOT01 Depresiunea Ciucului este freatic, de tip poros permeabil.  
În compartimentul nordic (Mădăraş) din lunca râului Olt, acviferul freatic (cu nivel liber) este constituit 
din depozite aluviale (nisipuri şi pietrişuri) cu granulometrie grosieră, puţin rulate. Acestea se dezvoltă 
de la suprafaţă, având grosimi ce nu depăşesc 4 m, ceea ce le face vulnerabile la poluare. 
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 Nivelul piezometric se situează la adâncimi de 0,5-1,5 m. Transmisivităţile sunt de ordinul a 150-400 
m²/zi, iar debitele specifice de aproximativ 3 l/s/m. 
 În compartimentul median al depresiunii (Miercurea Ciuc), depozitele aluvionare prezintă grosimi de 
5-8 m. Nivelul piezometric mediu multianual se situează la 1-2 m adâncime. Potenţialul acvifer este de 
1-3 l/s/m, pentru o conductivitate medie de 50 m/zi şi o transmisivitate de 350-400 m²/zi. 
 În compartimentul sudic al depresiunii (Tuşnad) acviferul freatic se prezintă neuniform atât din punct 
de vedere al grosimii, pe ambele maluri ale Oltului, cât şi al compoziţiei litologice. În luncă depozitele 
permeabile cu grosime în jur de 5 m, sunt constituite din pietriş şi nisip, mai rar bolovăniş, iar în cuprinsul 
teraselor, unde grosimea cumulată a stratelor poate depăşi 20 m, sunt formate din pietrişuri, nisipuri, 
nisipuri argiloase cu pietriş sau din nisipuri în masa cărora sunt prinse bucăţi de gresii sau marne. Nivelul 
piezometric este situat la adâncimi de 0,7-1,4 m în zona de luncă şi de circa 20 m în terase. 
Transmisivitatea are valori cuprinse între 50 m²/zi şi 400 m²/zi, acviferul având  debite specifice de 
aproximativ 2 l/s/m. 
Pe baza diagramelor Piper şi Schoeller, efectuate pe forajele Reţelei Hidrogeogice Naţionale, s-a 
evidențiat faptul că apele corpului de apă sunt de trei tipuri: bicarbonat calcice, bicarbonatat magneziene 
şi sulfatat calcice. 
 
 Din analiza hărţii utilizării terenului (programul Corine Land Cover 2000) (Figura 4.1.1.1) se constată 
că majoritatea suprafeţei acestui corp de apă subterană (77%) este ocupată de terenuri cultivate.  

 
 
Figura 4.1.1.1 Utilizarea terenului pentru corpul de apă subterană ROOT01 – Depresiunea Ciucului 
 
În cazul corpului de apă subterană ROOT01, din analiza hărţii utilizării terenului se constată că 
majoritatea suprafeţei acestui corp  este ocupată de terenuri cultivate pe care, în situaţia aplicării 
îngrăşămintelor chimice, există posibilitatea constatării unui impact negativ asupra stării calitative a 
acestui corp de apă subterană. Potenţialele surse de poluare pot fi aglomerarile umane care nu au reţea 
de colectare a apelor uzate menajere. 
 
2.Evaluarea stării chimice a corpului de apă ROOT01  
 
În anul 2021 s-au monitorizat 5 foraje aparţinând reţelei hidrogeologice naţionale: Madaras F2, 
Sansimion F4, Miercurea Ciuc F2,Tuşnad F1 si Lacul fara fund. Toate forajele apartinand corpului 
ROOT01, executate in depozite cuaternare, pun în evidenţă existenţa apelor subterane de natură 
carbogazoasă, feruginoasă cu bioxid de carbon liber. Din punct de vedere calitativ apele acestui corp 
de apă subterană sunt de trei tipuri: bicarbonat calcice, bicarbonat magneziene si sulfat calcice.  
Indicatorii care determină starea corpului de apă sunt: amoniu (NH4+), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO42-), 
plumb (Pb2+), cadmiu (Cd2+), azotiţi (NO2-), ortofosfati (PO43-),crom (Cr6+),nichel(Ni2+), 
cupru(Cu2+), zinc(Zn2+), mercur( Hg2+), arsen(As2+), azotaţi (NO3- ) şi pesticide.  
Depăşiri ale valorilor prag şi ale standardelor de calitate s-au înregistrat pentru: 
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- Azotati la  forajul: Sansimion F4(82.8mg/l); 
- Sulfati la forajul: Miercurea Ciuc F2(267mg/l). 
- Fosfati la forajul : madaras F2(0.55mg/l). 
Întrucât suprafața corpului de apă pe care s-au înregistrat depăşiri reprezintă mai puțin de 20% (≤20%) 
din suprafaţa totală a corpului de apă subterană, corpul de apă subterană ROOT01 este considerat în 
stare chimică bună  
Prezentarea altor indicatori monitorizaţi care nu intra in evaluarea starii chimice: 
În anul 2021, pentru forajele din corpul de apă ROOT01, au mai fost monitorizaţi o serie de parametri 
fizico-chimici după cum urmează:  temperatura, pH, oxigen dizolvat, conductivitate, alcalinitate totala, 
duritate totala, bicarbonati, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, fier si mangan.  
La forajul Lacul fara fund s-a efectuat screeningul pentru micropoluantii organici, valorile determinate 
fiind sub limita de detectie. 
 
 
Corpul ROOT02/Depresiunea Braşov  
 
1.Descrierea generala a corpului de apa 

 
Corpul de apă subterană ROOT02 cu o suprafaţă de 1948 kmp, de tip poros se dezvoltă în Depresiunea 
Braşov, în judeţele Covasna si Braşov. Depresiunea Braşov se suprapune peste toate unităţile interne 
ale Curburii Carpaţilor de vârstă mezozoica si neozoica.  
Corpul de apă subterană ROOT02 - Depresiunea Braşov este freatic, de tip poros- permeabil. 
Depresiunea Braşov, vastă arie de înecare axială, se suprapune peste toate unităţile interne ale curburii 
Carpaţilor de vârstă mezozoică şi neozoică. 
 Formaţiunile cuaternare care constituie principalele sisteme acvifere din depresiunea Braşov sunt 
alcătuite dintr-un complex inferior (cărbunos în bază), de un complex mediu (marnos –argilos nisipos) 
şi din complexul superior psamo-psefitic (nisipuri şi pietrişuri). 
 În cadrul şesului aluvionar al principalelor râuri din zonă (Olt, Bârsa, Târlung, Râul Negru), 
acumulările de pietrişuri cu intercalaţii argiloase prezintă o structură lenticulară. 
 Valorile conductivităţii hidraulice ale acviferului freatic din compartimentul nordic (Baraolt-Căpeni) se 
înscriu între 10-100 m/zi, iar cele ale transmisivităţilor între 150-700 m²/zi. 
 În compartimentul central al depresiunii aceste valori sunt cuprinse între: 20 m/zi şi 200 m/zi  şi 
respectiv, 250 m²/zi şi 3000 m²/zi (transmisivitatea). 
 În compartimentul estic al depresiunii (Tg. Secuiesc) valorile acestor doi parametri hidraulici ai 
acviferului freatic sunt mai reduse, înscriindu-se între 5 m/zi şi 60 m/zi  şi respectiv 100 m²/zi-500 m²/zi 
(transmisivitatea). 
 Acviferul aluvial din vestul depresiunii este uşor ascensional (captiv) având o protecţie naturală relativ 
bună printr-un strat puţin permeabil (argile nisipoase, prafuri nisipoase, argile prăfoase) împotriva 
riscului poluării de la suprafaţă. 
Corpul de apă subterană freatică este cantonat în depozitele de terasă ale râului Olt şi pârâului Negru, 
în sedimente subactuale care alcătuiesc şesul aluvionar al râurilor amintite, ca şi în depozitele 
piemontului Săcele. 
 În lunca Oltului complexul acvifer este constituit din depozite permeabile bine dezvoltate cu grosimi 
de 23 m. Litologic, acest complex conţine pietrişuri cu bolovănişuri şi nisip cu intercalaţii subţiri de argile 
nisipoase (Macaleţ et al., 2005). 
În terasa de pe partea stângă a Oltului (la baza acesteia) se constată prezenţa unor izvoare, pe 
sectoarele unde Oltul erodează fruntea terasei. O acţiune de drenaj mai puternică, datorită râului Olt, 
se schiţează de la sud de Ghidfălău spre nord. Alimentarea stratului acvifer din terase se realizează din 
precipitaţiile atmosferice, din drenajul efectuat asupra lentilelor acvifere din depozitele deluvial-
proluviale de pe rama bazinului şi, posibil, din stratele acvifere de adâncime. 
Direcţia generală de curgere a acviferului freatic este nord - sud, cu direcţii locale NV - SE pe malul 
drept al Oltului şi NE - SV pe malul stâng. Nivelul hidrostatic mediu multianual în luncă se situează la 
adâncimea de 1-2 m, iar în zona teraselor nivelul apei se întâlneşte la adâncimi mai mari (ce pot ajunge 
până la 20 m ). 
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Al doilea strat acvifer freatic din bazinul Sf. Gheorghe este cantonat în depozitele psamo-psefitice din 
cadrul şesului aluvionar al râurilor Olt şi Negru (Figura 4.1.1.2) (Macaleţ et al.,2005).  
Direcţia de curgere este către râu; izolat acest acvifer se descarcă sub formă de izvoare în malurile 
râului Olt şi Râul Negru. 
Din categoria apelor freatice face parte şi acumularea de ape din depozitele deluviale şi deluvial-
proluviale dispuse pe formaţiunile de fundament şi la contactul morfologic dintre rama colinară şi câmpie. 
Acestea au însă dezvoltare lenticulară iar existenţa lor este condiţionată de cantitatea de precipitaţii sau 
de apele subterane sub presiune. Debitele oferite de acest acvifer sunt nesemnificative şi fără 
importanţă în exploatare. 
Orizonturile acviferele cantonate în depozitele cuaternare constituite din pietrişuri şi nisipuri, destul de 
bine investigate prin foraje, sunt caracterizate, în general, prin capacităţi importante de debitare şi 
coeficienţi de permeabilitate ce variază între 5 - 200 m/zi, iar transmitivităţile sunt cuprinse între 100 - 
500 m2/zi. Cele mai mari transmisivităţi se remarcă în zona Ilieni (peste 500 m2/zi). 
În Depresiunea Târgu Secuiesc acviferul freatic este cantonat în depozitele permeabile, de vârstă 
holocenă, constituite din pietrişuri cu bolovănişuri şi nisip, în zona de luncă, cu grosimi ce variază între 
4-10 m.  
În zona  teraselor acesta este localizat în nisipuri argiloase cu intercalaţii de argile nisipoase, a căror 
grosime poate ajunge la valori de 20 m. Acest tip de acvifer se dezvoltă şi în  zonele de piemont.  
Acţiunea drenantă afectuată de apele din regiune se face puternic simţită mai ales  de-a lungul Râului 
Negru, pe pârâul Caşin şi pe pârâul Turia. Pârâurile mai mici cum sunt: Capolna, Ojdula şi Valea Mare 
nu influenţează acviferul freatic. 
Astfel, direcţia generală de curgere a apelor freatice din Depresiunea Târgu Secuiesc este nord - sud, 
dar există şi alte direcţii locale (în piemontul Dalnic - Turia direcţia este NV-SE; în piemontul Ghelinţa 
aceasta este V-E). 
Alimentarea acestui acvifer se face din precipitaţii şi pe anumite sectoare prin drenanţă din reţeaua 
hidrografică.   
 Cea mai mare parte a acviferului freatic are un potenţial mediu cu valori ale  conductivităţii hidraulice 
cuprinse între 10-30 m/zi şi ale transmisivităţii între 50 - 100 m2/zi. Cele mai ridicare valori pentru 
transmisivitate se întâlnesc în zona localităţii Sânzieni (500-1000 m2/zi). 
Sectorul de vest al compartimentului central (bazinul râului Târlung), precum şi sectorul nordic al 
depresiunii (lunca Oltului la Sf. Gheorghe) prezintă un strat acvifer cu nivel liber, în care nu există nici 
un fel de protecţie naturală împotriva riscurilor de poluare. 
 Grosimea acviferului freatic şi al celui uşor ascensional din cuprinsul depresiunii este de 5 m până la 
20 m (sau chiar 50 m) în subzona de maximă afundare (interfluviul Bârsa - Târlung). 
 
 
 

 



 

89 

 
Figura 4.1.1.2 Secţiune hidrogeologică în zona Ozun-Sântion Lunca- Moacşa  
(după Macaleţ et al.,2005) 
  
 Pe baza diagramelor Piper şi Schoeller, executate pe analizele unui număr de 23 foraje de observaţie 
ale Reţelei Hidrogeologice Naţionale (Bretotean et al., 2004), s-a identificat faptul că apele corpului de 
apă sunt bicarbonat calcice. Variaţia relativ mică a chimismului apelor este dată de prezenţa în cantiţăţi 
mai mult sau mai puţin semnificative a ionilor de Mg, Cl, SO4 şi Na în chimismul apelor. 
 
 Din harta utilizării terenului elaborată pentru acest corp de apă subterană (Figura 4.1.1.3) se 
evidenţiază marea suprafaţă acoperită de terenuri agricole (80 %).  
 

  
 
Figura 4.1.1.3 Utilizarea terenului pentru corpul de apă ROOT02 – Depresiunea Braşov 
  
 Din harta utilizării terenului elaborată pentru corpul de apă subterană ROOT02 se evidenţiază faptul 
că mare parte din suprafaţă este acoperită de terenuri agricole. Aplicarea de îngrăşăminte chimice şi 
fertilizatori pe aceste suprafeţe ar putea determina un impact negativ asupra stării calitative a acestui 
corp de apă subterană. Sursele de poluare identificate pe acest corp de apă sunt determinate de 
poluarea din unităţi industriale (industria exctractivă de minereuri metalifere- Feldioara;  industia 
celulozei şi  hârtiei şi industria de armament - Zărneşti) şi agricultură (zootehnie - Codlea), precum şi 
aglomerarile umane care nu au reţea de colectare a apelor uzate menajere. 
 
2.Evaluarea stării chimice a corpului de apă ROOT02 
 
În anul 2021 pentru corpul de de apă subterană ROOT02 au fost monitorizate 29 foraje aparţinând 
reţelei hidrogeologice naţionale. 
 Indicatorii care determină starea corpului de apă sunt: amoniu (NH4+), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO42-), 
plumb (Pb2+), cadmiu (Cd2+), azotiţi (NO2-), ortofosfati (PO43-),crom (Cr6+),nichel(Ni2+), 
cupru(Cu2+), zinc(Zn2+), mercur( Hg2+), arsen(As2+), azotaţi (NO3- ) şi pesticide. 
Depăşiri ale valorilor prag şi ale standardelor de calitate s-au înregistrat pentru: 
- Azotaţi in 5 puncte de monitorizare :Martineni F6 (55.141mg/l), Sinzieni Ord. II F2 (70.2mg/l),  
Talisoara F1(272.83mg/l), Ilieni Ozun F7(56.315mg/l) si Harman Prejmer F13(51.368mg/l) 
reprezentiand un procent de 7% din suprafata corpului de apa; 
- Fosfati la forajul Rotbav F4(0.946mg/l), reprezentand 5% din suparafata corpului de apa; 
- Azotiti la forajul Talisoara F1(0.554mg/l), reprezentand 0.41% din suprafata corpului de apa. 
Întrucât suprafața corpului de apă pe care s-au înregistrat depăşiri reprezintă mai puțin de 20% (≤20%) 
din suprafaţa totală a corpului de apă subterană, corpul de apă subterană ROOT02 este considerat în 
stare chimică bună. 
Prezentarea altor indicatori monitorizaţi care nu intra in evaluarea starii chimice: 
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În anul 2021, pentru forajele din corpul de apă ROOT02, au mai fost monitorizaţi o serie de parametri 
fizico-chimici după cum urmează:  temperatura, pH, oxigen dizolvat, conductivitate, alcalinitate totala, 
duritate totala, bicarbonati, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, fier si mangan.  
 
