PĂREREA TA E FOARTE IMPORTANTĂ !
La nivelul Uniunii Europene au fost promovate instrumente legislative pentru
protecţia și managementul durabil al resurselor de apă.
Dintre acestea, o importanţă deosebită o are Directiva Cadru Apă 2000/60/EC
(DCA), transpusă integral în Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și
completările ulterioare, care defineşte apa ca pe un patrimoniu ce trebuie
protejat, tratat şi conservat ca atare.
Instrumentul de implementare al DCA este reprezentat de Planul de Management
al bazinului/spațiului hidrografic care, pe baza cunoaşterii stării corpurilor de apă,
stabileşte obiectivele ţintă pe cicluri de câte 6 ani şi propune măsuri pentru
atingerea acestora.
Una din etapele în elaborarea Planurilor de Management la nivelul
bazinelor/spațiilor hidrografice o constituie elaborarea documentului numit
“Probleme Importante de Gospodărire a Apelor”, publicat spre consultarea
publicului general și a factorilor interesați, pe website-ul Administrației Naționale
”Apele
Române”
(http://www.rowater.ro/Documente%20Consularea%20Publicului/Probleme%20I
mportante%20de%20Gospod%C4%83rire%20a%20ApelorSinteza%20Na%C8%9Bional%C4%83%202019.pdf).
Pentru a afla părerea dumneavoastră despre acest document, vă adresăm invitația
de
a
fi
parte
a
acestui
proces
de
consultare,
prin
implicarea
dumneavoastră, astfel încât să ne sprijiniți în identificarea corectă a problemelor
în domeniul gospodăririi apelor, precum și a măsurilor care necesită a fi
întreprinse.
Scopul nostru comun este de a avea o viață sănătoasă printr-un mediu sănătos, în
care apa, ca factor esențial, trebuie să atingă starea bună!
Toate sugestiile, propunerile și comentariile dumneavoastră le puteți transmite
scriindu-ne pe adresa de e-mail: elvira.marchidan@rowater.ro și/sau participând
la întâlnirile locale organizate de Administrațiile Bazinale de Apă
(datele și
locațiile la care se vor desfășura aceste întâlniri vor fi disponibile pe pagina de
web ale Administrațiilor Bazinale de Apă, având în vedere reprogramările datorate
situației create de pandemia COVID-19).
Procesul de consultare se derulează între 22 decembrie 2019 și 22 iunie
2020 !
Prin contribuția dumneavoastră sperăm să identificăm toate aspectele pentru
îmbunătățirea stării mediului acvatic din România, sub toate aspectele lui.
Vă mulțumim pentru sprijinul acordat în eforturile noastre de a crea un mediu mai
bun pentru noi și generațiile viitoare!
Nu uitați: Apele sunt ale tuturor și astfel, avem responsabilități comune!

