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Informare privind sinteza anuală pentru protecţia calităţii apelor pentru 

bazinul hidrografic Olt din raza de administrare a S.G.A. Olt 

 

 

AdministraţiaNaţională “ApeleRomâne”, esteinstituţiepublică de interesnaţional, cu 

personalitatejuridică, avândcă scop cunoaşterea, protecţia, 

punereaînvaloareşiutilizareadurabilă a resurselor de apă, monopol natural de interes 

strategic, precum şiadministrareainfrastructuriiSistemuluinaţional de gospodărire a apelor. 

Sistemul de Gospodărire a 

ApelorOltSlatinaîşidesfăşoarăactivitateaînbazinelehidrograficeOlt, Dunăreși Siu pe 

razajudeţelorOltşiTeleorman. 

Monitoringul calitativ al apelor se bazează pe organizarea infrastructurii teritoriale a 

Sistemului Naţional de Monitoring Integrat al Apelor prin instituirea şi distribuirea cât mai 

eficientă a secţiunilor de monitorizare în reţeaua de observaţii şi programarea optimă a 

principalelor activităţi ale Laboratorului de Calitate a Apei al S.G.A. Olt-Slatina. Aceste 

activităţi sunt detaliate în Manualul de Operare al Sistemului de Monitoring de Supraveghere 

pe 2021 conform celor ce urmează. 

SpecialiștiiApelorRomâneutilizeazăînprezent un sistem informatic modern cu 

ajutorulcăruiaevalueazăcalitatearesurselor de apă din România( ECA-RO).  

Sistemul ECA-RO reprezintă o soluțieintegrată cu rol de suportdecizional, folosit la 

nivelnațional de specialiștiinoștripentruacolecta, procesa, analizașivizualizaparametrii de 

calitate ai apei. 

Folosindalgoritmiautomați, rezultateleevaluărilor cu privire la calitateaapelor sunt 

disponibileaproapeîntimp real. 

Princentralizareainformațiilor, tablouri de bord ușor de utilizat, 

rapoarteșihărțipersonalizate, ECA-RO oferăspecialiștilornoștri o imagine completă a 

situațieiprivindcalitatearesurselor de apă la nivel de bazin/spațiuhidrograficși la nivelnațional. 

Conform “Manualului de Operare a Sistemului de Monitoring pe anul 2021” în cadrul 

S.G.A. Olt a monitorizat: 
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- în cadrul subsistemului râuri-15 corpuri de apă prin intermediul a 18 secțiuni în B.H. 

Olt și o secțiune pe Dunăre la Corabia,  amplasate pe  cursuri de apă naturale, 

puternic modificate și artificiale; 

- în cadrul subsistemului lacuri-3 lacuri de acumulareprin 6  secțiuni ( mijloc lac și zona 

baraj), celetreilacurifiind parte dindouăcorpuripentrulacuri de acumulare; 

- în cadrul subsistemuluiape subterane- urmărirea dinamicii şi evoluţia chimismului 

apelor subterane s-a realizat prin monitorizarea unui număr de 26 foraje (9 foraje 

aparţinând reţelei hidrogeologice naţionale restul fiind foraje de captare apă potabilă 

aparţinând terţilor), acestea fiind monitorizate prin programe de supraveghere cu 

frecvența de 1/an sau operațional cu frecvența 2/an, acestea făcând parte din 3 

corpuri de apă la nivel bazinului Oltului Inferior. 

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 H.G. 53/2009 

şi a Ordinului 621/2015 care stabileşte valorile de prag pentru corpurile de apă subterană. 

- în cadrul subsistemuluiape subteraneape uzate – surse  de  poluare 

Agenții economici monitorizațiprinanalize de laborator, care au o 

influențădeterminantăasupracalitățiiresurselor de apă din zona B.H. Oltadministrată de 

S.G.A. Olt, sunt în principal pe aglomerăriumane, distribuiteastfel: 

1. 5  aglomerări cu 10000 - 100000 locuitoriechivalenți (l.e); 

2. 3  aglomerări cu 2000 - 10000 locuitoriechivalenți (l.e); 

3. 19 aglomerări< 2000 locuitoriechivalenți (l.e) 

4. 33 aglomerări alt tip(stații distribuție carburanți, industrie alimentară, textilă etc); 

Monitoringulcalitativ s-a asigurat permanent urmărindîncadrareaindicatorilor de 

calitate a apelorînlimiteleimpuse de normative. Aceastăactivitate are la bazăanalizelefizico-

chimiceşibiologiceefectuate de laboratorulpropriu, conform unui program prestabilit (manual 

de operare), care urmăreşteasigurareafuncţionăriiSistemuluiNaţional de 

SupraveghereşiControl a CalităţiiApelor. 