Corpul de apă subterană ROOT03/ Munţii Perşani  
 
1.Descrierea generala a corpului de apa 
 
Corpul de apă subterană din Munţii Perşani este mixt (freatic şi de adâncime), de tip fisural-carstic, are 
o suprafaţă de 264 kmp, fiind acumulat în conglomeratele şi calcarele cretacice din alcătuirea cuverturii 
post-tectonice Perşani. 
 Modulul scurgerii subterane a fost estimat la 3-5 l/s/km2, infiltraţia eficace la 94,5-157,5 mm/an, gradul 
de protecţie fiind nesatisfăcător. Conglomeratele şi calcarele acvifere sunt local neacoperite, local 
acoperite cu diferite tipuri genetice de depozite cuaternare (deluviale, fluviale, aluviale, eluviale, 
coluviale etc.). 
Tipul de alimentare al corpului din Munţii Perşani este pluvio-nival. 
Descărcarea apelor subterane se realizează spre valea Oltului prin izvoare cu debite de 10 – 20 l/s. 
Pe baza diagramelor Piper şi Schoeller, executate pe analizele apelor izvoarelor din masiv (Panaitescu 
et al., 1994), s-a identificat faptul că apele provenite din conglomerate şi calcare cretacice sunt 
bicarbonat calcice, mai mult sau mai puţin magneziene.  
 Din analiza hărţii utilizării terenului (Figura 4.1.1.4) se constată că majoritatea suprafeţei acestui corp 
de apă subterană (86,5%) este ocupată de păduri. 
 

 
 
Figura 4.1.1.4 Utilizarea terenului pentru corpul de apă subterană ROOT03 – Munţii Perşani 
 
Majoritatea suprafeţei corpului de apă subterană ROOT03 (86,5%) este ocupată de păduri, ceea ce 
exclude existenţa unui impact asupra stării calitative a acestui corp de apă subterană. Aglomerarile 
umane care nu au reţea de colectare a apelor uzate menajere ar putea constitui potenţiale surse de 
poluare. 
 
2.Evaluarea chimice a corpului de apă ROOT03 
 
Pe acest corp au fost monitorizate 3 izvoare care aparţin Companiei de Apă Braşov: Primaria Apata, 
Primaria Ormenis, Primaria Crizbav.  
Indicatorii care determină starea corpului de apă sunt: : amoniu (NH4+), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO42-), 
plumb (Pb2+), cadmiu (Cd2+), azotiţi (NO2-),crom (Cr6+),nichel(Ni2+), cupru(Cu2+), zinc(Zn2+), 
mercur( Hg2+), arsen(As2+), azotaţi (NO3- ) şi pesticide.  
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Nu au fost depăşiri ale valorilor de prag sau ale standardelor de calitate prin urmare ROOT03 se afla in 
stare chimică bună. 
Prezentarea altor indicatori monitorizaţi care nu intra in evaluarea starii chimice: 
În anul 2021, pentru forajele din corpul de apă ROOT03, au mai fost monitorizaţi o serie de parametri 
fizico-chimici după cum urmează:  temperatura, pH, oxigen dizolvat, conductivitate, alcalinitate totala, 
duritate totala, bicarbonati, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, fier si mangan.  

 
Corpul de apă subterană ROOT04 / Munţii Barsei  
 
1.Descrierea generala a corpului de apa 
 
Corpul de apă subterană din Munţii Bârsei este mixt (freatic+adâncime), de tip carstic – fisural, fiind 
acumulat în calcare şi conglomerate din alcătuirea flişului carpatic. Corpul de apă freatică are o suprafata 
de 238 Kmp. 
Modulul scurgerii subterane a fost estimat la 10 – 15 l/s/km2, infiltraţia eficace la 315 – 472,5 mm/an, 
gradul de protecţie fiind puternic nesatisfăcător. Alimentarea corpului este de tip pluvio – nival. 
În sectorul Piatra Mare, calcarele stau peste conglomerate; o parte din apele subterane se infiltrează 
din calcare în conglomerate, iar o parte este drenată de izvoare la contactul dintre cele două tipuri de 
roci. Debitele izvoarelor sunt cuprinse între 3 şi 450 l/s. 
În sectorul Postăvaru se cunosc izvoarele de ape carstice de pe valea Râşnoavei, cu debite de 40 - 100 
l/s, captate pentru alimentarea cu apă a localităţii Râşnov. 
Pe baza diagramelor Piper, Schoeller şi Stiff, executate pe analizele apelor izvoarelor din masiv 
(Orăşeanu et al., 1993), s-a identificat o variaţie a chimismului apei de la bicarbonatat calcică la 
bicarbonatat calcic-sodică. Apele bicarbonatat calcice sunt specifice calcarelor şi conglomeratelor, iar 
cele bicarbonat sodice flişului carpatic. 
 Din analiza hărţii utilizării terenului (Figura 4.1.1.5) se constată că majoritatea suprafeţei acestui corp 
de apă subterană este ocupată de păduri. 

 
 
Figura 4.1.1.5 Utilizarea terenului pentru corpul de apă subterană ROOT04 - Munţii Bârsei 
 
În cazul corpului de apă subterană ROOT04 nu se constată existenţa vreunei surse de poluare, care să 
afecteze starea calitativă a acestui corp de apă subterană. 
 
2.Evaluarea stării chimice a corpului de apă ROOT04 
 
În corpul ROOT04/Muntii Barsei au fost monitorizate 4 puncte de captare apă în scop potabil, aparţinând 
terţilor: Compania de Apa Brasov: izvoarele Solomon si Racadau, Raja SA Constanta- Izvoare Chiba si 
izvoare Cheia de la Goscom Cetate Rasnov.  
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Indicatorii care determină starea corpului de apă sunt: : amoniu (NH4+), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO42-), 
plumb (Pb2+), cadmiu (Cd2+), azotiţi (NO2-), ortofosfati (PO43-),crom (Cr6+),nichel(Ni2+), 
cupru(Cu2+), zinc(Zn2+), mercur( Hg2+), arsen(As2+), azotaţi (NO3- ) şi pesticide.  
 La aceste foraje nu au fost depăşiri ale valorilor de prag şi nici a standardelor de calitate. În concluzie, 
corpul ROOT04 se află într-o stare chimică bună.  
Prezentarea altor indicatori monitorizaţi care nu intra in evaluarea starii chimice: 
În anul 2021, pentru forajele din corpul de apă ROOT04, au mai fost monitorizaţi o serie de parametri 
fizico-chimici după cum urmează:  temperatura, pH, oxigen dizolvat, conductivitate, alcalinitate totala, 
duritate totala, bicarbonati, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, fier si mangan.  

 
 

Corpul de apă subterană ROOT05/Depresiunea Sibiu  
 
1.Descrierea generala a corpului de apa 
 
Corpul de apă subterană este freatic,in suprafata de 187kmp, de tip poros permeabil şi este localizat în 
depozitele aluvionare de vârstă cuaternară din lunca şi terasa râului Cibin şi a afluenţilor acestuia 
(Depresiunea Sibiu). 
Aceste depozite aluvionare sunt alcătuite, în principal, din pietrişuri şi bolovănişuri în masă de nisip (de 
diferite granulaţii) care local devine argilos sau prăfos. Subordonat apar intercalaţii lenticulare de argile 
sau argile nisipoase. 
Depozitele poros-permeabile au grosimi de 3 – 10 m, cele mai mari valori întâlnindu-se în zonele Cristian 
şi Sibiu- Selimbăr. 
Patul orizontului acvifer, constituit din argile sau marne, se află la adâncimi de 4 - 13 m. 
Către nord-vest granulometria stratului acvifer devine mai fină, predominând nisipurile şi intercalaţiile 
argiloase. Grosimea acestor depozite este de aproximativ 2 - 5 m. 
Acoperişul stratului acvifer este alcătuit, în general, dintr-un sol nisipos, şi subordonat, din nivele de 
argile sau argile nisipoase, cu grosimi variabile (0,5 - 6 m) şi dezvoltare lenticulară. 
Nivelul hidrostatic se află la adâncimi de 0,4 - 5,5 m în zona de luncă şi până la 13 m în zona de terasă. 
Debitele specifice sunt, în general, mai mici de 1 l/s/m, coeficienţii de filtraţie sub 20 m/zi, iar 
transmisivităţile sub 100 de m2 /zi. 
Cele mai mari valori s-au întâlnit în zona Cristian: q=5 l/s/m, k=66 m/zi, T=287 m2/zi. 
Alimentarea corpului de apă se face din precipitaţii, valoarea infiltrației eficace fiind de 94,5-157,5 
mm/an. 
Din punct de vedere al direcţiei de curgere, apa subterană este drenată de râul Cibin şi de afluenţii 
acestuia. 
Din punct de vedere chimic, apele sunt de tipul bicarbonato – sulfato – calcico – magneziană sau sodică. 
Din analiza hărţii utilizării terenului elaborată pentru acest corp de apă subterană (Figura 4.1.1.6) se 
observă că marea majoritatea a suprafeţei corpului de apă subterană (73%) este acoperită de terenuri 
agricole.  
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Figura 4.1.1.6 Utilizarea terenului pentru corpul de apă subterană ROOT05 – Depresiunea Sibiu 
Pentru corpul de apă subterană ROOT05 sursele  de poluare ar putea fi reprezentate de activitatea 
antropică desfăşurată în localităţile din zonă, în special Sibiu. Din punct de vedere al gradului de 
protecţie globală, corpul de apă se încadrează în clasa de protecţie medie.  Din analiza hărţii utilizării 
terenului elaborată pentru acest corp de apă subterană se observă că marea majoritatea a suprafeţei 
corpului de apă subterană  este acoperită de terenuri agricole. În cazul în care pe aceste terenuri se 
aplică fertilizatori este posibil ca să existe un impact asupra stării calitative a acestui corp de apă 
subterană. 
 
2.Evaluarea stării chimice a corpului de apă ROOT05 
 
În anul 2021 au fost monitorizate de pe acest corp de apă un număr de 6 foraje hidrogeologice de 
observaţie din reţea.  
Indicatorii care determină starea corpului de apă sunt: amoniu (NH4+), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO42-), 
plumb (Pb2+), cadmiu (Cd2+), azotiţi (NO2-), ortofosfati (PO43-),crom (Cr6+),nichel(Ni2+), 
cupru(Cu2+), zinc(Zn2+), mercur( Hg2+), arsen(As2+), azotaţi (NO3- ) şi pesticide. 
S-au înregistrat depăşiri ale valorilor de prag  pentru : 
-  Cloruri la forajul  Vestem Sud F1 (728 mg/l), reprezentand 14,97%din suprafata totala a corpului de 
apa; 
- Amoniu la forajul Primaria Sacel F1 (0.64mg/l) si la forajul Saliste F2(0.58mg/l), reprezentand 6,47%din 
suprafata totala a corpului de apa. 
Întrucât suprafața corpului de apă pe care s-au înregistrat depăşiri reprezintă mai puțin de 20% (≤20%) 
din suprafaţa totală a corpului de apă subterană, corpul de apă subterană ROOT05 este considerat în 
stare chimică bună  
Prezentarea altor indicatori monitorizaţi care nu intra in evaluarea starii chimice: 
În anul 2021, pentru forajele din corpul de apă ROOT05, au mai fost monitorizaţi o serie de parametri 
fizico-chimici după cum urmează:  temperatura, pH, oxigen dizolvat, conductivitate, alcalinitate totala, 
duritate totala, bicarbonati, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, fier si mangan.  

 
Corpul ROOT06/ Lunca paraului Hartibaciu 
 
1.Descrierea generala a corpului de apa 
 
Corpul de apă ROOT06 Lunca pârâului Hârtibaciu este freatic, de tip poros permeabil şi este localizat 
în depozitele de vârstă cuaternară din lunca pârâului Hârtibaciu, afluent pe partea stângă al râului Cibin. 
Depozitele aluvionare se caracterizează printr-o granulometrie fină, fiind alcătuite din nisipuri fine, 
argiloase sau prăfoase, local mai grosiere sau cu elemente de pietriş, cu intercalaţii de argile nisipoase 
sau prăfoase sau prafuri argiloase. Stratul acvifer este discontinuu, cu aspect lentiliform, având grosimi 
de 1 - 7 m. 
Patul orizontului acvifer este alcătuit din marne, marne şi argile nisipoase. Acoperişul stratului acvifer 
este constituit dintr-o pătură subţire de sol, sau nivele argiloase, argiloase nisipoase, cu grosimi de până 
la 3 m. 
Nivelul hidrostatic se află la adâncimi de 0,14-3,15 m. 
Datorită predominării depozitelor aluvionare fine, debitele specifice au, în general, valori de sub 1 l/s/m, 
iar coeficienţii de filtraţie sunt în jur de 10 m/zi. Local, acolo unde creşte granulometria depozitelor, 
parametrii hidrogeologici au valori mai ridicate: q=5,67 l/s/m, k=38 m/zi, T=190 m2/zi. 
Alimentarea corpului de apă se face din precipitaţii, valoarea infiltraţiei eficace fiind de 31,5-63 mm/an, 
iar drenarea acestuia este făcută de către pârâul Hârtibaciu. 
Din punct de vedere chimic, apa subterană este de tipul bicarbonato – sulfato – calcico – magneziană. 
Pe baza diagramelor Piper şi Schoeller, executate pe probele colectate din forajele Cornăţel F3, Altâna 
F2 şi F4 şi Agnita F2 şi F4 (Bretotean et al., 2004), s-a identificat faptul că acestea sunt de tip bicarbonat 
calcice. 
Din harta utilizării terenului realizată pentru acest corp de apă subterană (Figura 4.1.1.7) se observă că 
cea mai mare parte a suprafeţei este acoperită de terenuri cultivate (75 %).  
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Figura 4.1.1.7 Utilizarea terenului pentru corpul de apă subterană ROOT06 – Lunca pârâului Hârtibaciu 
 
În cazul corpului de apă subterană ROOT06 activităţile antropice desfăşurate în localităţile din lunca 
Hârtibaciului constituie surse potenţiale  de poluare.  
Din punct de vedere al gradului de protecţie globală, corpul de apă se încadrează în clasa de protecţie 
medie.  
 Acest corp de apă subterană  are  cea mai mare parte a suprafeţei acoperită de terenuri cultivate. 
Datorită faptului că acest corp de apă are dezvoltare strict în lunca râului Hârtibaciu este posibil ca 
aceste suprafeţe să fie acoperite de păşuni şi mai puţin de terenuri agricole intens fertilizate. Un posibil 
impact asupra stării calitative a corpului de apă îl poate constitui poluarea difuză din surse agricole sau 
aglomerarile umane care nu au reţea de colectare a apelor uzate menajere sau nu au staţie de epurare 
a apelor uzate.  
 
2.Evaluarea stării chimice a corpului de apă ROOT06 
 
Indicatorii care determină starea corpului de apă sunt: : amoniu (NH4+), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO42-), 
plumb (Pb2+), cadmiu (Cd2+), azotiţi (NO2-),crom (Cr6+),nichel(Ni2+), cupru(Cu2+), zinc(Zn2+), 
mercur( Hg2+), azotaţi (NO3- ) şi pesticide.  
 In corpul de apa ROOT06 (Lunca paraului Hartibaciu) se afla forajul Nocrich F3, foraj apartinand tertilor, 
Cornatel F2 si Agnita F3. Din punct de vedere chimic, apa subterană este de tipul bicarbonato – sulfato 
– calcico – magneziană. 
S-a inregistrat depasirea valorii  prag la  indicatorul NH4 pentru forajul Nocrich F3(1.5mg/l), insemanand 
14,24% din suprafata totala a  corpului de apa . Întrucât suprafața corpului de apă pe care s-au 
înregistrat depăşiri reprezintă mai puțin de 20% (≤20%) din suprafaţa totală a corpului de apă subterană, 
corpul de apă subterană ROOT06  este in stare chimica buna. 
Prezentarea altor indicatori monitorizaţi care nu intra in evaluarea starii chimice: 
În anul 2021, pentru forajele din corpul de apă ROOT06, au mai fost monitorizaţi o serie de parametri 
fizico-chimici după cum urmează:  temperatura, pH, oxigen dizolvat, conductivitate, alcalinitate totala, 
duritate totala, bicarbonati, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, fier,mangan, fosfati si arsen. 
 
