PĂREREA TA E FOARTE IMPORTANTĂ!

Administrația Națională “Apele Române” împreună cu Administrația Bazinală de Apă PrutBârlad, au elaborat al doilea proiect al Planului de Management al Spațiului Hidrografic Prut-Bârlad.
Acest plan prezintă atât etapele pe care le avem de parcurs pentru a îmbunătăți mediul acvatic în
următorul ciclu de palnificare cât și activitățile necesare pentru implementarea planului de management.
Procesul de consultare a proiectului Planului de Management al Spațiului Hidrografic Prut-Bârlad
a început din 22 decembrie 2014, dată la care documentul cu toate anexele aferente au fost publicate pe
website-ul ABA (pot fi accesate la:
http://www.rowater.ro/daprut/Plan%20management%20bazinal/Proiect%20Plan%20Management%20SH
%20Prut-Barlad%202016-2021.pdf ) şi vor fi disponibile acestui scop cel puţin 6 luni.
Pentru finalizarea planului este necesar aportul tuturor factorilor interesaţi, consultarea publicului
fiind un pas important în modelarea managementului apelor la nivelul bazinului/spaţiului hidrografic.
Va invităm să consultaţi aceste documente şi să ne transmiteţi punctul dvs de vedere astfel ca
împreună să contribuim la atingerea obiectivelor de mediu prevăzute de Directiva Cadru Apă, transpusă
integral în Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.
Aveţi la dispoziţie mai multe căi pentru a răspunde acestui proces de consultare:
-

-

Completați chestionarul pe care îl puteţi descărca de pe pagina de website
http://www.rowater.ro/daprut/Plan%20management%20bazinal/Chestionar%20PMB%20_PrutBarlad.pdf şi îl transmiteţi prin email, la adresa: dan.buruiana@dap.rowater.ro sau poştal, la
adresa: Administrația Bazinală de Apă Prut-Barlad, str. Theodor Vascauteanu, nr. 10, Iasi
Online, accesând următorul link: http://goo.gl/1EikF4

În cazul în care completați acest chestionar în nume propriu, datele dvs personale vor fi confidențiale,
doar dacă nu solicitați contrariul.
De asemenea, puteţi să vă implicaţi în finalizarea planurilor de management atât prin punerea în aplicare a
proiectelor de îmbunătăţire a mediului şi împărtăşirea lecţiilor învăţate cât și prin a ne aduce la cunoștință
propunerile dvs care să ajute procesul de implementare;
Spuneti-ne părerea dvs despre planul bazinului/spațiului hidrografic scriindu-ne pe adresa de e-mail
dan.buruiana@dap.rowater.ro, sau venind la una din întâlnirile locale organizate de Administrația
Bazinală de Apă Prut-Bârlad (datele la care se vor desfășura aceste întâlniri vor fi disponibile pe website
începând cu luna februarie).
Vă mulțumim pentru timpul acordat. Vom ține cont de comentariile dumneavoastră pentru a
îmbunătăți proiectul celui de-al doilea Plan de Management al Spațiului Hidrografic Prut-Bârlad, care va
fi finalizat în decembrie 2015.
Nu uitați : Apele tuturor cu responsabilități comune !