Laboratorul de Calitate a Apei (L.C.A.) Slatinaesteacreditat RENAR din anul 2005, iar 

din anul 2010 s-a acreditat RENAR în Program   MULTISAIT pe bazinulhidrograficOlt. 

Pe parcursulanului 2021 s-au efectuat un număr de 6494analizefizico-

chimiceşibiologice, după cum urmează: 

- 6131analizefizico-chimice ( 2816determinări-ape de suprafaţă, 552determinări-

lacuri, 615determinări- ape subterane, 2148determinări –surseimpurificatoare); 

- determinări- poluăriaccidentale-nu a fostcazul, 2243- controlulcalităţii, 484- terți-

agenti economici); 

- 363analizebiologice. 
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APE DE SUPRAFAȚĂ 

             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.  

ConformDirectivei 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 a Directivei Cadru Apă. 

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).   

La nivelul bazinelor hidrografice Olt și Dunăre, administrate de S.G.A. Olt sunt identificate un 

număr de 17 corpuri de apă de suprafață  ce includ atât secțiuni de râuri, cât și lacuri de acumulare. 

 

Corpul de apă – Olt - aval acumulareIzbiceni - confluențăDunăre, codificat RORW 

8-1_B12 

Este un corp de apă natural, situatîn zona de câmpiecorespunzătoaretipologiei  RO011 

şi are o lungime de 18 km.  A fostmonitorizatşievaluat pe bazadatelorobţinuteînsecţiunile: 

- Izbiceni; 

- Islaz. 

Evaluareaintegratăa elementelor de calitatemonitorizateîncadreazăcorpul de 

apăînstareaecologicămoderată,elementul determinant fiindelementelebiologice 

(macronevertebrate). 

 

Corpul de apă - Olteţ – amonteEvacuareBalş - confluențăOlt, codificat RORW 8-1-

173_B3 

Este un corp de apă natural, situatîn zona de câmpiecorespunzătoaretipologiei  RO08 

şi are o lungime de 35 km. A fostmonitorizatşievaluat pe bazadatelorobţinuteînsecţiunea: 



 

 

 

 

Pagina 4 din 13 

 

 

- AmonteconfluențăOlt. 

Evaluareaintegratăa elementelor de calitatemonitorizateîncadreazăcorpul de 

apăînstareaecologicăslabă, elementul determinant fiindelementelebiologice 

(macronevertebrate). 

 

Corpul de apă - CungrişoaraşiafluenţiiAlbeşti, Cungrea, ValeaCerbului, codificat 

RORW 8-1-162_B1 

Este un corp de apă natural, situatîn zona  de dealuricorespunzătoaretipologiei  RO04  

şi are o lungime de 32 km. A fostmonitorizatşievaluat pe bazadatelorobţinuteînsecţiunea: 

-  AmonteCăzăneşti. 

Evaluareaintegratăa elementelor de calitatemonitorizateîncadreazăcorpul de 

apăînstareaecologicămoderată, elementul determinant fiindelementelebiologice (fitobentosul). 

 

Corpul de apă – Milcov (Urlătura) – izvoare - confluențăOlt, codificat RORW 8-1-

169_B1 

Este un corp de apă natural, situatîn zona de câmpiecorespunzătoaretipologiei  RO06 

şi are o lungime de 17 km. A fostmonitorizatşievaluat pe bazadatelorobţinuteînsecţiunea: 

- AmonteconfluențăOlt. 

Evaluareaintegratăa elementelor de calitatemonitorizateîncadreazăcorpul de 

apăînstareaecologicăslabă, elementuldeterminatfiindelementelebiologice (macronevertebrate). 

 

Corpul de apă - DârjovşiafluenţiiGoța, ValeaPârvului, Turia, Chiara, Jid, codificat 

RORW 8-1-171_B1 

Este un corp de apă natural, situatîn zona  de câmpiecorespunzătoaretipologiei  RO19 

şi are o lungime de 35 km. A fostmonitorizatşievaluat pe bazadatelorobţinuteînsecţiunea: 

-  Amonteconfluență Chiara. 

Evaluareaintegratăa elementelor de calitatemonitorizateîncadreazăcorpul de 

apăînstareaecologicămoderată, elementeledeterminantefiindelementelechimice:CCOCr, N-

NO2, N-NO3, Ntot, P-PO, precum şicelebiologice (fitobentosul). 