Corpul ROOT07/Depresiunea Făgăraş  
 
1.Descrierea generala a corpului de apa 

 
Corpul de apă subterană ROOT07 - Depresiunea Făgăraş freatic, de tip poros permeabil, este localizat 
în depozitele aluvial-proluviale, de vârstă cuaternară, ale luncii şi teraselor râului Olt (în principal pe 
partea stângă) şi ale afluenţilor acestuia.Suprafata acestuia este de 1177Kmp. 

1%

75%

5%

8%11% 

Suprafete cultivate

Corpuri de apa de

suprafata 

Zone umede

Paduri si arii

seminaturale

Suprafete artificiale

(localitati, arii industriale)



 

95 

În lunca Oltului depozitele aluvionare sunt constituite din pietrişuri şi bolovănişuri în masă de nisipuri 
medii şi grosiere. Local apar nisipuri fine, argiloase siltice. Grosimea acestor depozite este, în general, 
cuprinsă între 3-10 m, cele mai mari valori întâlnindu-se în zona Viştea de Jos şi Turnu Roşu, până la 
12 m. 
Stratul acvifer freatic se dezvoltă, de regulă, imediat sub solul vegetal sau sub o serie de depozite 
argiloase nisipoase prăfoase, cu grosimi de aproximativ 1 m. 
Nivelul hidrostatic se găseşte la adâncimi de la sub 1 m până la maxim 5 m, valori mai mari, de peste 
10 m, întâlnindu-se în sectorul Voila – Turnu-Roşu.  
 Debitele specifice au valori de la sub 1 l/s/m până la 13 l/s/m, coeficienţii de filtraţie variază între 10-
100 m/zi, iar transmisivităţile între 100-1000 m2/zi. 
 În terasele Oltului, dezvoltate pe malul stâng, depozitele sunt constituite din bolovănişuri şi pietrişuri 
în masă de nisipuri de granulometrie diferită şi local cu liant argilos, în care se intercalează uneori strate 
lenticulare argiloase siltice, separând unul sau mai multe orizonturi acvifere. 
 Acoperişul stratului acvifer este constituit, în general dintr-un sol nisipos, care uneori poate lipsi. 
 Grosimea este de aproximativ 40 m în terasa medie şi depăşeşte 85 m în terasa superioară. 
 Nivelul hidroststic se află la adâncimi relativ mari, depăşind frecvent 10 m. 
 Debitele specifice au valori de la 1 l/s/m până la 10 l/s/m, întâlnindu-se şi valori 10-20 l/s/m. 
Coeficienţii de filtraţie variază între 100 şi 200 m/zi, iar transmisivităţile ajung până la 800 m2/zi. 
 Oltul şi afluenţii săi drenează corpul de apă, direcţiile de curgere fiind orientate către râu. 
 Alimentarea corpului de apă se face din precipitaţii, valoarea infiltraţiei eficace fiind cuprinse între 
31,5-157,5 mm/an. 
 Din punct de vedere chimic apele subterane sunt de tipul bicarbonato-sulfato-calcico-magneziene 
sau sodice.  
 Analiza hărţii utilizării terenului pentru acest corp de apă subterană (Figura 4.1.1.8) indică un grad de 
acoperire cu suprafeţe cultivate într-o proporţie majoritară (79%). 
 

 
 
Figura 4.1.1.8 Utilizarea terenului pentru corpul de apă subterană  ROOT07 – Depresiunea Făgăraş 
 
Sursele potenţiale de poluare punctiformă pentru corpul de apă subterană ROOT07 sunt reprezentate 
de industrie (industria chimică Victoria) şi agricultură (zootehnie- Cisnădie, Sercaia şi Avrig). Suprafaţa 
acestui corp de apă este ocupată în mare proporţie de terenuri agricole, posibil cultivate. În această 
situaţie este posibil un eventual impact asupra stării calitative determinat de poluarea  difuză din surse 
agricole sau de aglomerarile umane care nu au reţea de colectare a apelor uzate menajere sau nu au 
staţie de epurare a apelor uzate. 
 
2.Evaluarea stării chimice a corpului de apă ROOT07 
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Monitorizarea calităţii apelor freatice s-a efectuat în anul 2021 printr-un număr de 16 foraje din care 1 
foraj de urmarire a poluarii la Victoria Ucea P4 .  
Indicatorii care determină starea corpului de apă sunt: amoniu (NH4+), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO42-), 
plumb (Pb2+), cadmiu (Cd2+), azotiţi (NO2-), ortofosfati (PO43-),crom (Cr6+),nichel(Ni2+), 
cupru(Cu2+), zinc(Zn2+), mercur( Hg2+), arsen(As2+), azotaţi (NO3- ) şi pesticide. 
S-au înregistrat  depăşiri ale valorilor de prag si ale standardelor de calitate pentru: 
- Amoniu la forajele Avrig F2(4.69mg/l) si Porumbacu de Jos F1(1.939mg/l), reprezentand 8% din 
suprafata corpului de apa; 
-Cloruri la Turnu Rosu F5(313.3mg/l) reprezentand 1% din spurafata corpului de apa; 
- Azotiti la forajele Avrig F2(1.209mg/l) si Turnu Rosu F5(0.724mg/l) reprezentand 6% din suprafata 
corpului de apa; 
- Azotati la forajul Comana de Jos(193.5mg/l) reprezentand 11% din suprafata corpului de apa. 
Întrucât suprafața corpului de apă pe care s-au înregistrat depăşiri reprezintă mai puțin de 20% (≤20%) 
din suprafaţa totală a corpului de apă subterană, corpul de apă subterană ROOT07 este considerat în 
stare chimică bună. 
Prezentarea altor indicatori monitorizaţi care nu intra in evaluarea starii chimice: 
În anul 2021, pentru forajele din corpul de apă ROOT07, au mai fost monitorizaţi o serie de parametri 
fizico-chimici după cum urmează:  temperatura, pH, oxigen dizolvat, conductivitate, alcalinitate totala, 
duritate totala, bicarbonati, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, fier si mangan. 
 
Corpul RO0T08/Lunca si terasele Oltului inferior  
 
1.Descrierea generala a corpului de apa 
 
Corpul apă subterană ROOT08 - Lunca şi terasele Oltului inferior este freatic, de tip poros permeabil, 
dezvoltat în depozitele de luncă şi terasă ale Oltului şi ale afluenţilor săi, având vârsta 
cuaternară.Suprafata corpului este de 4107kmp. 
 Acviferul freatic este constituit din pietrişuri, nisipuri şi bolovănişuri, se dezvoltă sub adâncimi de 15-
20 m (în zona teraselor înalte), 5-15 m (în zona terasei superioare) şi sub adâncimi de până la 5 m în 
zona de luncă (Figura 4.1.1.9). 
 Depozite de terasă mai bine dezvoltate sunt pe dreapta Oltului – terasa joasă şi terasa inferioară. 
Aici, nivelul piezometric este situat, în general, între 5 m şi 15 m în treapta inferioară şi 5 - 10 m în 
treapta joasă. La contactul celor două terase apar  o serie de izvoare.  
În zona câmpului înalt se dezvoltă un strat acvifer cantonat în Formatiunea de Frăteşti, care este acoperit 
de depozite de nisipuri, nisipuri argiloase sau silturi nisipoase. 
Stratul acoperitor este constituit din silturi argiloase sau nisipoase, nisipuri fine sau depozite loessoide 
cu grosimi de 2 - 10 m. 
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Figura 4.1.1.9 Secţiune hidrogeologică V-E prin forajele staţiei hidrogeologice Beciu- Plăviceni 
 
Pe baza diagramelor Piper şi Schoeller, executate pe probele colectate din forajele de observaţie ale 
Reţelei Hidrogeologice Naţionale  şi a celor din arhiva PROSPECŢIUNI S.A. (Lazu et al., 1976; Lungu, 
1967; Scafă, 1966, 1968, 1970), s-a identificat o foarte mare variaţie a chimismului apelor corpului. 
Această mare variaţie de la bicarbonatat calcic magneziană, la clorocalcică, clorosodică sau 
bicarbonatat sodică se poate datora  întinderii corpului pe o suprafaţă mare, cu condiţii de parageneză 
diferite. 
Pentru corpul de apă subterană ROOT08 – Lunca și terasele Oltului inferior, în vederea elaborării 
modelului conceptual și matematic, s-au analizat 310 de foraje hidrogeologice. În urma prelucrării 
acestor date, s-a obținut harta cu izohipsele culcușului acviferului freatic. (Figura 4.1.1.10) care 
evidențiază cota absolută a culcușului acviferului cu valoarea minimă de 10.0 m în sudul zonei de studiu 
și maximă până la 540.00 m în nord, în vecinătatea localității Horezu, județul Vâlcea. Valoarea minimă 
a altitudinii suprafeței topografice este de 37.5 m în sud și crește până la 584.0 m în nordul corpului de 
apă subterană. 
 

 
 
Figura 4.1.1.10 Harta cu izohipsele culcușului acviferului freatic (ROOT08) 
 
În urma prelucrării datelor litologice, poziției filtrelor, adâncimii nivelului hidrostatic, (utilizând programe 
de specialitate) s-a realizat modelul tridimensional al stratelor poros-permeabile  din cadrul corpului de 
apă subterană ROOT08. Acesta se extinde în plan orizontal până la limitele corpului și în plan vertical, 
de la culcușul acviferului până la suprafața topografică (Figura 4.1.1.11). 
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Figura 4.1.1.11 Model tridimensional al stratelor poros-permeabile din cadrul corpului de apă subterană 
ROOT08 – Lunca și terasele Oltului inferior  
 
Modelul tridimensional a indicat că stratele poros-permeabile cu potențial acvifer din corpul de apă 
subterană ROOT08 și formațiunile nesaturate ale acestuia, au un volum de 69.22 km3. 
Spectrul hidrodinamic al corpului de apă subterană ROOT08 – Lunca și terasele Oltului inferior a fost 
realizat prin interpolarea nivelurilor hidrostatice măsurate în zilele de 13, 14, 15 iulie 2020 în forajele din 
Reţeaua Hidrogeologică Naţională, a cotelor absolute măsurate pe râurile Sâi, Iminog, Olteț, Caracal și 
Olt, în campaniile de teren din zilele de 13, 14, 15 iulie 2020 și a nivelurilor înregistrate la 41 de stații 
hidrometrice. (Figura 4.1.1.12) Aceasta analiză permite identificare direcțiilor de curgere și analiza 
variaţiei gradientului hidraulic de-a lungul liniilor de curent. 

 
Figura 4.1.1.12 Spectrul hidrodinamic al acviferului freatic – corpul de apă subterană ROOT08 
 
Gradientul hidraulic variază între 1.1 - 2.7 ‰ în sud, între 1.8– 3.3 ‰ în centrul corpului de apă subterană 
și crește la valori cuprinse între 5.3-9.0 ‰ spre nord. 
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Pe baza modelului conceptual realizat în cele trei etape (model spațial, parametric și hidrodinamic), s-a 
realizat modelul de curgere al acviferului freatic din corpul de apă subterană ROOT08 (Figura 4.1.1.13), 
utilizând pachetul Modflow. 
 

 
 
Figura 4.1.1.13 Modelul numeric al corpului de apă subterană ROOT08, regim natural de curgere al 
apei subterane 
 
Pe baza modelului de curgere se observă faptul că cota absolută a nivelului hidrostatic variază între 
20.2 m și 212.0 m și că în general rețeaua hidrografică este alimentată din subteran. Direcția generală 
de curgere a apei subterane este NV-SE și NE-SV, către râul Olt. 
 
 Harta utilizării terenului elaborată pentru acest corp de apă subterană (Figura 4.1.1.14) evidențiază 
faptul că mare parte din suprafaţa corpului de apă subterană este acoperit de suprafeţe cultivate (78%).  
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Figura 4.1.1.14 Utilizarea terenului pentru corpul de apă subterană ROOT08 - Lunca şi terasele Oltului 
inferior 
 
În cazul corpului de apă subterană ROOT08 mare parte din suprafaţa corpului de apă subterană este 
acoperită de suprafeţe cultivate. În cazul în care pe aceste suprafeţe se practică o agricultură intensivă 
este posibil să se constate un impact negativ asupra stării calitative a acestui corp de apă subterană. 
Au fost identificate ca surse de poluare  provenite din industrie (chimică - Rm.Vâlcea, metalurgică - 
Slatina şi alimentară - Corabia), poluare difuză din agricultură (zootehnie- creşterea porcilor Băbeni) sau 
datorată  aglomerarilor umane care nu au reţea de colectare a apelor uzate menajere sau nu au staţie 
de epurare a apelor uzate, cu posibil impact negativ asupra stării calitative a corpului de apă subterană. 
 
2.Evaluarea stării chimice a corpului de apă ROOT08 
 
În cadrul corpului de apă ROOT08 s-au selectat pentru monitorizare 41 de foraje hidrogeologice de 
observaţie aparţinând reţelei hidrogeologice naţionale, 9 foraje fiind administrate de ABA Jiu. 
Indicatorii care determină starea corpului de apă sunt: amoniu (NH4+), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO42-), 
plumb (Pb2+), cadmiu (Cd2+), azotiţi (NO2-), ortofosfati (PO43-),crom (Cr6+),nichel(Ni2+), 
cupru(Cu2+), zinc(Zn2+), mercur( Hg2+), arsen(As2+), azotaţi (NO3- ) şi pesticide. 
Depăşirile valorilor prag  se prezintă astfel:  
- la 10 foraje pentru azotaţi: Visina Veche(73,75mg/l), Odaia Nord ord.II(81.715mg/l), Beciu 
Plaviceni F7(89.55mg/l), Rotunda Nord ord.II(71,342mg/l), Valea Soarelui ord.II(76.791mg/l), Stoenesti 
Daneasa F6(178.5mg/l), Caracal ord.II F1(73,05mg/l), Stoenesti Daneasa F5(161.5mg/l), Liiceni Sud 
ord.II(102.993mg/l), Brincoveni Vest ord.II F1(58.7mg/l). 
- azotiţi: Beciu Plaviceni F7 (0.71mg/l), Pirscoveni Nord Ord II F1 (15.3525mg/l); Babeni F6 
(2.3301mg/l). 
- fosfaţi: Osica de Jos F5(0.5015mg/l); Tetoiu F1(3.3436mg/l); 
-  sulfati: Sinesti F4(442.9mg/l), Strejesti F4(277.5mg/l); 
- cloruri: Leotesti Est ord.II F1(879.5mg/l),Tetoiu F1 (448.705mg/l); 
-  arsen: Maciuca F1(49.575µg/l), Riureni Copacelu F6(12.5775 µg/l); 
- amoniu: Piatra Sat – Slatioara F4(2.71mg/l); 
Întrucât suprafața corpului de apă pe care s-au înregistrat depăşiri reprezintă mai mult de 20% (≤20%), 
respectiv 29.11% din suprafaţa totală a corpului de apă subterană, corpul de apă subterană ROOT08 
este considerat în stare chimică slaba.Indicatorul care a condus la neatingerea obiectivului de calitate 
este NO3. 
 In consecinţă starea chimică a corpului ROOT08 este slabă.  
Prezentarea altor indicatori monitorizaţi care nu intra in evaluarea starii chimice: 
În anul 2021, pentru forajele din corpul de apă ROOT08, au mai fost monitorizaţi o serie de parametri 
fizico-chimici după cum urmează:  temperatura, pH, oxigen dizolvat, conductivitate, alcalinitate totala, 
duritate totala, bicarbonati, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, fier,mangan si fosfati. 
Pentru o parte din  forajele de monitorizare s-au efectuat analize si pentru micropoluantii organici, 
valorile determinate fiind sub limita de detectie. 
 
