
1. INTRODUCERE 
 

Cadrul legal european în domeniul apelor are la bază Directiva Cadru Apă 
(2000/60/CE) şi Directiva privind evaluarea şi gestionarea riscului de inundaţii 
(2007/60/CE).  

Directiva Cadru Apă (Directiva 2000/60/CE - DCA) reprezintă directiva europeană 
fundamentală pentru domeniul apelor, care promovează conceptul gestionării la nivel de bazin 
hidrografic, stabilind un cadru pentru protejarea apelor în principal prin prevenirea deteriorării, 
conservarea și îmbunătățirea stării ecosistemelor acvatice, promovarea utilizării durabile a 
resurselor de apă pe termen lung, precum și asigurarea reducerii treptate a poluării apelor 
subterane și prevenirea poluării acestora. 

DCA introduce o serie de principii cheie pentru gestionarea și protecția resurselor de 
apă:  
(1) Procesul de planificare la scara bazinelor hidrografice, de la caracterizare la stabilirea 
măsurilor pentru atingerea obiectivelor de mediu aferente corpurilor de apă. 
(2) O evaluare cuprinzătoare a presiunilor antropice, a impactului acestora și a stării mediului 
acvatic, inclusiv din perspectivă ecologică. 
(3) Analiza economică a măsurilor stabilite și utilizarea instrumentelor economice. 
(4) Implementarea măsurilor ce vizează atât atingerea obiectivelor de mediu, cât și obiectivele 
domeniilor conexe. 
(5) Participarea și implicarea activă a publicului în gestionarea resurselor de apă. 

Directiva Cadru Apă stabilește un program și un calendar în funcție de care statele 
membre elaborează planuri de management ale bazinelor hidrografice (PMBH) până în 2009 
(primul ciclu de planificare), care apoi sunt actualizate la fiecare 6 ani (2015 și 2021). Planurile 
de Management trebuie să identifice toate acțiunile care trebuie întreprinse în districtele 
hidrografice pentru îndeplinirea obiectivului principal și anume atingerea unei stări bune pentru 
toate corpurile de apă până în 2015, iar prin aplicarea excepțiilor, până în anul 2021, respectiv 
2027. Procesul de planificare a început cu transpunerea și cu demersurile administrative 
(identificarea districtelor, respectiv a bazinelor hidrografice și a autorităților competente), 
această etapă fiind urmată de caracterizarea districtelor hidrografice (articolul 5), monitorizarea 
apelor (articolul 8), evaluarea stării, stabilirea obiectivelor, precum și de stabilirea programului 
de măsuri și implementarea acestora. Monitorizarea și evaluarea eficienței măsurilor furnizează 
informații vitale care fac legătura între un ciclu de planificare și următorul.  

La nivel național, DCA a fost transpusă în legislația națională prin Legea Apelor nr. 
107/1996 cu completările şi modificările ulterioare. Potrivit Legii Apelor, Schema Directoare de 
Amenajare și Management este instrumentul principal de planificare, dezvoltare şi gestionare a 
resurselor de apă la nivelul districtului de bazin hidrografic şi este alcatuită din Planul de 
amenajare a bazinului hidrografic (PABH) - componentă de gospodarire cantitativă şi Planul de 
management al bazinului hidrografic (PMBH) - componenta de gospodărire calitativă. Din punct 
de vedere legal, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.258/2006 aprobă 
Metodologia şi Instrucţiunile tehnice de elaborare a Schemelor Directoare de Amenajare și 
Management ale Bazinelor Hidrografice. 

Primul Plan Național de Management – Sinteza Planurilor de management la nivel de 
bazine/spații hidrografice a devenit instrument legal (Hotărârea de Guvern nr. 80/2011 pentru 
aprobarea Planului Național de Management aferent porţiunii din bazinul hidrografic 



internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României) și a fost implementat 
până în anul 2016, când actualizarea acestuia (Hotărârea de Guvern nr. 859/2016 pentru 
aprobarea Planului Național de Management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic 
internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României) a intrat în vigoare și 
este încă în curs de implementare până aprobarea Plan național de management actualizat 
2021. 

Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscului de inundații este al 
doilea pilon de bază al legislației europene în domeniul apelor și are ca obiectiv reducerea 
riscurilor şi a consecinţelor negative pe care le au inundaţiile în Statele Membre. Instrumentul 
de implementare al Directivei Inundații, reglementat prin articolul 7 este reprezentat de Planul 
de Management al Riscului la Inundații (PMRI) și constituie una din componentele de 
gestionare cantitativă a resurselor de apă. El are ca scop fundamentarea măsurilor, acţiunilor, 
soluţiilor şi lucrărilor pentru diminuarea efectelor potențiale negative ale inundațiilor privind 
sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural și activitatea economică, prin măsuri structurale și 
nestructurale.  

La nivel național prevederile Directivei Inundații au fost transpuse în legislația națională 
prin modificarea și completarea Legii Apelor. Primul Plan de management al riscului la inundații 
aferent celor 11 administrații bazinale de apă și fluviului Dunărea de pe teritoriul României a 
fost aprobat prin HG 972/2016. 

Deși în conformitate cu prevederile legislative naționale Planurile de Management al 
Riscului la Inundații sunt elaborate și aprobate ca documente separate, sunt realizate corelări 
între cele 2 tipuri de planuri (PMBH, PMRI). 

Din punct de vedere instituțional, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună cu 
Administraţia Naţională „Apele Române” au fost desemnate autorităţi competente pentru 
implementarea Directivei Cadru Apă în România (Figura 1.1). În Anexele 1.1 și 1.2 se prezintă 
lista autorităţilor competente pentru elaborarea Planurilor de management actualizate 2021, 
precum şi lista persoanelor de contact pentru obţinerea informaţiilor utilizate în elaborarea 
acestui plan. 

La nivelul spaţiului hidrografic Prut - Bârlad, în conformitate cu Legea Apelor cu 
completările și modificările ulterioare şi H.G. nr. 270/2012, funcționează un Comitet de Bazin 
pentru colaborarea eficientă a organismelor teritoriale de gestionare a resurselor de apă cu 
instituțiile administraţiei publice centrale și locale, utilizatorii din bazinul respectiv, beneficiarii 
serviciilor publice de gestionare a resurselor de apă şi organizaţiile neguvernamentale locale cu 
profil de protecţie a mediului. Acest comitet are în vedere respectarea şi aplicarea principiilor 
gestionării durabile a resurselor de apă şi menţinerea echilibrului între conservarea şi 
dezvoltarea durabilă a resurselor de apă. 

Conform art. 13 al Directivei Cadru Apă, statele membre trebuie să realizeze un Plan de 
Management pentru fiecare district hidrografic, iar dacă sunt localizate într-un district 
internaţional, trebuie să asigure coordonarea pentru producerea unui singur Plan de 
Management. România, fiind localizată în bazinul Dunării (Figura 1.2), similar ciclurilor de 
planificare anterioare, contribuie la elaborarea Planului de Management al Districtului 
Hidrografic al Fluviului Dunărea – actualizarea 2021 ce se realizează sub coordonarea Comisiei 
Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR). În acest scop statele semnatare ale 
Convenţiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea au stabilit că Planul de 
Management al Districtului Hidrografic al Dunării să fie format din trei părţi (partea A, partea B și 
partea C). Informații privind părțile Planului de Management al Districtului Hidrografic al Fluviului 



Dunărea 2015 au fost prezentate detaliat în Planul Național de management actualizat, aprobat 
prin Hotărârea de Guvern nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului Național de Management 
actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este 
cuprinsă în teritoriul României.  

 Similar ciclurilor de planificare anterioare, se menţionează că principalele probleme de 
gospodărire a apelor, obiectivele de management, precum şi măsurile aferente stabilite la 
nivelul Districtului Hidrografic Internaţional al Dunării ce sunt prezentate în proiectul Planului de 
Management actualizat -2021 al Districtului Hidrografic Internaţional al Dunării (partea A) sunt 
preluate la nivel naţional. 