 

Corpul de apă – Geamărtălui - izvoare – 

confluențăOlteţşiafluenţiiPârâulMijlociuşiHorezu (Frăţia, Bulzeşti), codificat RORW8-1-

173-13_B1A 

Este un corp de apă natural, situatîn zona  de câmpiecorespunzătoaretipologiei  RO19 

şi are o lungime de 79 km. A fostmonitorizatşievaluat pe bazadatelorobţinuteînsecţiunea: 

-  AmonteconfluențăOlteț. 
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Evaluareaintegratăa elementelor de calitatemonitorizateîncadreazăcorpul de 

apăînstareaecologicămoderată, elementeledeterminantefiindelementelechimice: CCOCr, N-

NO2, N-NO3, P-PO4, precum şicelebiologice (macronevertebratele). 

 

Corpul de apă – Bârlui (Burlui) şiafluentulGengea, codificat RORW8-1-173-14-

1_B1 

Este un corp de apă natural, situatîn zona  de câmpiecorespunzătoaretipologiei RO19şi 

are o lungime de 43 km. Afostmonitorizatşievaluat pe bazadatelorobţinuteînsecţiunea: 

-  Bârlui la Butoiu. 

Evaluareaintegratăa elementelor de calitatemonitorizateîncadreazăcorpul de 

apăînstareaecologicămoderată,elementeledeterminantefiindcelechimiceCCOCr, N-NO2, N-

NO3  șicelebiologice: fitobentosul, macronevertebrateleşimacrofitele. 

 

Corpul de apăTeslui – izvoare - confluențăLângă, codificat RORW8-1-175_B1 

Este un corp de apă natural, situatîn zona  de câmpiecorespunzătoaretipologiei  RO06 

şi are o lungime de 38 km. A fostmonitorizatşievaluat pe bazadatelorobţinuteînsecţiunea: 

- Pieleşti. 

Evaluareaintegratăa elementelor de calitatemonitorizateîncadreazăcorpul de 

apăînstareaecologicămoderată, elementeledeterminantefiindcelechimice:CCOCr, N-NO3, 

Ntot, P-PO4 şicelebiologice-macronevertebratele. 

 

Corpul de apă – Teslui - confluențăLângă - confluențăOltşiAfluenţiiScheaua, 

Vlaşca, Potopin, codificat RORW8-1-175_B2 

Este un corp de apă natural, situatîn zona  de câmpiecorespunzătoaretipologiei  RO06 

şi are o lungime de 72 km. A fostmonitorizatşievaluat pe bazadatelorobţinuteînsecţiunile: 

- AmonteconfluențăVlaşca;  

- Reşca.  

Evaluareaintegratăa elementelor de calitatemonitorizateîncadreazăcorpul de 

apăînstareaecologicămoderată,elementeledeterminantefiindcelechimice N-NO3, 

Ntotşicelebiologice-macronevertebratele. 

 

Corpul de apăTeslui -  izvoare - confluențăOlt, codificat RORW8-1-165_B1 

Este un corp de apă natural, situatîn zona  de câmpiecorespunzătoaretipologiei  RO19 

şi are o lungime de 23 km. A fostmonitorizatşievaluat pe bazadatelorobţinuteînsecţiunea: 

- AmonteconfluențăOlt. 
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Evaluareaintegratăa elementelor de calitatemonitorizateîncadreazăcorpul de 

apăînstareaecologicămoderată, elementeledeterminantefiindcelechimice:  N-NO2, N-NO3, 

N-NH4, Ntot, P-PO4 șicelebiologice- macronevertebratele, fitobentosulşimacrofitele. 

 

Corpul de apă - Iminog Aval confluențăMiloveanu-ConfluențăOltcodificat 

RORW8-1-174_B1B 

Este un corp de apă natural, situatîn zona  de câmpiecorespunzătoaretipologiei  RO06 

şi are o lungime de 69 km. A fostmonitorizatşievaluat pe bazadatelorobţinuteînsecţiunea: 

- ConfluențăOlt-Mărunței. 

Evaluareaintegratăa elementelor de calitatemonitorizateîncadreazăcorpul de 

apăînstareaecologicămoderată, elementeledeterminantefiindcelechimice: CCOCr, N-NO2, N-

NO3, Ntot, P-PO4 şicelebiologice -macrofitele. 

 

Corpul de apă – BaltăDascăluluişiafluenţiiOltișor, Voiniceşti, Vaslui , Jugalia, 

codificat RORW 8-1-173-16_B1 

Este un corp de apă natural, situatîn zona  de câmpiecorespunzătoaretipologiei  RO19 

şi are o lungime de 12 km. A fostmonitorizatşievaluat pe bazadatelorobţinuteînsecţiunea: 

- Jugalia la Piatră. 

 Evaluareaintegratăa elementelor de calitatemonitorizateîncadreazăcorpul de 

apăînstareaecologicămoderată, elementeledeterminantefiindcele chimice:N-NO3, Ntot, 

precum şicelebiologice-macronevertebrateleşifitobentosul. 