 
Corpul de apa ROOT09 / Lunca Dunarii – sectorul Bechet-Turnu Magurele  
 
1.Descrierea generala a corpului de apa 
 
Corpul de apă subterană ROOT09 Lunca Dunării – sectorul Bechet-Turnu Măgurele, freatic, de tip poros 
permeabil de vârstă cuaternară se dezvoltă în lunca Dunării. Suprafata corpului este de 122kmp. 
 Lăţimea luncii din acest sector este variabilă. Pornind de la Bechet unde are o lăţime de 3 km ea se 
lărgeşte la circa 10 km în dreptul comunei Ianca, de unde se îngustează treptat şi dispare la Corabia, 
deoarece terasa se apropie de Dunăre. In aval de Corabia, între Gârcov şi Izlaz, apare o zonă de lună 
de lăţime redusă, de circa 1,5 km, iar în zona Izlaz se crează o luncă a Oltului, de circa 3 km lăţime. 
 În zona centrală a sectorului se află lacul Potelu cu o lungime de circa 22 Km, în jurul căruia în 
perioadele de precipitaţii se crează o serie de zone mlăştinoase. 
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 La contactul între luncă şi terasă s-au identificat linii de izvoare: Călăraşi Q= 0,6 l/s; Sărata Q=0,4 l/s; 
Dăbuleni Q=1,2 l/s; Ianca Q= 0,2 – 0,6 l/s; Orlea Q = 0,5 l/s şi Corabia Q = 1,0 l/s. 
 Orizontul acvifer freatic este cantonat în bolovănişuri şi pietrişuri în masă de nisip la partea inferioară, 
groase de 3-8 m şi în nisipuri siltice şi nisipuri la partea superioara. 
 Debitele obţinute variază între 2-3 l/s/foraj pentru denivelări de 0,5 - 1,5 m. 
 Pentru corpul de apă subterană ROOT09, pe parcursul elaborării celui de-al doilea Plan de 
Management Bazinal a fost introdusă secţiunea hidrogeologică elaborată prin forajele staţiei Celei 
(Figura 4.1.1.15) (Radu et al., 2014).  
 

 
 
Figura 4.1.1.15 Secţiune hidrogeologică prin forajele hidrogeologice de la Celei 
 
Din punct de vedere hidrogeologic, acviferul din depozitele de luncă se află în legatură hidraulică directă 
cu Dunărea şi cu acviferul din terasa inferioară.  
Există posibilitatea unei legături hidraulice cu acvifere de tip poros permeabile localizate în intercalaţiile 
nisipoase din depozitele sarmaţiene sau cu acvifere de tip fisural carstic localizate în depozitele 
calcaroase sarmaţiene şi cretacic superioare. 
La execuţia forajelor, nivelul hidrostatic s-a aflat la adâncimea medie de 2,26 m la Celei şi la adâncimea 
de 1,5 m la Potelu şi 0,7 m la Orlea Nouă Sud. Pentru forajele de exploatare nu se cunoaşte adâncimea 
nivelului hidrostatic la execuţia acestora. 
Local, nivelul hidrostatic are caracter ascensional, datorită dezvoltării unor depozite greu permeabile  
dispuse peste orizonturile poros permeabile. 
Datele litologice oferite de forajele de observaţie şi de exploatare din zona de studiu, arată că sunt areale 
în care, la partea superioară a depozitelor acvifere se dezvoltă depozite slab permeabile (în special în 
extremitatea estică, la Celei) şi areale în care aceste depozite lipsesc. 
 Pe baza diagramelor Piper şi Schoeller, executate pe probele colectate din forajele Calarasi- Dabileni 
F1, F2 şi F5 şi Oraseni F1, F2 şi F3, s-a identificat faptul că variaţia chimismului în corpul analizat este 
mică, parageneza minerală fiind unică. Apele sunt de tip bicarbonatat calcice, sulfatat magneziene 
clorosodice cu mineralizaţie scăzută.  
Din analiza hărţii utilizării terenului, elaborată pentru acest corp de apă subterană (Figura 4.1.1.16), se 
evidenţiază faptul că datorită dezvoltării lui în lungul Dunării suprafaţa acoperită de terenuri agricole deşi 
dominantă (57%) ar putea fi constituită din păşuni. 
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Figura 4.1.1.16 Utilizarea terenului pentru Corpul de apă subterană ROOT09 Lunca Dunării –sectorul 
Bechet-Turnu  Măgurele 
 
Pentru corpul de apă subterană ROOT09 se remarcă faptul că datorită dezvoltării lui în lungul Dunării 
suprafaţa acoperită de terenuri agricole deşi dominantă  ar putea fi constituită din păşuni şi mai puţin 
terenuri cultivate şi intens fertilizate. Este posibilă evidenţierea unui impact negativ asupra stării calitative 
determinat de poluarea difuză din surse agricole sau datorat aglomerarilor umane care nu au reţea de 
colectare a apelor uzate menajere . 
 
2.Evaluarea stării chimice a corpului de apă ROOT09 
 
Indicatorii care determină starea corpului de apă sunt: : amoniu (NH4+), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO42-), 
plumb (Pb2+), cadmiu (Cd2+), azotiţi (NO2-), ortofosfati (PO43-),crom (Cr6+),nichel(Ni2+), 
cupru(Cu2+), arsen(As2+), azotaţi (NO3- ) şi pesticide.  
 Au fost monitorizate trei foraje: AQUACOR F1 Corabia aparţinând terţilor, Orlea Noua ord.II F1 si  Celei 
F3, ultimele doua foraje fiind in administrarea ABA Jiu. 
In urma centralizarii datelor fizico-chimice s-au constatat depasiri la indicatorul azotati la forajul Aquacor 
Corabia F1(50.9mg/l ) si amoniu la forajul Celei F3(1.2mg/l).  
Întrucât suprafața corpului de apă pe care s-au înregistrat depăşiri reprezintă mai puțin de 20% (≤20%) 
din suprafaţa totală a corpului de apă subterană, corpul de apă subterană ROOT09 este considerat în 
stare chimică bună. 
Prezentarea altor indicatori monitorizaţi care nu intra in evaluarea starii chimice: 
În anul 2021, pentru forajele din corpul de apă ROOT09, au mai fost monitorizaţi o serie de parametri 
fizico-chimici după cum urmează:  temperatura, pH, oxigen dizolvat, conductivitate, alcalinitate totala, 
duritate totala, bicarbonati, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, fier,mangan ,fosfati, zinc si mercur. 
Pentru o parte din  forajele de monitorizare s-au efectuat analize si  pentru micropoluantii organici, 
valorile determinate fiind sub limita de detectie. 

 
Corpul de apă subterană ROOT10/Depresiunea Ciucului  
 
1.Descrierea generala a corpului de apa 

 
Corpul de apă subterană ROOT10 - Depresiunea Ciucului este un corp de adâncime cu o suprafaţă de 
306 kmp. 
 Acviferul de adâncime din depresiunea Ciucului este de tip multistrat, cu depozite granulare fine sau 
grosiere, cu nivel piezometric sub presiune (ascensional sau artezian). 
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 În compartimentul de nord (Mădăraş) sunt puse în evidenţă 3 orizonturi acvifere, respectiv un orizont 
acvifer superior în formaţiuni vulcanogene, altul mediu în formaţiuni sedimentare şi unul inferior în 
formaţiuni cristaline. 
 Complexul acvifer superior pus în evidenţă pe intervalul de adâncime 60-195 m se află sub presiune, 
nivelul piezometric ascensional fiind situat la 30 m adâncime, iar debitul ce se poate obţine este de 6 l/s 
pentru o denivelare de 20 m şi o transmisivitate redusă (35 m²/zi). 
 Complexul acvifer mediu este situat între 240-500 m, grosimea orizonturilor acvifere totalizând 170 
m. Nivelul piezometric este situat la adâncimea de 34 m, iar transmisivitatea este de 60 m²/zi. Potenţialul 
acvifer nu depăşeşte 6 l/s pentru o denivelare de 18 m. 
 În compartimentul sudic al depresiunii (Sâncraieni)  au fost puse în evidenţă două complexe acvifere: 
unul superior cantonat în formaţiuni vulcanogene şi altul inferior în depozite cretacice (marno-calcare cu 
diaclaze de calcit şi marne cenuşii cu intercalaţii de calcare grezoase). 
 Complexul acvifer superior, situat pe intervalul de adâncime cuprins între 50-75 m, prezintă un nivel 
piezometric situat la adâncimea de 4 m, transmisivitatea fiind de 20 m²/zi iar potenţialul de debitare de 
5 l/s pentru o denivelare de 22 m (q = 0,25 l/s/m). 
 Complexul acvifer inferior, captat pe intervalul de adâncime cuprins între 90-125 m, prezintă un nivel 
piezometric ascensional situat la 5 m adâncime. Transmisivitatea este de 300 m²/zi, iar debitul rezultat 
la probele de pompare este de 6 l/s pentru o denivelare de 4 m.  
Acviferul cu nivel sub presiune, de medie adâncime, se dezvoltă până la adâncimea de aproximativ 70 
m, fiind localizat în depozite de vârstă romanian superior – pleistocenă. 
 Acest acvifer este exploatat prin mai multe foraje executate în zonă (inclusiv forajele captării 
Sânsimion) şi este constituit din două sau trei orizonturi acvifere.  
 Din punct de vedere litologic, depozitele ce cantonează acviferul de medie adâncime sunt alcătuite, 
în principal, din nisipuri cu pietrişuri, având granulometrii diferite, la care se adaugă, subordonat, nisipuri, 
de la fine până la grosiere, şi bolovănişuri. Orizonturile poros – permeabile sunt separate de nivele 
argiloase, de cele mai multe ori siltice şi/sau nisipoase.  
 Secţiunea hidrogeologică executată în zona Sânsimion (Figura 4.1.1.17) (Radu et al., 2006) arată 
frecvente variaţii laterale de facies, în sensul variaţiei grosimii nivelurilor argiloase, uneori până la efilare 
şi a variaţiei granulometriei nivelurilor detritice, prin trecerea de la nisipuri la pietrişuri şi la bolovănişuri, 
în cadrul aceluiaşi orizont (îndinţări de facies). 
 O caracteristică foarte importantă a acviferului de medie adâncime este faptul că acesta se manifestă 
artezian, nivelul piezometric măsurat în forajele care captează acest acvifer (sub adâncimea de 2 – 22 
m) situându-se, la execuţia forajelor, la aproximativ + 4 m deasupra suprafeţei terenului. 
 

 
 
Figura 4.1.1.17 Secţiune hidrogeologică în zona Sânsimion  
 
Nivelul piezometric este artezian, la execuţia forajelor s-a situat la aproximativ + 4,5 m deasupra cotei 
terenului. Filtrele sunt poziţionate pe intervalele de adâncime 21,5 – 36,5 m, 39,36 – 43,85 m şi 50 – 51 
m. Debitul obţinut la pompările experimentale a fost de 22,2 l/s, pentru o denivelare de 1,5 m. 
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În cazul corpurlui de apă subterană ROOT10 datorită faptului că este corp de apă de adâncime prezintă 
vulnerabilitate redusă la poluare ca urmare a adâncimilor mari la care se situează acviferele economic 
exploatabile şi a presiunilor hidrodinamice existente; nu se constată existenţa vreunei surse de poluare, 
care să afecteze starea calitativă a acestor corpuri de apă subterană. 
 
2.Evaluarea stării chimice a corpului de apă ROOT10 
 
In acest corp de apă au fost monitorizate 4 foraje de captare apă în scop potabil aparţinând terţilor: 
Harviz Miercurea Ciuc F5 bis,  Brau Union (Heiniken) F2, S.C. Gospcom S.R.L Tusnad Bai P1 si S.C. 
Gospcom S.R.L Tusnad Bai P2. 
Indicatorii care determină starea corpului de apă sunt: amoniu (NH4+), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO42-), 
plumb (Pb2+), cadmiu (Cd2+), azotiţi (NO2-),crom (Cr6+),nichel(Ni2+), cupru(Cu2+), zinc(Zn2+), 
mercur( Hg2+), azotaţi (NO3- ) şi pesticide.  
 S-au înregistrat depăşiri ale valorilor de prag la azotati la forajul Brau Union(HeiniKen) F2 (59.15mg/l) 
reprezentand 4% din suprafata corpului de apa. 
Întrucât suprafața corpului de apă pe care s-au înregistrat depăşiri reprezintă mai puțin de 20% (≤20%) 
din suprafaţa totală a corpului de apă subterană, corpul de apă subterană ROOT10 este considerat în 
stare chimică bună. 
Prezentarea altor indicatori monitorizaţi care nu intra in evaluarea starii chimice: 
În anul 2021, pentru forajele din corpul de apă ROOT10, au mai fost monitorizaţi o serie de parametri 
fizico-chimici după cum urmează:  temperatura, pH, oxigen dizolvat, conductivitate, alcalinitate totala, 
duritate totala, bicarbonati, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, fier,mangan ,fosfati si arsen. 
 
