Anexa

Nr.
crt.

Titlu

1.

Calendarul şi programul de
lucru privind activităţile de
participare a publicului în scopul
realizării
Planului
de
Management
versiune
preliminara si document final

2.

Sinteza principalelor probleme
PDF, disponibil pe website-ul AN "Apele Române"
de gospodărire a apelor (nivel
pentru versiunea preliminara:
http://www.rowater.ro/Documente%20Consularea%20Publi
naţional
şi
nivel
bazinal)
decembrie 2013 si pentru
cului/Probleme%20importante%20de%20gospodarirea%2
versiune
preliminara
si
documentul final: iunie 2014
0apelor%20%2020.dec%202013%20final.pdf
document final

Format electronic

Doc, disponibil pe website-ul AN "Apele Române":
http://www.rowater.ro/Continut%20Site/Documente.aspx

Data publicării (luna/anul)

pentru versiunea preliminara:
decembrie 2012 si pentru
documentul final: iunie 2013

3.

PDF şi XLSX disponibile pe website-ul A.N. "Apele
Române":
Planurile de Management ale
-pentru versiunea preliminară (proiect) :
bazinelor/spaţiilor hidrografice - http://www.rowater.ro/Continut%20Site/Documente.aspx
versiune preliminară (proiect) şi -pentru versiunea finală:
versiune finală
http://www.rowater.ro/SCAR/Planuri%20de%20Manageme
nt%20pentru%20Administratiile%20Bazinale%20de%20Ap
a.aspx

=D4- pentru versiunea
preliminară: decembrie 2014
- pentru versiunea finală:
decembrie 2015

4.

PDF disponibile pe website-ul A.N. "Apele Române":
Planul Naţional de Management -pentru versiunea preliminară (proiect) :
- versiune preliminară (proiect) http://www.rowater.ro/Continut%20Site/Documente.aspx
şi versiune finală
-pentru versiunea finală:
http://www.rowater.ro/SCAR/Planul%20de%20manageme

- pentru versiunea preliminară:
decembrie 2014
- pentru versiunea finală:
decembrie 2015

Interval de
actualizare a
informațiilor/dat
elor publicate
Frecvenţa de
actualizare este o
data/6 ani , fiind
frecvența conformă
cu termenele
prevăzute in
Directiva
2000/60/EC de
stabilire a unui
cadru de politică
comunitară în
domeniul apei
(Directiva Cadru
Apă)

Frecvenţa de
actualizare este o
data/6 ani , fiind
frecvența conformă
cu termenele
prevăzute in
Directiva
2000/60/EC de
stabilire a unui
cadru de politică
comunitară în
domeniul apei
(Directiva Cadru
Apă)

5.

6.

Cadrul de Implementare și
Informare la nivel european
(SIIF) pentru Directiva
91/271/CEE privind epurarea
apelor uzate urbane (UWWTD)
în România

Directiva 2007/2/CE de
instituire a unei infrastructuri
pentru informaţii spaţiale în
Comunitatea Europeană
(INSPIRE): bazine hidrografice,
reţeaua hidrografică, lacuri,
corpuri de apă de suprafaţă
Se ocupa Grupul INSPIRE
constituit la nivel ANAR-INHGA

XML, XLSX, PDF, DOC - documente disponibile pe
website-ul specific http://uwwtd.rowater.ro:8080/uwwtd_siif/
( website-ul este în curs de actualizare cu datele pentru
anul 2014).

XML, SHP-file disponibile pe website-ul specific (creat şi
întreţinut de Agenţia Naţională pentru Cadastru şi
Publicitate Imobiliară)
http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/catalog/main/home.pag
e?forceLocale=ro

iunie 2015

La fiecare 2 ani frecvenţă similară
cu raportarea la
Comisia
Europeană a
cerinţelor art. 15 şi
17 ale Directivei
91/271/CEE privind
epurarea apelor
uzate urbane

mai 2013

Frecvenţa de
actualizare este
conformă cu
termenele
prevăzute în
Directiva
2000/60/EC de
stabilire a unui
cadru de politică
comunitară în
domeniul apei
(Directiva Cadru
Apă) si in Directiva
2007/2/CE
(INSPIRE) -maxim
o dată/6 ani