 

Corpul de apă - BeicaşiafluenţiiBăişoara, BălşoaraşiGârla Mare, codificat 

RORW8-1-165a-3_B1 

Este un corp de apă natural, situatîn zona  de câmpiecorespunzătoaretipologiei  RO06 

şi are o lungime de 50 km. A fostmonitorizatşievaluat pe bazadatelorobţinuteînsecţiunea: 

- Beica la Pleşoiu. 

 Evaluareaintegratăa elementelor de calitatemonitorizateîncadreazăcorpul de 

apăînstareaecologicăbună, dată de indicatoriibiologici ( macronevertebrate). 

 

Corpul de apă - SIU – izvoare - confluențăDunăre, codificat RORW14-1-30_B1 

Este un corp de apă natural, situatîn zona  de câmpiecorespunzătoaretipologiei  RO06 

şi are o lungime de 85 km. A fostmonitorizatşievaluat pe bazadatelorobţinuteînsecţiunile: 

- Siu la Sprâncenata; 

- Siu la Pod DN543. 
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Evaluareaintegratăa elementelor de calitatemonitorizateîncadreazăcorpul de 

apăînstareaecologicămoderată, elementeledeterminantefiindcelechimice:CCOCr, N-NO3, P-

PO4, Ptot, precum şicelebiologice-macronevertebrateleşimacrofitele. 

 

Corpul de apă – Caracal (Mărioara) - izvoare – confluențăOlt, codificat RORW8-1-

176_B1 

Este un corp de apăputernicmodificat, situatîn zona de 

câmpiecorespunzătoaretipologiei  RO06CAPM şi are o lungime de 31 km. A 

fostmonitorizatşievaluat pe bazadatelorobţinuteînsecţiunea: 

- AmonteconfluențăOlt. 

Potenţialul ecologic pentrucorpul de apăestemoderat, s-

astabilitprinintegrareaelementelor de 

calitatemonitorizate,elementeledeterminantefiindcelechimice: oxigendizolvat, CCOCr,N-NH4, N-

NO2, N-NO3,  Ntot,  P-PO4, Ptot, detergenţianioniciactivişicelebiologice (macronevertebrate). 

 

Evaluareapotenţialului ecologic şistăriichimice a corpurilor de apă– lacuri de 

acumulare/artificialemonitorizateînbazinulhidrograficOlt 

 Evaluareapotenţialului ecologic al lacurilor de acumulare s-a 

realizatprinintegrareaelementelor de calitatebiologice cu elementelefizico-chimice, 

fărăintegrareaelementelor de hidromorfologice. 

Evaluareapotenţialului biologic al lacurilor de acumulare s-a realizat pe 

bazamedieianuale a valorilorindiceluimultimetricpentrufiecare din 

următoriiindicatoribiologiciînparteşianume: fitoplanctonşifitobentos. Înevaluareaelementelor de 

calitatebiologiceşifizico-chimicegeneralepentrulacuri s-a considerat media anuală din sezonul de 

creştere (martie-octombrie).  

Elementele de calitate care au stat la bazaevaluăriipotenţialuluifizico-chimic al lacurilor de 

acumulare au fost: nutrienţii (NH4, NO2, NO3, PO4, P tot), stare acidifiere (pH), 

condiţiioxigenare (O2 diz., CBO5, CCOCr). 

Încazulpoluanţilorspecificievaluareapotenţialuluicorpurilor de apă - lacuri de 

acumulare s-a efectuatpentruindicatorii: Cu, Zn, As, Cr şialţii. 

 

Corpul de apăOlt – ac. Ioneşti, Zăvideni, Drăgăşani, Strejeşti, Arceşti, Slatina, 

Ipoteşti, Drăgăneşti – Oltşi aval acumulareFrunzaru - ROLW8-1_B10 

Descriereagenerală a corpului de apă 

Corpul de apăOlt – ac. Ioneşti, Zăvideni, Drăgăşani, Strejeşti, Arceşti, Slatina, Ipoteşti, 

Drăgăneşti – Oltşi aval acumulareFrunzaru se încadreazăîntipologia ROLA01 şi a fostevaluat pe 

bazadatelor de monitoring obţinute la acumulărileDrăgăşani, StrejeştişiIpoteşti, 
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fiecareprezentândcâte 2 secţiuni de monitorizare: mijloc lac şibaraj. Menționăm 

căacumulareaDrăgăşaniestemonitorizată de către A.B.A. Olt. 