Corpul de apă subterană ROOT11/Depresiunea Braşov  
 
1.Descrierea generala a corpului de apa 
 
Corpul de apă subterană de adâncime din Depresiunea Braşov, în suprafaţă de 1874 kmp, este 
constituit atât din depozite poros permeabile (nisipuri, pietrişuri) cât şi din depozite fisural carstice. 
Depozitele fisural-carstice (cretacic-jurasic) sunt exploatate în subzona de sud şi vest a depresiunii prin 
circa 10 foraje cu adâncimi cuprinse între 30 m şi 600 m. Acviferul este localizat în depozite constituite 
din calcare fisurate şi cavernoase (calcarele de Stramberg - jurasice) si conglomerate cu intercalaţii 
grezoase sau fin nisipoase (conglomerate polimictice de Postăvarul de vârstă cretacică).  
Complexul acvifer cantonat în pietrişuri şi nisipuri (multistrat) ce alcătuiesc umplutura depresiunii 
Braşovului cât şi din cadrul zonelor de piemont din toate compartimentele acestei unităţi 
morfostructurale de vârstă Romanian-Pleistocen inferior, a fost interceptat între adâncimile de 20-340 
m (Hărman) şi 400 m (Tg. Secuiesc).  
În apele subterane de adâncime din compartimentul estic al depresiunii (Tg. Secuiesc) se semnalează 
prezenţa în cantităţi mari de CO2 a cărei origine este legată de fenomenele post-vulcanice terţiare prin 
intermediul faliilor longitudinale transversale şi radiare. Informaţii privind acviferul de adâncime sunt 
oferite de forajele executate în localitatea Bod. Cele 3 foraje au adâncimi cuprinse între 60 şi 85 m. În 
intervalul de adâncime de 23 - 80, 5 m forajul debitează artezian cu o rată de 1.14 - 3.8 l/s, pentru o 
denivelare de 5 - 31 m.   
Forajul Hărman a interceptat acviferul de adâncime între 30 - 56 m, nivelul piezometric se situează la 
2,7 m, debitul obţinut a fost de 10 l/s pentru o denivelare de 1 m. Depozitele acvifere sunt constituite din 
nisipuri cu pietrişuri şi bolovănişuri. 
În zona Codlea, acviferul de adâncime a fost interceptat în 5 foraje ce au avut adâncimi cuprinse între 
80 - 93 m. Au fost interceptate 3 - 7 nivele acvifere având nivelul piezometric situat la adâncimi cuprinse 
între 0 - 14 m, debite situate între 10 - 13.9 l/s, pentru denivelări de  1 - 4.5 m. Depozitele poros-
permeabile sunt constituite din nisipuri, nisipuri cu pietrişuri, nisipuri cu pietrişuri şi bolovănişuri. 
În zona Braşov există 2 foraje, fiecare cu adâncimea de 80 m. Între 55,5 - 77,5 m adâncime, se dezvoltă 
1 - 3 depozite poros-permeabile (nisipuri cu pietrişuri, nisipuri cu pietrişuri şi bolovănişuri), debitul a fost 
de 6,8 l/s (pentru o denivelare de 30 m) şi de 15,8 l/s (pentru o denivelare de 2,5 m).    
 Din punct de vedere hidrogeologic, acviferul sub presiune acumulat în aceste depozite a fost testat 
prin pompări experimentale efectuate într-o serie de foraje hidrogeologice. Debitele variază între 1.1 l/s 
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la Dumbrăviţa (pentru o denivelare de 5 m) şi 15.8 l/s la Braşov (pentru o denivelare de 2.5 m). 
Adâncimea nivelului piezometric este cuprinsă între  0 m (în forajul Codlea) şi  55.1 m (în forajul Tohan). 
In zona Bod apele sub presiune au nivel artezian. Grosimea stratelor acvifere variază de la 1.4 m (în 
forajul Codlea) până la 18 m (în forajul Râşnov). 
 Direcţia dominantă de curgere a acestui acvifer este orientată de la sud-vest spre nord-est. 
 În continuare sunt prezentate o serie de caracteristici provenite de la unele foraje hidrogeologice 
(Munteanu et al.,2008). 
 In forajul Tohan , cu adâncimea de 226 m, nivelul piezometric este situat la 55,1 m, debitul este 
cuprins între 2.08 - 5 l/s, pentru o denivelare de 17.6 - 22.4 m.  Au fost identificate şapte intervale poros 
- permebile situate între (54.8 - 60 m, 67.3 - 72.5 m, 85 - 91 m, 104.5 - 111 m, 114.5 - 122 m, 139.5 - 
152.5 m şi 171.8 - 183.5 m), care sunt reprezentate prin nisipuri cu pietrişuri, nisipuri cu pietrişuri şi 
bolovănişuri. 
Formaţiunile pliocene cantonează un complex acvifer multistrat dispus atât în coperişul cât şi în culcuşul 
stratelor de cărbuni. Principalele caracteristici ale acestui acvifer sunt: nivelul ascensional al apelor, 
uneori stratele din culcuş se manifestă chiar artezian, debite reduse (0,36 până la 0,2 l/s) şi 
transmisivităţi  în medie de circa 1 m2/zi (Ţenu et al., 1985). 
În forajul hidrogeologic Sf. Gheorghe (cu adâncimea de 212 m) se constată că depozitele poros-
permeabile sunt constituite dintr-o alternanţă de nisipuri, pietrişuri, bolovănişuri şi strate de argilă cu 
dezvoltare lenticulară şi se dezvoltă până la adâncimea de 160 m. Complexul marnos-cărbunos 
(pliocen) are posibilitate redusă de înmagazinare a apei (Macaleţ et al.,2005). 
Depozitele poros-permebile ating grosimi de până la 100-150 m. Debitele obţinute din forajele săpate 
variază între 2,5-4 l/s. 
Forajul Chichiş (ad. 200 m) a interceptat două complexe acvifere multistrat de tip granular şi anume: 

- complexul I (25-110 m) constituit din pietrişuri şi bolovănişuri în masă de nisip cu intercalaţii 
de marne şi argile nisipoase care în partea bazală au şi intercalaţii de cărbuni; 

- complexul II, situat între 180 –200 m, alcătuit din nisipuri şi nisipuri argiloase cu intercalaţii de 
argile. 

 Forajul se manifestă artezian cu Np + 0,80 m, iar debitul la curgere liberă este de 1,0 l/s. La pompări 
s-au obţinut debite de 3,31 – 5,2 l/s, pentru denivelări de 18,8 – 31,3 l/s. Debitul specific are valoarea 
de 0,17 l/s/m, ceea ce arată un acvifer cu potenţial slab. Parametrii hidrogeologici determinaţi au şi ei 
valori scăzute: K=0,387 m/zi, T=17,55 m2/zi. 
 Acviferul de adâncime din depresiunea Tg. Secuiesc are caracter multistrat şi este localizat în 
depozitele de vârstă romanian-pleistocen inferioară fiind cunoscut în zonă prin intermediul unor foraje 
hidrogeologice de cercetare şi exploatare. 
 Astfel, un foraj executat din anul 1910, în curtea fostei primării a oraşului Tg. Secuiesc, a traversat, 
până la adâncimea de 230 m, patru orizonturi acvifere de adâncime, cantonate în depozite pleistocene 
constituite din nisipuri grosiere şi medii, uneori pietrişuri. Aceste strate acvifere au fost puse în evidenţă 
între adâncimile de 40 - 56 m;73 - 89 m; 133 - 134 şi 216 - 230 m. 
 Un alt foraj hidrogeologic executat până la 340 m adâncime (forajul Tg. Secuiesc) a străbătut 
formaţiuni cuaternare până la adâncimea de 145 m, după care a interceptat, până la adâncimea finală, 
depozite romaniene  (Macaleţ et al., 2005). 
 Depozitele cuaternare sunt predominant detritice (nisipuri, pietrişuri, bolovănişuri), şi subordonat 
pelitice (argile, argile nisipoase). Comparativ cu acestea, depozitele romaniene sunt alcătuite 
predominant din argile fin micacee, local cu resturi cărbunoase şi nisipuri fine - medii, uneori argiloase, 
subordonat nisipuri grosiere cu pietrişuri. Fracţia grosieră se dezvoltă la partea superioară a succesiunii. 
 Au fost puse în evidenţă trei complexe acvifere cu următoarele caracteristici: 

- complexul I a fost captat între adâncimile de 65 - 140 m şi este localizat în depozitele 
pleistocen inferioare, se manifestă artezian, având nivelul piezometric  Np + 2,30 m; 

- complexele II (186 – 250 m) şi III (301 – 326 m) se dezvoltă în depozitele romanian superioare. 
Nivelul piezometric al celor două complexe este puternic ascensional, fiind situat la 
adâncimea de 4 m. 

Debitele obţinute din complexul acvifer situat între adâncimile de 65-140 m au fost cuprinse între 6 - 11 
l/s, pentru denivelări de 4 - 6,5 m.  
Din  complexele acvifere II şi III, la pompările experimentale s-au obţinut debite de 1,7 - 3,7 l/s, pentru 
denivelări de 4,8 - 10 m. 
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Se observă că valorile debitului specific în cazul complexului cantonat în depozitele cuaternare, 
caracterizate printr-o granulometrie predominant grosieră, sunt supraunitare (1,5 - 1,7 l/s/m), în timp ce 
pentru complexele acvifere localizate în depozitele romaniene, cu granulometrie fină şi medie, debitul 
specific are valori subunitare (0,35 - 0,37 l/s/m). Aceste valori arată că acviferul cuaternar are un 
potenţial mai bun decât cel romanian. 
 În apele subterane de adâncime din compartimentul estic al depresiunii (Tg.Secuiesc) se semnalează 
prezenţa în cantităţi mari de CO2 a cărei origine este legată de fenomenele post-vulcanice terţiare.  
În cazul corpului de apă subterană  ROOT11,  datorită faptului că este corp de apă de adâncime prezintă 
vulnerabilitate redusă la poluare ca urmare a adâncimilor mari la care se situează acviferele economic 
exploatabile şi a presiunilor hidrodinamice existente; nu se constată existenţa vreunei surse de poluare, 
care să afecteze starea calitativă a acestor corpuri de apă subterană. 
 
2.Evaluarea stării chimice a corpului de apă ROOT11 
 
Din acest corp de apă au fost monitorizate 3 foraje de captare apă în scop potabilă aparţinând terţilor si 
anume: 
 

Cod corp 

de  apa 
Corp Apa Foraj 

ROOT11 Depresiunea Brasov Maerus F1AD 

ROOT11 Depresiunea Brasov S.C. GOSP.COM S.A. filiala Sf. Gheorghe P39 

ROOT11 Depresiunea Brasov SC Gosp Com SA Targu Seciuesc P12 

 
Indicatorii care determină starea corpului de apă sunt: amoniu (NH4+), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO42-), 
plumb (Pb2+), cadmiu (Cd2+), azotiţi (NO2-), ortofosfati (PO43-),crom (Cr6+),nichel(Ni2+), 
cupru(Cu2+), zinc(Zn2+), mercur( Hg2+), arsen(As2+), azotaţi (NO3- ) şi pesticide . 
Ca urmare a evaluarii datelor fizico-chimice se constata o depasire la forajul Maierus F1AD la indicatorul 
amoniu, valoare care provine din zona freatica, forajul fiind artezian, prin urmare, se considera corpul 
ROOT11 in stare chimica buna. 
Prezentarea altor indicatori monitorizaţi care nu intra in evaluarea starii chimice: 
În anul 2021, pentru forajele din corpul de apă ROOT11, au mai fost monitorizaţi o serie de parametri 
fizico-chimici după cum urmează:  temperatura, pH, oxigen dizolvat, conductivitate, alcalinitate totala, 
duritate totala, bicarbonati, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, fier,mangan. 
 
Corpul de apa subterana  ROOT12/Nocrich-Bunesti  
 
1.Descrierea generala a corpului de apa 

 
Corpul ROOT12 este un corp de apă de adâncime, de tip poros–pemeabil, cu o suprafaţă de 622 kmp 
fiind localizat în depozite de varsta sarmatiana, în partea sud-estică a depresiunii Transilvaniei, între 
localităţile Nocrich şi Buneşti. Orizonturile acvifere se dezvoltă între adâncimile de 80 m si 333 m 
(acvifere multristrat), iar nivelul piezometric este de cele mai multe ori artezian, situandu-se intre +2,5 
m (Nocrich) si +12m (Bunesti).  
Din punct de vedere petrografic, depozitele sarmaţiene sunt alcătuite, în principal, dintr-o alternanţă de 
marne şi argile, uneori nisipoase, şi subordonat, nisipuri argiloase.  
În aceeaşi direcţie creşte şi adâncimea la care aceste orizonturi au fost interceptate. 
Acoperişul orizonturilor acvifere este alcătuit din depozite cuaternare şi depozite marno-argiloase 
sarmaţiene. Grosimea acestora este variabilă, de la 80 m (Nocrich, Cincu) la 330 m (Buneşti). 
Nivelul piezometric este de cele mai multe ori artezian, situându-se între +2,5 m (Nocrich) şi +12 m 
(Buneşti). 
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Debitele obţinute au general valori de sub 1 l/s (excepţional, la Buneşti, 6 l/s). Debitele specifice au 
valori cuprinse între 0,01 şi 0,04 l/s/m, coeficienţii de filtraţie, în jur de 0,51 m/zi, iar transmisivităţile, de 
30,87 m2/zi.  
Alimentarea corpului de apă subterană se face, în principal, din precipitaţii, pe la capetele de strat, 
infiltraţia eficace având valori de 15,75-63 mm/an. 
În cazul corpului de apă subterană  ROOT12,  datorită faptului că este corp de apă de adâncime prezintă 
vulnerabilitate redusă la poluare ca urmare a adâncimilor mari la care se situează acviferele economic 
exploatabile şi a presiunilor hidrodinamice existente; nu se constată existenţa vreunei surse de poluare, 
care să afecteze starea calitativă a acestor corpuri de apă subterană. 
 
2.Evaluarea stării chimice a corpului de apă ROOT12 

 
Indicatorii care determină starea corpului de apă sunt: azotaţi (NO3-) şi pesticide. A fost monitorizat un 
foraj apartinand terţilor: Primăria Merghindeal F1, unde  nu s-au înregistrat depăşiri ale indicatorilor 
monitorizati.. Prin urmare, corpul de apă ROOT12 se află din punct de vedere chimic în stare bună. 
Prezentarea altor indicatori monitorizaţi care nu intra in evaluarea starii chimice: 
În anul 2021, pentru forajul din corpul de apă ROOT12, au mai fost monitorizaţi o serie de parametrii 
fizico-chimici după cum urmează:  temperatura, pH, oxigen dizolvat, conductivitate, alcalinitate totala, 
duritate totala, bicarbonati, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, fier,mangan, amoniu, cloruri, sulfati, azotiti, 
fosfati, arsen, crom, cupru, zinc, cadmiu, nichel, plumb. 
 
Corpul de apă subterană ROOT13/Vestul Depresiunii Valahe  
 
1.Descrierea generala a corpului de apa 
 
Corpul de apă subterană ROOT13 - Vestul Depresiunii Valahe este un corp de adâncime. Corpul de 
apă subterană ROOT13 este cel mai mare corp de apă subterană ca suprafaţă (12584 kmp) şi 
importanţă din bazinele hidrografice Olt si Jiu. 
Depresiunea Valahă cunoscută şi sub numele de Depresiunea Dunării de Jos sau Câmpia Română 
este una din cele mai reprezentative regiuni hidrografice şi hidrogeologice din România, situată între 
Zona Piemontană la vest şi nord-vest, Subregiunea externă a Carpaţilor la nord, Platforma 
Moldovenească, la nord-est, Dobrogea la est şi Platforma Prebalcanică, la sud şi sud-vest. 
 Structural, Depresiunea Valahă se suprapune în cea mai mare parte, în sud, peste Platforma 
Moesică; în nord, peste Depresiunea Pericarpatică; iar la nord-est şi est peste Depresiunea Precarpatică 
şi Depresiunea Predobrogeană. 
 Prima subunitate care se deosebeşte morfotectonic în această mare unitate de relief, este situată la 
vest de râul Argeş (denumit şi Domeniul Getic). Această subunitate a Depresiunii Valahe se află atăt 
sub influenţa Depresiunii Lom, care a determinat mişcarea de torsionare spre sud-vest a Desnăţuiului 
şi a Jiului în sectorul Jiu-Dunăre cât şi sub influenţa boltirii nord-bulgare în sectorul Jiu-Argeş. 
 Depozitele romaniene şi pleistocen inferioare din domeniul vestic (Getic) menţionat, cuprinse în 
spaţiul situat la vest de Argeş, sunt reprezentate prin: 

a) Depozitele romanian inferioare care sunt constituite din argile, argile siltice, subordonat 
nisipuri siltice şi nisipuri argiloase cu grosimi de cca 35 m. 

b) Partea superioară a Romanianului se dezvoltă în faciesul Formatiunii de Cândeşti cu grosimi 
de 10-15 m, la Dranic şi de peste 200 m în perimetrele Mihăiţa, Filiaşi-Raznic-Argetoaia. În 
zonele Măciuca – Fumureni, alcătuirea sa litologică este compusă din nisipuri şi pietrişuri 
mărunte, argile nisipoase, argile siltice, siltite argiloase, nisipuri argiloase, nisipuri cu una sau 
două intercalaţii cărbunoase foarte subţiri. 

c) Între Jiu şi Olt, Romanianul inferior este reprezentat printr-o alternanţă de argile, argile 
nisipoase, nisipuri argiloase şi nisipuri cu grosimi de 50-90 m, iar cel mediu este în bază 
predominat psamitic cu trecere la partea sa superioară la depozite pelitice cu una până la trei 
intercalaţii de cărbuni argiloşi ce pot atinge 1 m grosime (Figura 4.1.1.18). 

d) Depozitele Pleistocenului inferior constituite din strate lentiliforme de nisipuri cu pietriş, 
pietrişuri cu nisipuri, pietrisuri cu nisipi şi bolovăniş, au răspândire largă în spaţiul dintre Jiu şi 
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Olt, dispunându-se peste cele Romaniene. Pleistocenul inferior apare în baza terasei Slatina 
printr-o succesiune de argile nisipoase şi argile siltice.  

