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 Repartitia corpurilor de apa de suprafata naturale (rauri) monitorizate conform evaluarii 

starii ecologice si starii chimice din anul 2014 (tabel 1) 

 Repartitia corpurilor de apa de suprafata puternic modificate (rauri) monitorizate 
conform evaluarii potentialului ecologic si starii chimice din anul 2014 (tabel 2) 

 Repartitia corpurilor de apa – lacuri naturale monitorizate conform evaluarii starii 
ecologice si starii chimice din anul 2014 (tabel 3) 

 Repartitia corpurilor de apa - lacuri de acumulare monitorizate conform evaluarii 
potentialului ecologic si starii chimice din anul 2014 (tabel 4) 

 Repartitia corpurilor de apa artificiale monitorizate conform evaluarii potentialului 
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corpurilor de apa de suprafata monitorizate – (lacuri de acumulare)  
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corpurilor de apa de suprafata monitorizate – (lacuri naturale) 
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