LaculStrejeştiestesituat la altitudinea de 117 mMN, înălţimeabarajuluifiind de 33 m, 

iarsuprafaţa la NNR de 2226,66 ha. Lungimeabarajuluieste de 17 km, iarvolumul la NNR de 

210,85 mil. mc apă. Este folositîn scop energetic, pentruirigaţiişiatenuareunde de viitură. Lacul a 

fostmonitorizatîndouăsecţiuni: mijloc lac şizonă baraj. 

LaculIpoteşti se află la altitudinea  de 92 mMN, înălţimeabarajuluifiind de 31,5 m. 

Suprafaţaacumulării la NNR este de 1322,00 ha, lungimeabarajului de 15,6 Km, iarvolumul la 

NNR de 112,90 mil. mc. Este folositîn scop energetic şipentruirigaţii.Lacul a 

fostmonitorizatîndouăsecţiuni: mijloc lac şizonă baraj. 

Evaluareapotenţialului ecologic al corpului de apă 

Elementebiologice 

Din punct de vedere al elementelorbiologice au fostmonitorizaţiindicatoriielementuluifitoplancton 

(maxim), astfelcorpul de apăOlt – ac. Ioneşti, Zăvideni, Drăgăşani, Strejeşti, Arceşti, Slatina, 

Ipoteşti, Drăgăneşti – Oltşi aval acumulareFrunzaru s-a încadratînpotenţialul maxim, 

(elementul determinant fiindfitoplanctonul). 

Elementefizico-chimice 

Elementelefizico-chimicemonitorizateînvedereaevaluăriipotenţialuluicorpului de apăau 

înregistraturmătoarelevalorimedii: 

Consumulbiochimic de oxigen (CBO5): 2.207mgO2/l, valoarecaracteristicăpotenţialului 

maxim; 

CCOCr: 14.793 mgO2/l, valoarecaracteristicăpotenţialului maxim; 

Azot total: 1,156mg/l, valoarecaracteristicăpotenţialului maxim; 

      N-NO2: 0,022 mg/l, valoarecaracteristicăpotenţialului bun; 

       P-PO4: 0,025mg/l, valoarecaracteristicăpotenţialului maxim; 

Fosfor total: 0,028 mg/l, valoarecaracteristicăpotenţialului maxim. 

Din punct de vedere al indicatorilorfizico-chimicigeneralicorpul de apă se 

încadreazăînpotenţialul bun. 

Poluanţispecifici 

Din punct de vedere al poluanţilorspecifici, corpul de apă se încadreazăînpotenţialul maxim. 

Evaluareaintegrată a elementelor de calitatemonitorizate au încadratapacorpului de apăOlt – ac. 

Ioneşti, Zăvideni, Drăgăşani, Strejeşti, Arcești, Slatina, Ipoteşti, Drăgăneşti – Oltşi aval 

acumulareFrunzaruînpotenţialul ecologic bun. 

Evaluareastăriichimice a corpului de apă 

Evaluareastăriichimice s-a efectuat pe bazadatelor de 

monitorizareobţinutepentrusubstanţeleprioritare/prioritarpericuloaseidentificateîncorpul de apă, 

înmediul de investigareapa. Corpul se încadreazăînstare chimicăbună. 
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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. 

 

Corpul de apăOlt – acumulareRusăneştişiIzbiceni - ROLW8-1_B11 

Descriereagenerală a corpului de apă 

Corpul de apăOlt – acumulareRusăneştişiIzbiceni  se încadreazăîntipologia ROLA01. Este un 

corp de apă pe care sunt amplasatedouăacumulări, RusăneştişiIzbiceni, înperioada 2018-2020 

corpul de apăfiindevaluatprinmonitorizareaacumulăriiIzbiceni, îndouăsecţiuni – mijloc lac şizonă 

baraj.   

LaculIzbiceniestesituat la altitudinea de 44 mMN, barajul are înălţimea de 31,5 m, 

iarsuprafaţaacumulării la NNR este de 956,6 ha. Lungimeabarajuluieste de 15 km, volumul la 

NNR fiind de 44 mil. mc. Este folositîn scop energetic, pentruirigaţiişiatenuareunde de 

viitură.Lacul a fostmonitorizatîndouăsecţiuni: mijloc lac şizonă baraj. 

Evaluareapotenţialului ecologic al corpului de apă 

Elementebiologice 

Din punct de vedere al elementelorbiologice au 

fostmonitorizaţiindicatoriielementuluifitoplancton(maxim).Corpul de apăOlt – 

acumulareRusăneştişiIzbiceni s-a încadratînpotenţialul maxim, (elementul determinant 

fiindfitoplanctonul). 