 

 
 
Figura 4.1.1.18 Secţiune hidrogeologică între Verbiţa şi Moţăţei 
 
Alimentarea acestui sistem acvifer se face din apele de suprafaţă, din acvifere freatice de tip aluvial, 
proluvial, şi deluvial aflate în contact direct cu nisipurile daciene şi romaniene şi din alte acvifere 
cuaternare mai noi (pleistocen superior). Rata de alimentare este estimată la 100 mm coloana de apă 
/an. 
 Domeniul de descărcare al sistemului acvifer din psamitele romaniene inferioare se găseşte în partea 
vest-sud vestică a Platformei Moesice precum şi în zona sa centrală, cum este cazul drenării naturale 
în râurile Desnăţui, Terpeziţa, Jiu, Teslui şi Olteţ. Astfel, drenajul natural din extremitatea vestică s-a 
materializat prin gradienţi de 1‰ în timp ce deversarea sistemului acvifer are loc sub incidenţa unui 
gradient de 0,14 ‰. Direcţia de curgere este orientată aproximativ nord-sud cu gradienţi de 0,4 ‰, în 
timp ce către valea Gilortului, direcţia este nord nord-est către sud sud-vest cu o pantă de 1,2 ‰. 
 Valorile conductivităţilor hidraulice variază în jurul valorii de 15 m/zi (la sud de Craiova), iar 
transmisivităţile sunt cuprinse între 100 m2/zi şi 800 m2/zi. 
 Din punct de vedere hidrochimic, apele subterane din Romanianul inferior şi mediu sunt de tip 
preponderent bicarbonatat sodic, mai rar calcosodic şi magnezian.  
  În unele cazuri, râurile au erodat depozitele Formatiunii de Cândeşti în aşa fel încât aluviunile din 
terase şi lunci repauzează direct peste depunerile pliocene, dar în lunca Olteţului, la Colţeşti şi în zona 
Craiova forajele executate au întâlnit depozitele romaniene la peste 100 m adâncime, iar în apropiere 
de Băbeni, sedimentele cuaternare ating grosimi de aproape 200 m. 
 În câmpia Bălăciţei, nivelurile piezometrice sunt situate la adâncimi cuprinse între 10-30 m. Valorile 
conductivităţilor hidraulice uneori depăşesc 100 m/zi, iar transmisivităţile au valori cuprinse între 150-
1000 m2/zi. 
 La baza depozitelor de terasă şi luncă din sudul Câmpiei Olteniei se întâlnesc nivele ale 
Pleistocenului inferior, acoperite de acumulări loessoide. Primul nivel este atribuit Romanianului 
(Formaţiunea de Cândeşti) cu nisipuri, pietrişuri, nisipuri argiloase şi argile nisipoase cenuşii-
negricioase, iar cel de-al doilea nivel se identifică stratigrafic cu Pleistocenul inferior, cu grosimi de 2 - 
15 m, fiind alcătuit din nisipuri, pietrişuri şi bolovănişuri (Formatiunea de Frăteşti). 
 Limita dintre Formaţiunile de Cândeşti şi Frăteşti  din spaţiul considerat poate fi marcată de o linie ce 
uneşte localităţile: est Sălcuţa- Işalniţa-nord vest Slatina-nord Vedea –nord vest Piteşti. 
 Între Olt şi Argeş acviferul de adâncime, acumulat în depozitele de vârstă romanian - pleistocen 
inferioară, are o largă dezvoltare în Platforma Cotmeană fiind constituit  din  pietrişuri cu nisipuri, care 
sunt exploatate între adâncimile de 110 m şi 300 m. 
Acest acvifer sub presiune, cu nivel piezometric situat între 30 m şi 100 m adâncime, are un potenţial 
productiv prin foraje, de 1 - 10 l/s cu denivelări de 20 - 50 m. 
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 În raport cu o linie ce uneşte oraşele Piteşti şi Slatina, depozitele Formatiunii de Frăteşti se comportă 
diferit: 

- la nord, Formaţiunea de Cândeşti se dezvoltă la adâncimi cuprinse între 80 - 250 m furnizând 
însă debite foarte mici, sub 0,2  l/s/foraj. 

- la sud de linia menţionată, din acest acvifer se pot obţine debite relativ mari (2 - 20 l/s/foraj) , 
nivelurile piezometrice situându-se la adâncimi mici. 

 Urmărind extensiunea Formaţiunii de Cândeşti spre sud, se poate constata că acestea se întâlnesc 
în foraje la adâncimi mai mari de 100 m, la Negreşti şi Stefan cel Mare, cu nivelul piezometric situat între 
5 - 10 m adâncime şi cu debite de cca 10 l /s pentru denivelări de 3 - 7 m. 
 În sectoarele de luncă, apa acumulată în Formaţiunea de Cândeşti, mai ales din zona situată la sud 
de râul Drâmbovnic, se manifestă artezian (pe văile Doamnei, Colibaşi, Budişteanca, Cobia şi Potopul). 
 Aceste depozite au fost investigate printr-o serie de foraje. Astfel, forajul Terpeziţa, cu adâncimea de 
90 m, a traversat Formaţiunea de Dunăre, de vârstă romanian superior-pleistocen inferioară. Forajul 
Bistreţu Nou, cu adâncimea de 60 m a interceptat depozitele din terasele Dunării.  
O altă coloană litologică este cea a forajului Bucovăţ, cu adâncimea de 135 m, care a interceptat 
depozitele daciene. În acest foraj debitul obţinut a fost de 7 l/s pentru o denivelare de 9 m. 
Forajul Ciuperceni, cu adâncimea de 300 m a traversat depozite aparţinând Cuaternarului şi Pliocenului, 
iar la pompările experimentale în trei trepte s-au obtinut debite ce variază între 7,49 l/s şi 9,22 l/s, pentru 
devinelări cuprinse între 27,3 - 33,63 m. Măsurătorile efectuate la pompările experimentale au pus în 
evidenţă un acvifer multistrat, sub presiune, cu nivel puternic ascendent. 
 În forajul F1A Sălcuţa, cu adâncimea finală de 200 m, au fost captate trei orizonturi acvifere cantonate 
în depozitele romaniene şi daciene. Au fost executate pompări experimentale pe trei trepte.  
O parte din suprafaţa acestui acvifer (Câmpia Olteniei) a constituit subiectul proiectului CC -Waters - 
(Radu et al., 2011), iar în continuare sunt prezentate o parte din abordarile întreprinse în acest proiect. 
În Câmpia Olteniei, acviferul de adâncime este alimentat în principal dinspre amonte şi secundar prin 
percolare, pe zonele de comunicare cu freaticul şi pierde prin limita din aval şi prin izvoare.  
Modelul  matematic  de curgere a apei subterane  pentru acviferul de adancime cantonat in Formatiunea 
de Frătesti din zona campiei Olteniei (Figura 4.1.1.19) s-a realizat pentru o zona mai restransă, 
cunoscută sub numele de Câmpia Leu-Rotunda.  
 
 

 
Figura 4.1.1.19 Harta suprafeței piezometrice a zonei, din câmpia Olteniei, pentru care s-a aplicat 
modelul matematic 
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Acviferul de adâncime este cantonat în depozite de vârsta romanian superior - pleistocen inferioara, de 
tip poros-permeabil, alcătuite dintr-o succesiune de nisipuri şi pietrişuri depuse peste depozite pliocene 
şi acoperite de depozite pleistocen mediu superior. 
Domeniul modelat acoperă o suprafaţă de 431.50 km2 (din 648,35 km2 cât are Câmpia Leu-Rotunda) 
care a fost construit un grid reprezentat de 43,466 celule pătratice cu o suprafaţa de 100 m (Figura 
4.1.1.19). 
Pe baza înregistrărilor din arhiva I.N.H.G.A., pentru forajele ce deschid acviferul studiat, a fost realizată 
harta suprafeţei piezometrice.  
În etapa de realizare a modelului conceptual s-a urmărit schematizarea hidrostructurii studiate, folosind 
datele de la toate forajele executate în zonă şi sectiunile hidrogeologice disponibile. Au fost utilizate 
hărţile cu izobate şi izopahite ale stratului acvifer. O importanţă deosebită a fost acordată stabilirii 
continuităţii formaţiunii în care este cantonat stratul acvifer, pe toată întinderea zonei de studiu. Au fost 
identificate şi delimitate spaţial două zone, în care nivelurile piezometrice măsurate în acviferul cantonat 
în Formaţiunea de Frăteşti şi nivelurile piezometrice măsurate în formaţiunile eoliene sunt la aceleaşi 
cote, în foraje foarte apropiate, care deschid separat cele două formaţiuni.  
Conform modelului matematic de curgere creat (Figura 4.1.1.20), acviferul este alimentat în principal 
dinspre amonte şi secundar prin percolare pe suprafaţa celor două ferestre de comunicare cu 
formaţiunea eoliană. Domeniul modelat pierde debite de apă  prin limita aval şi prin zona de sud-est, 
zona izvoarelor Redea, Vlădila, Suhat, Valea Grădinilor şi Cruşov. 
 
 
 
   
 

 
Figure 4.1.1.20 Modelul de curgere al apei subterane în zona analizată 
 
În acord cu modelul matematic realizat, apa subterană este alimentată din amonte, rata de alimentare 
pe suprafaţa modelată este de 37 l/s, alţi 20 l/s ajung în subteran prin percolare prin cele două ferestre 
de comunicare cu Formaţiunea eoliană. Rata de curgere de 47 l/s  a domeniului modelat se pierde pe 
limita aval, respectiv 10 l/s prin zona de sud-est, zona izvoarelor Redea, Vlădila, Suhat, Valea Grădinilor 
şi Cruşov. 
 Acviferele de adâncime prezintă vulnerabilitate redusă la poluare ca urmare a adâncimilor mari la 
care se situează acviferele economic exploatabile şi a presiunilor hidrodinamice existente (niveluri 
ascensionale, uneori arteziene). 
 
 
2.Evaluarea stării chimice a corpului de apă ROOT13 
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În anul 2021 au fost monitorizate din acest corp de apă subterană un număr de 18 foraje din care 4 
foraje sunt de captare apă în scop potabil de la fronturile de captare Aceti Slatina . 
Indicatorii care determină starea corpului de apă sunt: amoniu (NH4+), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO42-), 
plumb (Pb2+), cadmiu (Cd2+), azotiţi (NO2-), ortofosfati (PO43-), nichel(Ni2+), cupru(Cu2+), zinc(Zn2+), 
mercur( Hg2+), arsen(As2+), azotaţi (NO3- ) şi pesticide. 
Depăşiri ale valorilor de prag s-au înregistrat la : 
- fosfati  pentru forajele: Mischii Vest ORD II F1(0.8327mg/l), Segarcea (0.572mg/l), Aceti Slatina-
front Salcia 3-P14(0.92mg/l), Aceti Slatina – front Curtisoara P24(0.951mg/l), Aceti Slatina 
P3FA(0.552mg/l), reprezentand un procent de 11% din suprafata corpului de apa; 
-  azotati  pentru forajele: Segarcea izv.(93.223mg/l), Varvoru spring (119.94mg/l), Mischii Vest ORD 
II F1(638.45mg/l) si Lacrita Ord. II F1 (123.65mg/l);, reprezentand un procent de 59% din suprafata 
corpului de apa; 

- amoniu  pentru forajul: Aceti Slatina P3FA (3.43mg/l), reprezentand un procent de 0.03% din suprafata 
corpului de apa. 

Întrucât suprafața corpului de apă pe care s-au înregistrat depăşiri reprezintă mai mult de 20% (≤20%) 
din suprafaţa totală a corpului de apă subterană, corpul de apă subterană ROOT13 este considerat în 
stare chimică slaba. Indicatorul care a dus la neatingerea obiectuvului de calitate este NO3. 
Prezentarea altor indicatori monitorizaţi care nu intra in evaluarea starii chimice: 
În anul 2021, pentru forajele din corpul de apă ROOT13, au mai fost monitorizaţi o serie de parametri 
fizico-chimici după cum urmează:  temperatura, pH, oxigen dizolvat, conductivitate, alcalinitate totala, 
duritate totala, bicarbonati, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, crom, fier, mangan si micropoluanti 
organici. 
 
Corpul de apă subterană ROOT14/Vânturariţa- Buila 

 
1.Descrierea generala a corpului de apa 

 
Corpul de apă subterană, atribuit pentru administrare Administraţiei Bazinale de Apă Olt, este mixt 
(freatic şi de adâncime), de tip carstic-fisural şi a fost delimitat în zona de dezvoltare a calcarelor jurasic 
mediu-jurasic superioare. În aceste calcare se acumulează importante resurse de ape subterane de 
foarte bună calitate. Corpul de apă subterană ROOT14 cu suprafaţă de doar 22 kmp 
 Depozitele sedimentare ale Masivului Buila-Vânturariţa au fost studiate doar într-o mică măsură. 
Boldur et. al (1968, 1970) consideră că succesiunea stratigrafică cuprinde depozite jurasice (Bajocian-
Bathonian – Kimmeridgian-Tithonic), cretacice (Vraconian-Cenomanian- Turonian – Maastrichtian) 
(Figura 4.1.1.21) şi eocene.  
 Formaţiunile cretacice reprezintă o serie detritică foarte bine dezvoltată, cu grosimi ce cresc dinspre 
sud-vest spre nord-est, care stau discordant pe depozitele calcaroase jurasic superior-cretacic 
inferioare, începând de la vest de valea râului Otăsău şi până la râul Olăneşti (în sud-vestul masivului, 
calcarele vin în contact direct cu depozitele eocene, iar în nord-est cu formaţiunile cristaline ale seriei 
de Sebeş-Lotru).  
Regimul apelor subterane  din zona Buila-Vânturariţa este determinat de fenomenul carstic intens din 
zonele de răspândire a calcarelor, de stilul tectonic al zonei şi de regimul precipitaţiilor. 
 Hidrostructura calcarelor jurasice la care se adaugă acviferele subterane din cadrul formaţiunilor 
cretacice (conglomerate, gresii masive, nisipuri), care se dezvoltă în zona de sud-est a Munţilor 
Căpăţinei, prezintă condiţii hidrogeologice  favorabile estimându-se un debit modul al scurgerii 
subterane de 10-15 l/s/km2  (Frugină, 2000) 
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Figura 4.1.1.21 Coloane litologice sintetice în Masivul Buila-Vânturariţa 
 
 Alimentarea acviferului acumulat în calcarele masivului se realizează prin infiltrare verticală din 
precipitaţii, pe liniile de fractură (falii) şi pe fisuri, dar şi la contactul acestor calcare cu şisturile cristaline 
(impermeabile), pe flancul vestic al masivului Vânturariţa-Buila. 
 Permeabilitatea mare a acestor depozite (goluri, fisuri) permite acumularea unor importante resurse 
de ape subterane cu regim carstic.  
 Acumularea apelor subterane din zona masivului Vânturariţa-Buila  s-a realizat în următoarele tipuri 
de roci: în calcarele jurasic superioare (care cantonează resurse importante de apă subterană) şi în 
conglomeratele, gresiile şi marnele cretacic inferioare (cu un potenţial acvifer mai redus). 
 Formaţiunile cristaline, deşi caracterizate de şistozitate şi fisuri, sunt sărace în ape subterane, dar nu 
este exclusă existenţa lor în zonele de alterare.  
 Descărcarea acviferului carstic –fisural se realizează prin numeroase izvoare cu debite mari şi 
variabilitate mare, amplasate, în principal, pe latura sud-estică a masivului Vânturariţa-Buila (Macaleţ et 
al.,2010). Debitele acestor izvoare sunt variabile de la circa 0,5 l/s (izvorul captat pentru alimentarea 
Schitului Pahomie), la aproximativ 25 l/s (Izbucul Frumos). 
 Sistemele secundare de drenaj, formate din fisurile cu deschideri reduse în care are loc o curgere 
difuză, cu viteze mici, fac posibilă constituirea unei rezerve de apă, care asigură continuitatea izvoarelor 
în perioadele secetoase. 
 Ca puncte principale de descărcare a acviferului carstic sunt izbucurile. Astfel, izbucurile de pe flancul 
estic (Pahomie cu un debit de peste 25 l/s, Pătrunsa, Valea Curmăturii) au cele mai mari debite, altele 
mai mici se găsesc la nord de Curmătura Builei (La Troiţa), în Poiana Scărişoara, în Poiana Pătrunsa; 
o serie de izvoare mai  mici marcheză contactul dintre calcar şi formaţiunile cristaline de pe flancul vestic 
(bazinul Pârâului Costeşti, obârşiile văii Comarnice). 
 În bazinul hidrografic Bistriţa au fost identificate următoarele surse de apă subterană: 

 Forajul artezian, situat în albia râului Bistriţa, care are un debit important, dar nu este captat; 

 Izvorul captat din malul stâng al Bistriţei. Captarea izvorului se realizează printr-o cameră 
subterană, cu  un volum de 150 m3, prevăzută cu conductă de preaplin. Apa este distribuită 
gravitaţional, printr-o reţea ramificată realizată din conductă de PEHD, având o lungime de 
29 Km, locuitorilor comunei Costeşti (satele Costeşti, Vărateci, Pietreni şi Bistriţa) situaţi de-
a lungul drumului Bistriţa - Costeşti până la limita cu comuna Tomşani. Debitul instalat este 
de 18 l /s, iar debitul  mediu prelevat este de 0,88 l/s; 
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 Fântâni domestice amplasate la baza pantei, care captează apa unor izvoare ce provin tot 
din masivul Buila-Vânturariţa. Astfel, în fântâna F1 înălţimea coloanei de apă este de 
aproximativ 1 m, iar nivelul hidrostatic este situat la circa 2 m;  în fântâna F2 înălţimea coloanei 
de apă este de aprox. 2,5 m, iar nivelul hidrostatic este la circa 5 m.  

 
În bazinul hidrografic Costeşti au fost identificate şi localizate următoarele surse de apă subterană: 

 Captarea 44 izvoare (Figura 4.1.1.22) situată lângă Schitul 44 de izvoare. Această captare 
adună printr-un dren amplasat la baza versantului izoarele  asigurând un debit de 15 l/s. Din 
camera de captare, apa este distribuită gravitaţional la consumatori printr-o conductă din oţel 
cu lungimea de 5 km, alimentând satele Pietreni şi Vărateci. 

În bazinul hidrografic Otasău, în afară ariei protejate, a fost identificată o sursă de apă subterană: izvorul 
cu Troiţă, cu un debit relativ mic ( 0,04  l/s). 
 

 
 
Figura 4.1.1.22 Izvoare din zona captării 44 izvoare 
 
 În bazinul hidrografic Cheia au fost cartate următoarele surse de apă subterană: izbucul Frumos 
(Pahomie), izvorul care alimentează Schitul Pahomie şi izvorul „La Troiţă” din apropirea Schitului 
Pătrunsa, care are un debit modest . 
 Harta utilizării terenului elaborată pentru acest corp de apă subterană cu dezvoltare în zona montană 
(Figura 4.1.1.23) evidenţiază faptul că cea mai mare parte a suprafeţei acestui corp de apă subterană 
este acoperită de păduri (96 %). 
 

 
 
Figura 4.1.1.23 Utilizarea terenului pentru corpul de apă subterană ROOT14 - Vanturariţa-Buila 
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Corpul de apă subterană ROOT14 este situat în zonă montană; posibilitatea de a fi poluat este 
nesemnificativă. 
 
2.Evaluarea stării chimice a corpului de apă ROOT14 

 
Pentru acest corp de apă subterană a fost monitorizat un izvorul apartinand Scolii Bistrita. 
Indicatorii care determină starea corpului de apă sunt: amoniu (NH4+), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO42-), 
plumb (Pb2+), cadmiu (Cd2+), azotiţi (NO2-), crom (Cr6+), nichel(Ni2+), cupru(Cu2+), zinc(Zn2+), 
mercur( Hg2+), arsen(As2+), azotaţi (NO3- ) şi pesticide.  
ROOT14 se află într-o stare chimică bună, toti indicatorii fiind sub limitele admise. 
Prezentarea altor indicatori monitorizaţi care nu intra in evaluarea starii chimice: 
În anul 2021, pentru forajele din corpul de apă ROOT14, au mai fost monitorizaţi o serie de parametri 
fizico-chimici după cum urmează:  temperatura, pH, conductivitate, sodiu, potasiu, calciu, crom, fier, 
mangan si fosfati. 

 
K. PREZENTAREA SINTETICA A STARII CHIMICE A CORPURILOR DE APA SUBTERANA 
MONITORIZATE LA NIVEL DE B.H.OLT IN ANUL 2021 

 
În spaţiul hidrografic Olt au fost identificate, delimitate şi descrise un număr de  14 corpuri de apa 
subterana  in cadrul carora a fost repartizata reteaua de foraje si anume: 
ROOT01 (Depresiunea Ciucului); ROOT02 (Depresiunea Braşov); ROOT03 (Munţii Perşani) ; ROOT04 
(Munţii Bârsei) ; ROOT05 (Depresiunea Sibiului); ROOT06 (Lunca paraului Hartibaciu); ROOT07 
(Depresiunea Fagaras); ROOT08 (Lunca şi terasele Oltului inferior) ; ROOT09 (Lunca Dunării –sectorul 
Bechet-Turnu Măgurele); ROOT10 (Depresiunea Ciucului); ROOT11(Depresiunea Braşov); 
ROOT12(Nocrich-Bunesti); ROOT13 (Vestul Depresiunii Valahe); ROOT14 (Buila- Vanturarita). 
În anul 2021 au fost monitorizate din punct de vedere calitativ toate cele 14 corpuri de apă subterana 
printr-un număr de 142 puncte de monitorizare, din care: 120 foraje aparţinând reţelei hidrogeologice 
naţionale ABA Olt , iar restul de 22 foraje fiind in administrarea ABA Jiu pe corpurile de apa ROOT08, 
ROOT09 si ROOT13 apartinand ABA Olt. 
Din cele 14 corpuri de apa subterana 12 (85.71%) se incadreaza in starea chimica buna si 2 (14.28%) 
corpuri de apa subterana se incadreaza in starea chimica slaba.  
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Tabel 17. Centralizator privind evaluarea calitativa  a corpurilor de apa subterana  

 
 
 

Tabel 18. Centralizator cu forajele din reteaua de monitorizare a calitatii apelor 

subterane cu depasiri ale valorii de prag la  indicatorului AZOTATI  in anul 2021 

Administratia 
Bazinala de 
Apa  

Numar 
total de 
corpuri de 
apa 
subterana 

Nr. 
corpuri 
de apa 
in stare 
buna 

Nr. 
corpuri 
de apa in 
stare 
slaba 

Cauzele neatingerii 
obiectivului de calitate  

OLT 14 12 2 ROOT08 – stare slaba data de  
azotati (29.11% din suparafata 
corpului de apa are depasiri la 
indicatorul azotati) 

ROOT13- stare slaba data de  
azotati (59% din suparafata 
corpului de apa are depasiri la 
indicatorul azotati) 

Raport depășiri NO3 foraje (2021) 

Date de identificare 
NO3 

(mg/l) 

ABA 
COD 

CORP 
COD DENUMIRE 

INDICA
TIV 

FORAJ 
LATITUNIE LONGITUDINE MA 

ABA Olt ROOT01 RO085127354152 Sinsimion F4 F4 530397.01 569360.001 82.80 

ABA Olt ROOT02 RO085065454025 HARMAN-
PREJMER 
ST.EXP. F13 

F13 468709.01 558084.001 51.37 

ABA Olt ROOT02 RO085070854114 Ilieni-Ozun 
F7 

F7 474802.01 566878.001 56.31 

ABA Olt ROOT02 RO085089354301 Martineni F6 F6 493921.01 585280.001 55.14 

ABA Olt ROOT02 RO085100554353 Sinzieni Ord. 
II F2 

F2 505099.01 589770.001 70.20 

ABA Olt ROOT02 RO085107653911 Talisoara F1 F1 510170.01 545618.001 272.83 

ABA Olt ROOT07 RO085087453632 Comana de 
Jos F1 

F1 489710.01 518261.001 193.50 

ABA Olt ROOT08 RO084874053051 BECIU-
PLAVICENI 
F7 

F7 275635.01 465497.001 89.55 

ABA Olt ROOT08 RO084912752846 Brincoveni 
Vest Ord. II 
F1 

F1 313539.01 447351.001 58.70 

ABA Olt ROOT08 RO084890452915 Caracal Ord. 
II F1 

F1 291278.01 451972.001 73.05 
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ABA Jiu ROOT08 RO084890752824 Liiceni Sud 
Ord.II 

F1 291188.01 442535.001 102.99 

ABA Jiu ROOT08 RO084869952723 Odaia Nord 
Ord.II 

F1 270587.01 432871.001 81.72 

ABA Jiu ROOT08 RO084878252870 Rotunda 
Nord Ord.II 

F1 278825.01 447445.001 71.34 

ABA Olt ROOT08 RO084890452984 Stoenesti-
Daneasa F5 

F5 291234.01 458376.001 161.50 

ABA Olt ROOT08 RO084889652964 Stoenesti-
Daneasa F6 

F6 290133.01 456767.001 178.50 

ABA Jiu ROOT08 RO084880352805 Valea 
Soarelui Ord. 
II 

F1 280865.01 440844.001 76.79 

ABA Olt ROOT08 RO084863452997 Visina Veche 
Ord. II F1 

F1 264550.01 460616.001 73.75 

ABA Olt ROOT09 RO144852552999 Aquacor 
Corabia 

F1 453394.78 254112.783 50.90 

ABA Olt ROOT10 RO085136654066 BRAU 
UNION 
(Heineken) 

F2 539966.01 560393.001 59.15 

ABA Jiu ROOT13 RO084911347369 Lacrita F1 311473.01 417588.001 123.65 

ABA Jiu ROOT13 RO074921047257 Mischii Vest F1 320618.01 406558.001 638.45 

ABA Jiu ROOT13 RO081000001002 Segarcea izvor 287433.01 398375.001 93.22 

ABA Jiu ROOT13 RO081000001003 Varvoru 
spring 

izvor 303865.01 385542.001 119.94 
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 L. APE UZATE 

i.Generalitaţi  

In  cursul anului 2021 in b.h.OLT au fost monitorizate 381 de surse  autorizate sa evacueze ape uzate 
prin statii de epurare si  direct in receptorii naturali, aceste surse sunt  cuprinse in Manualul de Operare al 
Sistemului de Monitoring. 

Agentii economici care au o influenta determinanta asupra calitatii resurselor de apa din bazinul 
hidrografic Olt sunt pe aglomerari umane, distribuite astfel: 

-    3  aglomerari cu> 100000 locuitori echivalenti (l.e) 
-  22  aglomerari cu 10000 - 100000 locuitori echivalenti (l.e) 
-  92  aglomerari cu 2000 - 10000 locuitori echivalenti (l.e) 
-  42  aglomerari < 2000 locuitori echivalenti (l.e) 
-  20  unitati IED 
-  32  unitati non-IED 
 170 – alte surse 
In cursul anului 2021, sursele de poluare monitorizate in bazinul hidrografic OLT, au evacuat in 

emisarii naturali un volum total de 166587.08 mii.mc/an, iar in bazinul Dunare sursele de poluare, au evacuat 
un volum de  1159.74 mii.mc/an  

În anul 2021 au fost evacuate următoarele volume de ape uzate: 
- B.H. OLT –  Din volumul total evacuat de 166587,08 mii.mc/an  ,  94852,07 mii mc/an ape care se 

epureaza necorespunzător,848,08 mii mc/an ape care nu se epureaza  şi 71510,64 mii mc/an ape care 
se epureaza corespunzator. 

- B.H. Dunăre – Din volumul total de 1159,74 mii mc/an  , 536.04 mii.mc/an reprezinta ape care se 
epureaza necorespunzator  si 623.70 mii.mc/an reprezinta ape care  se  epureaza corespunzator. 

Ponderea cea mai mare ca volum de apa uzata evacuata, o reprezinta apele din Colectarea si 
epurarea apelor uzate 142372.60 mii mc/an , urmate  de fabricarea produselor chimice   evacueaza  
un volumul de ape uzate 12499.48 mii mc/an, industria extractiva care evacueaza 1552.18 mii mc/an, 
industria metalurgica / constructii metalice care evacueaza 2693.82  mii mc/an, alte activitatii  153.77 
mii mc/an  ,industria alimentara /fabricarea bauturilor 1474.25 mii mc/an, comert si servicii pentru 
populatie  1012.68 mii mc/an, zootehnie 180.14 mii mc/an, fabricarea produselor din minerale 
nemetalice 277.04 , fabricarea hartiei si activitati de tiparire 1207.066 mii mc/an , pescuitul si 
acvacultura 3757.27 mii mc/an, fabricarea de masini, utilaje/mijl.transport 233.35 mii mc/an, iar  32.59 
mii mc/an reprezinta  volumul de apa uzata evacuata de celelalte ramuri economice evacuand fiecare in 
parte restul de ape uzate  din volumul total. 

ii.Situatia volumelor de ape uzate evacuate ( epurate si neepurate) 
Aprecieri  privind  impactul   produs de apele uzate  asupra surselor naturale  receptoare pe 

ansamblul  bazinului si pe  activitati  economice 
Situatia volumelor de ape uzate evacuate in cursul anului 2021, este redata in centralizatorul cu 

volumele de apa evacuate in B. H. Olt pe activitati economice, iar cea a cantitatilor  de poluanti in 
centralizatorul cantitatilor de poluanti evacuate, pe activitati economice.  Mai jos este redata situatia 
volumelor de apa pe activitati economice. 

Fabricarea produselor chimice 
Din volumul total de 12499.48 miimc/an ape uzate evacuate, 12044.10 mii.mc/an  se epureaza 

necorespunzator, 429.85 mii.mc/an se epurareaza corespunzator si 25.53 mii mc/an nu se epureaza.   
Industria extractiva  
Din volumul total de ape uzate evacuate adica 1552.18  mii.mc/an, 844.11 mii.mc/ an  se epureaza 

necorespunzator, iar 636.88 mii.mc/an se epureaza` corespunzator si 71.20 mii.mc nu se epureaza.   
Industria alimentara /fabricarea bauturilor     
Din volumul total de 1474.25 mii. mc/an de ape uzate evacuate, 1279.92 mii.mc/an  se epureaza 

necorespunzator şi 194.32 mii. mc/an  se epureaza corespunzator. 
Industria  metalurgica /Constructii metalice 
Din volumul de 2693.82 mii. mc/an de ape uzate evacuate la aceasta activitate, 260.89 mii.mc/an  se 

epureaza necorespunzator, 2431.09 mii.mc/an   se epureaza corespunzator .  
Colectarea si epurarea apelor uzate 
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Din volumul total de 142372.60 mii.mc/ an de ape uzate evacuate, 78098.13 mii.mc/an  se epureaza 
necorespunzator, 63826.84 mii mc /an  se epureaza corespunzator, iar 447.63 mii. mc /an nu se epureaza.  