Elementefizico-chimice 

Elementelefizico-chimicemonitorizateînvedereaevaluăriipotenţialuluiacumulăriiIzbiceniau 

înregistraturmătoarelevalorimedii: 

Consumulbiochimic de oxigen (CBO5): 1,673 mgO2/l, valoarecaracteristicăpotenţialului 

maxim; 

CCOCr: 15.602 mgO2/l, valoarecaracteristicăpotenţialului maxim; 

Azot total: 1,051 mg/l, valoarecaracteristicăpotenţialului maxim; 

N-NO2: 0,0159 mg/l, valoarecaracteristicăpotenţialului maxim; 

N-NO3: 0.6122 mg/l, valoarecaracteristicăpotenţialului maxim; 

P-PO4: 0,0217 mg/l, valoarecaracteristicăpotenţialului maxim; 

Fosfor total: 0,0245 mg/l, valoarecaracteristicăpotenţialului maxim. 

Din punct de vedere al indicatorilorfizico-chimicigeneralicorpul de apăOlt – RusăneştişiIzbiceni 

se încadreazăînpotenţialul maxim. 

Poluanţispecifici 

Din punct de vedere al poluanţilorspecifici, corpul de apăOlt – RusăneştişiIzbiceni se 

încadreazăînpotenţialul maxim. 
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Evaluareaintegrată a elementelor de calitatemonitorizate au încadratapalacului de corpul de 

apăOlt – RusăneştişiIzbiceniînpotenţialul ecologic maxim. 

Evaluareastăriichimice a corpului de apă 

Evaluareastăriichimice s-a efectuat pe bazadatelor de 

monitorizareobţinutepentrusubstanţeleprioritare/prioritarpericuloaseidentificateîncorpul de apă, 

înmediul de investigareapa. Corpul se încadreazăînstare chimicăbună. 

 

ANALIZA TENDINŢEI CONCENTRAŢIILOR SUBSTANŢELOR PRIORITARE ŞI O SERIE DE 

ALŢI POLUANŢI ÎN MEDIUL DE INVESTIGARE „SEDIMENTE” 

Încadrul B.H. Olt- raza de adiminstrare a S.G.A. Olt au fostmonitorizate 2 corpuri de 

apăînmediul de investigaresedimente, pentru care s-au 

realizatdeterminăriavândînvedereurmătoareleelemente de calitate: cadmiuşicompuşii, 

mercurşicompuşii, plumb şicompuşii, antracen, fluoranten, pentaclorbenzen, hexaclorbenzen, 

lindan, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, benzo(ghi)perilen, indeno-

1,2,3(cd)piren. 

 

Corpul de apă – Milcov (Urlătura) – izvoare - confluențăOlt, codificat RORW 8-1-

169_B1, a fostmonitorizatînsecţiuneaMilcov – amonteconfluențăOlt, s-au obţinutvaloripentru: 

cadmiuşicompuşii, plumb şicompuşii, mercurşicompuşii, tendinţafiinddescendentăînultimii ani. 

Corpul de apă – Olt - aval acumulareIzbiceni - confluențăDunăre,codificat RORW 

8-1_B12, a fostmonitorizatînsecţiuneaOlt la Islaz, s-au obţinutvaloripentru: cadmiuşicompuşii, 

plumb şicompuşii, mercurşicompuşii, tendinţafiinddescendentăînultimii ani. 

 

APE SUBTERANE 

 
Corpul RO0T08/LuncaşiteraseleOltului inferior  

Descriereagenerală a corpului de apă 

Corpulapăsubterană ROOT08 - LuncaşiteraseleOltului inferiorestefreatic, de tip 

porospermeabil, dezvoltatîndepozitele de luncăşiterasă ale Oltuluişi ale afluenţilorsăi, 

avândvârstacuaternară.Suprafaţacorpuluieste de 4107kmp. 

Încazulcorpului de apăsubteranăROOT08 mare parte din suprafaţacorpului de 

apăsubteranăesteacoperită de suprafeţe cultivate. Încazulîn care pe acestesuprafeţe se practică 

o agriculturăintensivăesteposibilsă se constate un impact negativasuprastăriicalitative a 

acestuicorp de apăsubterană. Au fostidentificate ca surse de poluareprovenite din industrie 

(chimică - Rm.Vâlcea, metalurgică - Slatinaşialimentară - Corabia), poluaredifuză din agricultură 

(zootehnie- creştereaporcilorBăbeni) saudatoratăaglomerărilorumane care nu au reţea de 

colectare a apeloruzatemenajeresau nu au staţie de epurare a apeloruzate, cu posibil impact 

negativasuprastăriicalitative a corpului de apăsubterană. 
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Evaluareamultianuală a stăriichimice a corpului de apă ROOT08 

Încadrulcorpului de apă ROOT08 s-au selectatpentrumonitorizare44 de forajehidrogeologice de 

observaţieaparţinândreţeleihidrogeologicenaţionale, 9 forajefiind administrate de ABA Jiu. 

Indicatorii care determinăstareacorpului de apă sunt: amoniu (NH4+), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO42-

), plumb (Pb2+), cadmiu (Cd2+), azotiţi (NO2-), ortofosfaţi (PO43-),crom (Cr6+),nichel(Ni2+), 

cupru(Cu2+), zinc(Zn2+), mercur( Hg2+), arsen(As2+), azotaţi (NO3- ) şi pesticide. 

Depăşirilevalorilorprag  se prezintăastfel:  

- la 16 forajepentruazotaţi: VişinaVeche(93.135mg/l), Pârşcoveni Nord ord.ÎI 

F1(72.757mg/l), Leotesti Est ord.ÎI F1(97.302mg/l), Caracal ord.ÎI F1(84.995mg/l), Rotundăord.ÎI 

F1(64.942mg/l), Odaia Nord ord.ÎI F1(75.215mg/l), Bucinişu Sud ord. ÎI F1(366.732mg/l), Liiceni 

Sud ord. ÎI F1(78.165mg/l), Brâncoveni Vest ord. ÎI F1(111.79mg/l), StoeneştiDăneasa 

F5(273.308mg/l), StoeneştiDăneasa F6(294.670mg/l), BeciuPlaviceni F7(129.4mg/l), 

Brastavăţuord.ÎI F1(68.733mg/l), Brezuica Sud ord.ÎI F1(72.770mg/l), Doanca ord. ÎI 

F1(82.782mg/l), Rotundă Nord ord.II(64.942mg/l), ValeaSoareluiord ÎI (59.318mg/l). 

- azotiţi: VişinaVeche (2.426mg/l), Brastavăţu ord.IIF1(0.563mg/l); 

- fosfaţi: Cezieni F6(0.801mg/l), Tetoiu F1(1.002mg/l), Drăgăşani 

F1(0.736mg/l),StoeneştiDăneasa F5(1.394mg/l), StoeneştiDăneasa F6(1.568mg/l), Piatra Sat 

Slătioara F2(0.740mg/l); 

- sulfaţi: Sineşti F4(465.958mg/l), Strejeşti F4(259.422mg/l); 

- cloruri: Strejeşti F4 (267.505mg/l), Oboga F3 (751.288mg/l); 

- arsen: Măciuca F1(44.787µg/l), Traianuord ÎI F1(20.4 µg/l); 

- amoniu:Oboga F3(3.229mg/l), Osica de Jos F5(2.833mg/l); 

- plumb:Oboga F3 (10.433µg/l). 

Întrucâtsuprafațacorpului de apă pe care s-au înregistratdepăşirireprezintămaimult de 20% 

(≤20%), respectiv 60.84% din suprafaţatotală a corpului de apăsubterană, corpul de 

apăsubterană ROOT08 esteconsideratîn stare chimicăslabă.Indicatorul care a condus la 

neatingereaobiectivului de calitateeste NO3. 

Înconsecinţăstareachimică a corpului ROOT08 esteslabă. 

Prezentareaaltorindicatorimonitorizaţi care nu intrăînevaluareastăriichimice: 

Pentruforajele din corpul de apă ROOT08, au maifostmonitorizaţi o serie de parametrifizico-

chimicidupă cum urmează:  temperatura, pH, oxigendizolvat, conductivitate, alcalinitatetotală, 

duritatetotală, bicarbonaţi, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, fier,manganşifosfaţi. 

Pentru o parte din  forajele de monitorizare s-au efectuatanalizeşipentrumicropoluanţiiorganici, 

valorile determinate fiind sub limita de detecţie. 

 

Corpul de apă ROOT09 / LuncaDunării – sectorul Bechet-TurnuMăgurele 

Descriereagenerală a corpului de apă 
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Corpul de apăsubterană ROOT09 LuncaDunării – sectorul Bechet-TurnuMăgurele, freatic, de tip 

porospermeabil de vârstăcuaternară se dezvoltăînluncaDunării. Suprafaţacorpuluieste de 

122kmp. 

Pentrucorpul de apăsubteranăROOT09 se 

remarcăfaptulcădatoritădezvoltăriiluiînlungulDunăriisuprafaţaacoperită de 

terenuriagricoledeşidominantăarputea fi constituită din păşunişimaipuţinterenuri cultivate 

şiintensfertilizate. Este posibilăevidenţiereaunui impact negativasuprastăriicalitativedeterminat 

de poluareadifuză din surseagricolesaudatorataglomerărilorumane care nu au reţea de 

colectare a apeloruzatemenajere . 