Captarea, tratarea si distributia apei 
Din volumul total de 89.82 mii.mc/an de ape uzate evacuate, 52.32 mii mc/an se epureaza 

necorespunzator si 37.50 mii mc/an se epureaza corespunzator. 
Fabricarea produselor  din minerale nemetalice 
Din volumul total evacuat de 277.04 mii mc/an, 12.12 mii mc./an  se epureaza necorespunzator, 

142.35 mii.mc/an se epureaza corespunzator.  
Pescuitul si acvacultura  
Din volumul  total evacuat de 3757.27 mii mc/an , 204.08 mii mc/an se epureaza necorespunzator 

si 3553.19 mii mc/an se epureaza corespunzator. 
.Din volumul total de 167746.83 mii .mc/ an de ape uzate evacuate in anul 2021 in B.H Olt, 848.08 

mii.mc/an ape uzate nu se epureaza, 95388.11 mii.mc/an ape uzate se epureaza necorespunzator, iar 
71510.64 mii.mc/an ape uzate au fost  epurate corespunzator,. 

Din volumul de ape uzate  evacuate  de 167746.83 mii. mc/an: 
- 71510.64  mii.mc/an  reprezinta ape  uzate care s-au epurat corespunzător  
- 95388.11  mii. mc/an  reprezintă ape uzate care  se epureaza necorespunzator 
- 848.08  mii. mc/an   reprezinta ape uzate ce nu necesita epurare 
- 167746.83 mii mc/an reprezinta volumul de ape uzate ce necesita epurare 
În ceea ce priveşte volumul total de  ape uzate evacuate, pe activităţi din economia  naţională  situaţia  

se prezintă astfel: Activităţile din economia naţională cu o contribuţie importantă la totalul volumului de apă 
evacuat, incluzând şi apele convenţional curate, sunt  domeniile de activitate cu contributii importante la 
totalul volumului de apa uzata evacuat in 2021.  

Din volumul de ape uzate care necesită epurare, cele mai mari volume au fost evacuate în 
cadrul activităţilor:  

- Colectarea si epurarea apelor uzate: 142372.60 mii. mc/an ape uzate- reprezentand 100 % din 
totalul evacuat;  

- Industrie metalurgică/constructii metalice: 2693.82 mii.mc/an ape uzate, reprezentand 100%  din 
totalul evacuat. 

- Fabricarea produselor chimice: 12499.48 mii. mc /an ape uzate, reprezentând  99.68% din totalul 
evacuat.  

- Industria  extractiva  :1552.18 mii.mc/an ape uzate, reprezentand  100% din totalul evacuat. 
- Industria alimentara/fabricarea bauturilor : 1474.25 mii.mc/an ape uzate, reprezentand  100% din 

totalul evacuat. 
- Zootehnie: 180.14 mii. mc/an ape uzate, reprezentand cca 100% din totalul evacuat. 
- Comert si servicii pentru populatie : 1012.68 mii.mc/an ape uzate reprezentand cca 100% din 

totalul evacuat. 
- Fabricarea produselor din minerale nemetalice : 277.04 mii.mc/an ape uzate reprezentand cca 

100% din totalul evacuat. 
Domeniile de activitate la care s-au înregistrat cele mai mari volume de ape uzate care nu se 

epureaza necorepunzator:   
- Colectarea si epurarea apelor uzate: 78098.13mii. mc/an  ape uzate – 54.85 %;  
- Fabricarea produselor chimice:  12044.10 mii. mc/an ape uzate – 96.36%  
- Industria extractiva ;844.11 mii.mc/an  ape uzate – 54.38% 
- Zootehnie :123.45 mii.mc /an ape uzate – 68.53% 
- Industrie alimentara/fabricarea bauturilor: 1279.92 mii.mc/an ape uzate– 86.62% 
- Industria metalurgica/constructii metalice : 260.89 mii.mc/an ape uzate –9.68% 
- Comert si servicii pentru populatie: 754.44 mii. mc/an ape uzate – 74.50% 
- Fabricarea hartiei si activitati de tiparire :1207.66 mii.mc/an ape uzate -100% 
Referitor la apele uzate epurate corespunzător, activităţile cu cea mai mare pondere sunt:  
- Colectarea si epurarea apelor uzate: 63826.84 mii.mc/an ape uzate - 44.83% 
- Industria metalurgica/constructii metalice – 2431.09 mii.mc/an ape uzate– 90.25% 
- Industria  extractiva – 636.88 mii.mc/an ape uzate – 41.03% 
- Industria alimentara/fabricarea bauturilor – 194.32 mii.mc/an ape uzate- 13.18 % 
- Pescuitul si acvacultura: 3553.19 mii mc/an – 94.57% 
 
  iii.Situatia globala a cantitatilor de poluanti continuti in apele uzate 
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Situaţia cantităţilor de poluanţi existenţi în apele uzate evacuate de principalele surse de 
poluare, în anul 2021.  

Intensitatea impactului surselor de poluare asupra receptorilor naturali depinde de două caracteristici 
principale ale apelor uzate: debitul efluent substanţe nocive (poluante şi încarcarea cu poluant). În 
consecinţă, s-a analizat situaţia globală a cantităţilor de poluanţi evacuate în anul 2021 exprimate printr-un 
ansamblu de indicatorii fizico-chimici. Din bilanţul acestor substanţe, pe activităţi din economia naţională, s-
a stabilit cota de participare a fiecăreia la formarea potenţialului de poluare. 

La sursele de ape uzate sus mentionate sunt monitorizati in special, indicatorii de calitate ai apelor 
uzate evacuate prevazuti in autorizatiile de gospodarire a apelor, valorile maxim admisibile fiind cele 
prevazute in H.G. 352/2005- NTPA 001. 

Ierarhia contribuţilor la cantităţile de poluanţi evacuaţi în resursele de apă de suprafaţă stabilită la 
nivelul domeniilor de activitate şi respectiv a b.h OLT, pe grupe de indicatori fizico-chimici, se prezintă după 
cum urmează: 

 
Încărcarea cu substanţe organice, exprimate prin CBO5 şi CCO-Cr, având un total de 63973.83 

tone/an (16779.842 tone CBO5 si 47193.395 toneCCO-Cr), iar ponderea cea mai mare o au urmatoarele 
activitati economice :  

- Colectarea si epurarea apelor uzate – 7726.51 tone/an CBO5, respectiv 28323.96  tone/ an – 
CO-Cr 
- Fabricarea produselor chimice – 8985.12 tone/an CBO5, respectiv CCO-Cr- 18578.54 tone/an 
- Comert si servicii pentru populatie  – CBO5- 11.46 tone/an, respectiv CCO-Cr- 29.85 tone/an 
- Industria  alimentara /fabricarea bauturilor– 22.26 tone/an CBO5, respectiv CCO-Cr – 81.86 tone/an 
-  Alte activitatii – 1.24 tone/an CBO5, respectiv CCOCr- 4.23 tone/an 
-  Zootehnie – 7.30 tone/an CBO5, respectiv CCOCr – 23.78 tone/an 
-  Prelucrarea lemnului/Fabricarea de mobila – 3.96 tone/an , respectiv CCO-Cr – 12.05 tone/an 
-  Pescuitul si acvacultura – 8.07 tone/an ,respectiv 12.06 tone/an CCO-Cr 
 
Încărcare cu materii în suspensie, cu un total de 18310.809 tone/an ponderea cea mai mare o 

au urmatoarele activitati economice :  
-  Colectarea si epurarea apelor uzate – 9654.85 tone/an  
-  Industria alimentara/fabrica bauturilor  –  47.31 tone/an  
-  Fabricarea produselor chimice – 8067.12 tone /an  
-  Industria extractiva – 382.21 tone/an 
-  Industria metalurgica/constructii metalice – 37.36 tone/an 
-  Alte activitatii – 1.91 tone/an 
-  Fabricarea produselor din minerale nemetalice – 4.84 tone/an  
-  Pescuit si acvacultura – 35.55 tone/an 
 
Încărcarea cu substanţe minerale dată de reziduu filtrabil 269980.20 tone/an,ponderea cea mai 

mare o au urmatoarele activitati economice : 
- Colectarea si epurarea apelor uzate  73705.60 tone/an  
- Fabricarea produselor chimice –189426.15 tone/an 
- Industria  extractivă- 107.88 tone/an   
 -Industria  metalurgică/constructii metalice– 826.62 tone/an  
- Industria alimentara/fabricarea bauturilor – 2292.33 tone /an 
- Alte activitatii – 146.36 tone/an 
- Zootehnie – 133.03  tone/an 
- Comert si servicii pentru populatie – 2855.22 tone/an 
- Fabricarea produselor din minerale nemetalice – 53.58 tone/an 
- Captarea tratarea si epurarea apelor uzate – 20.29 tone/an 
- Pescuitul si acvacultura – 135.93 tone /an 
 
 
Încărcarea cu nutrienţi, exprimată prin compuşi ai azotului (NO2, NO3, NH4), azot total şi fosfor 

total are o importanţă deosebită pentru calitatea receptorilor naturali;  
La cantităţile totale de 877.573 tone azot total, 74.889  tone fosfor total, 1646.337 tone azotaţi,26.036 

tone azotiţi şi 1643.560 tone amoniu, aportul  semnificativ  a fost urmatorul:    Din analiza încărcarilor celor 
5 (cinci) indicatori din bazinul  hidrografic Olt, se observă că ponderea cea mai mare  este   in urmatoarele 
activitati  economice: 
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- Colectarea si epurarea apelor uzate: Ntotal –831.119 tone/an, Ptot – 69.158 tone/an, NO3-1631.006 

tone/an,  NO2- 25.783 tone/an,  NH4 –1616.091. tone/an . 
-  Fabricarea produselor chimice: Ntotal – 6.846 tone/an,  Ptot – 0.031 tone/an, NO3 –11.890 tone/an, 

NO2- 0.110 tone/an,  NH4- 6.846 tone/an 
- Industria alimentara/fabricarea bauturilor: Ntot .- 12.088 tone/an, Ptot.- 4.995 tone/an, NH4 -2.205 

tone/an, NO2- 0.119 tone/an, NO3 – 2.003 tone/an. 
 
Indicatorul substanţe extractibile a însumat  457.099 tone /an 
-  Colectarea si epurarea apelor uzate –256.351 tone/an 
-  Fabricarea produselor chimice – 185.692 tone/an 
-  Fabricarea produselor din minerale nemetalice – 0.323 tone/an 
-  Industria metalurgica/constructi metalice –6.722  tone/an 
- Industria alimentara/fabricarea bauturilor –2.119 tone/an 
- Industria extractiva – 1.572 tone/an 
Incarcarea cu detergenţi anion-activi,  ponderea cea mai mare o au activitatile urmatoare si 

anume:  
- Din totalul de 417.656  tone/an detergenti anion-activi reprezintă cantitatea evacuată din activităţile 

de Colectarea si epurarea apelor uzate 261.648 tone/an si Industria metalurgica/Constructii metalice – 
155.395 tone/an 

 
- Cantitatile de poluanti evacuati in B.h Dunăre, pe grupe de indicatori fizico-chimici, se 

prezinta dupa cum urmeaza: 
- Captare şi prelucrare apă pentru alimentare populaţie: Amoniu- 17.701 t/an, Azot total-27.542 

t/an,CBO5- 32.053 t/an, CCOCr- 67.900 t/an, Detergenţi sintetici- 1.138 tone/an,Fosfor total- 0.0049 
tone/an, suspensii – 29.040 t/an, reziduu filtrabil- 679.898 t/an şi substanţe extractibile -1.375 t/an. 

 
iv. Aspecte privind functionarea statiilor si instalatiilor de epurare investigate 
Functionarea   statiilor  de   epurare 
Dintr-un total de 364 statii de epurare analizate s-a constatat ca 113 statii de epurare functioneaza 

corespunzator  si 251 statii de epurare functioneaza  necorespunzator.    
La activitatea Captarea,tratarea si distributia apei,  dintr-un numar de 3  statii de epurare,1 statie de 

epurare functioneaza corespunzator  si 2 statii functioneaza necorespunzator. 
La activitatea Colectarea si epurarea apelor uzate , din  157 statii de epurare , 41 functioneaza 

corespunzator si 116 functioneaza necorespunzator. 
La activitatea Zootehnie, din 7 statii de epurare se constata ca 3 statii de epurare functioneaza 

corespunzator,  iar 4  statii  de epurare functioneaza  necorespunzator. 
La Industria extractiva din 40 statii de epurare, 19 statii de epurare functioneaza corespunzator, iar 

21 de  statii de epurare  functioneaza necorespunzator. 
La activitatea Fabricarea produselor chimice din 5 statii de epurare  si 1 statie de epurare functioneaza  

corespunzator  si 4 statii functioneaza necorespunzator. 
La Industria alimentara/fabricarea bauturilor, din 26 statii de epurare, 9  statii de epurare functioneaza 

corespunzator iar 17 statii de epurare functioneaza necorespunzator. 
La activitatea Comert si servicii pentru populatie, din  60 de statii de epurare, 19 statii de epurare 

functioneaza corespunzator, , iar 41 statii de epurare functioneaza necorespunzator. 
La activitatea Constructii, din 4 statii de epurare, 3 statii de epurare functioneaza corespunzator  iar 1 

statie de epurare functioneaza necorespunzator. 
La activitatea Alte activitati , din 9 statii de epurare , 1 statie de epurare functioneaza corespunzator 

iar 8 statii functioneaza necorespunzator. 
La activitatea Industria metalurgica/constructii metalice ,din 8 statii de epurare , 3 statii functioneaza 

corespunzator si 5 statii functioneaza necorespunzator. 
La Gestionarea deseurilor/Decontaminari ,din 7 statii de epurare, 7 statii de epurare functioneaza 

necorespunzator. 
Restul de 38 de statii de epurare se regasesc la celelalte activitatii economice. 
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V. Repartizarea statiilor de epurare functie de treptele de epurare (tabelul 19) 

 

 

 

 

Nr. crt. 

Statii de epurare Trepte de epurare 

Tipul statiei Numar 
Primara 

(nr. SE) 

Secundara 

(nr. SE) 

Avansata 

(nr.SE) 

0 1 2**) 3 4 5 

  

Aglomerari 

umane 

159 5 135 19 

  

Industriale(IED 

+non IED) 

52 18 33 1 

  

Alt tip 

160 52 105 3 

  

Total 

371 75 273 23 

*) Se vor lua in  considerare doar acele folosințele care evacueaza apele uzate 

direct in emisar 

**) 2=3+4+5 



 

M . Situatia poluărilor  accidentale in anul 2021(tabelul nr.20) 

Nr 

crt 

Data 

poluării 

 

Administraț

ia  Bazinală 

de Apă  

Curs de apă 

afectat 

 

Agent 

poluator 

Natura poluării Sancțiune 

aplicată 

 

Observații 

Măsuri 

1. 06.07.2021 ABA OLT Pr.Vulcanita Societatea 

CONSAL(rasturnar

e autobasculanta) 

Accident 

rutier;rasturnare 

autobasculanta in 

albia paraului 

Vulcanita, s-au 

scurs 30 litri 

motorina 

Evaluarea  
cheltuielilor 
estimate pe 
actiunile 
desfasurate in 
timpul poluarii 
accidentale a 
fost in valoare de 
1084.16 lei 

SGA Brasov a actionat cu material 

absorbant,baraj flotant in albia paraului 

Vulcanita.Priza Vulcan a fost inchisa. 

-Refacerea sectiunii de scurgere a albiei 

pr.Vulcanita prin indepartarea 

agregatelor minerale cazute din 

autobasculanta; 

-refacerea malurilor pr.Vulcanita 

Au fost afectate  folosintele de apa MHC 

Moara Vulcan apartinand SC HIDRAL 

Invest SRL si MHC Vulcan 1 apartinand 

SC Hidroelectrica SA 

2. 29.06.2021 ABA OLT Raul Olt S.C.CASTRUM 

CORPORATION 

SRL 

Namol depus de 

apa de mina  

Avertisment 

Evaluarea 

cheltuielilor 

estimate pe 

actiunile 

desfasurate in 

timpul poluarii 

accidentale  a 

fost in valoare de 

3632.00 lei 

SC CASTRUM CORPORATION a 

efectuat lucrari de stopare a poluarii 

SGA HARGITA si SGA BRASOV a 

monitorizat unda de poluare 
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