Evaluareamultianuală a stăriichimice a corpului de apă ROOT09 

Indicatorii care determinăstareacorpului de apă sunt: : amoniu (NH4+), cloruri (Cl-), sulfaţi 

(SO42-), plumb (Pb2+), cadmiu (Cd2+), azotiţi (NO2-), ortofosfaţi (PO43-),crom 

(Cr6+),nichel(Ni2+), cupru(Cu2+), arsen(As2+), azotaţi (NO3- ) şi pesticide.  

 Au fostmonitorizatetreiforaje: AQUACOR F1 Corabiaaparţinândterţilor, OrleaNouaord.ÎI F1 

şiCelei F3, ultimeledouăforajefiindînadministrarea ABA Jiu. 

Înurmacentralizăriidatelorfizico-chimice s-au constatatdepăşiri la indicatorulazotaţi la 

forajulAquacorCorabia F1(51.405mg/l ) şiamoniu la forajulCelei F3(1.082mg/l).  

Întrucâtsuprafațacorpului de apă pe care s-au înregistratdepăşirireprezintămaipuțin de 20% 

(≤20%) din suprafaţatotală a corpului de apăsubterană, corpul de 

apăsubteranăROOT09esteconsideratîn stare chimicăbună. 

Prezentareaaltorindicatorimonitorizaţi care nu intrăînevaluareastăriichimice: 

Pentruforajele din corpul de apă ROOT09, au maifostmonitorizaţi o serie de parametrifizico-

chimicidupă cum urmează:  temperatura, pH, oxigendizolvat, conductivitate, alcalinitatetotală, 

duritatetotală, bicarbonaţi, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, fier,mangan ,fosfaţi, zinc şimercur. 

Pentru o parte din  forajele de monitorizare s-au efectuatanalizeşipentrumicropoluanţiiorganici, 

valorile determinate fiind sub limita de detecţie. 

Corpul de apăsubterană ROOT13/VestulDepresiuniiValahe 

Descriereagenerală a corpului de apă 

Corpul de apăsubterană ROOT13 - VestulDepresiuniiValaheeste un corp de adâncime. Corpul 

de apăsubterană ROOT13 estecelmai mare corp de apăsubterană ca suprafaţă (12584 kmp) 

şiimportanţă din bazinelehidrograficeOltşi Jiu. 

 Acviferele de adâncimeprezintăvulnerabilitateredusă la poluare ca urmare a adâncimilormari 

la care se situeazăacviferele economic exploatabileşi a presiunilorhidrodinamiceexistente 

(niveluriascensionale, uneoriarteziene). 

Evaluareamultianuală a stăriichimice a corpului de apă ROOT13 

Au fostmonitorizate din acestcorp de apăsubterană un număr de 21 forajedin care 5 foraje sunt 

de captareapăîn scop potabil de la fronturile de captare S.C. CAO S.A.Slatina . 



 

 

 

 

Pagina 13 din 13 

 

 

Indicatorii care determinăstareacorpului de apă sunt: amoniu (NH4+), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO42-

), plumb (Pb2+), cadmiu (Cd2+), azotiţi (NO2-), ortofosfaţi (PO43-), nichel(Ni2+), cupru(Cu2+), 

zinc(Zn2+), mercur( Hg2+), arsen(As2+), azotaţi (NO3- ) şi pesticide. 

Depăşiri ale valorilor de prag s-au înregistrat la: 

- fosfaţipentruforajele: Mischii Vest ORD ÎI F1(0.826mg/l), Segarcea (0.803mg/l), S.C. CAO 

S.A. Slatina-front Salcia 3-P14(0.518mg/l), S.C. CAO S.A. Slatina – front Curtişoara 

P24(0.553mg/l); 

- azotaţipentruforajele: Segarceaizv.(96.559mg/l), Vârvoru spring (99.199mg/l), Mischii Vest 

ORD ÎI F1(1296.067mg/l) şiLăcriţa Ord. ÎI F1 (86.677mg/l); 

- sulfaţipentruforajul: Mischii Vest ord ÎI (368.237mg/l); 

- cloruripentruforajulMischii Vest ord.ÎI F1 (290.727mg/l); 

Întrucâtsuprafațacorpului de apă pe care s-au înregistratdepăşirireprezintămaipuțin de 20% 

(≤20%) din suprafaţatotală a corpului de apăsubterană, corpul de apăsubteranăROOT13 

esteconsideratîn stare chimicăbună. 

Prezentareaaltorindicatorimonitorizaţi care nu intrăînevaluareastăriichimice: 

Pentruforajele din corpul de apă ROOT13, au maifostmonitorizaţi o serie de parametrifizico-

chimicidupă cum urmează:  temperatura, pH, oxigendizolvat, conductivitate, alcalinitatetotală, 

duritatetotală, bicarbonaţi, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, crom, fierşimangan. 
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