Consultarea publicului privind Probleme Importante de Gospodărire a
Apelor în spațiul hidrografic Someș-Tisa pentru al treilea ciclu de
planificare al Planului de Management 2022-2027
Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, sub coordonarea Administrației Naționale “Apele
Române” a elaborat documentul numit “Probleme Importante de Gospodărire a Apelor” la nivelul
spațiului hidrografic Someș-Tisa. Pentru a afla părerea dumneavoastră despre acest document,
vă adresăm invitația de a fi parte a acestui proces de consultare, prin implicarea dumneavoastră
direct, astfel încât să ne sprijiniți în identificarea corectă a problemelor în domeniul gospodăririi
apelor, precum și a măsurilor care necesită a fi întreprinse.
Procesul de consultare se derulează până în 22 iunie 2020 !
Toate sugestiile, propunerile și comentariile dumneavoastră le puteți transmite scriindu-ne pe
adresa de e-mail: idue@dast.rowater.ro și/sau răspunzând chestionarului on-line de mai jos.

Date despre dumneavoastra:
Denumire unitatii/institutiei: ____________________________________________________
Localitate/judet: _____________________________________________________________
Adresa de e-mail: ___________________________________________________________
1. Din ce categorie de factori interesați faceți parte?
a) Industrie
b) Agricultura
c) Transport
d) Operatori servicii de distribuire a apei potabile și/sau servicii de canalizare – epurare ape
uzate
e) Autorități locale – municipalități, orașe, comune
f) Organizații profesionale
g) Institute de cercetare în domeniul protecției mediului
h) Comunicare și media
i) ONG-uri
j) Altele: ...............................................................................................

2. Considerați că au fost identificate corect problemele importante de gospodărire a
apelor în spațiul hidrografic Someș-Tisa?
a) Da
b) Nu
c) Nu știu
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3. Dintre Problemele Importante de Gospodărire a Apelor identificate pentru cel de-al
treilea ciclu de planificare al Planului de Management al spațiului hidrografic SomeșTisa, care considerați că este cea mai relevantă?
a) Poluarea cu substanţe organice;
b) Poluarea cu nutrienţi;
c) Poluarea cu substanţe periculoase;
d) Alterări hidromorfologice
4. Considerați că aspectele privind poluarea organică, identificarea surselor de poluare,
tipurile de măsuri în vederea reducerii poluării organice, mai necesită completări?
a) Nu
b) Da - va rugam sa completați cu sugestiile Dvs ...........................................................
...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................
c) Nu stiu
5. Considerați că aspectele privind poluarea cu nutrienți, identificarea surselor de
poluare, tipurile de măsuri în vederea reducerii poluării cu nutrienți, mai necesită
completări?
a) Nu
b) Da - va rugam sa completați cu sugestiile Dvs ...........................................................
...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................
c) Nu stiu
6. Considerați că aspectele privind poluarea cu substanțe periculoase, identificarea
surselor de poluare, tipurile de măsuri în vederea reducerii poluării cu substanțe
periculoase, mai necesită completări?
a) Nu
b) Da - va rugam sa completați cu sugestiile Dvs ...........................................................
...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................
c) Nu stiu
7. Considerați că aspectele privind poluarea cu substanțe periculoase, identificarea
surselor de poluare, tipurile de măsuri în vederea reducerii poluării cu substanțe
periculoase, mai necesită completări?
a) Nu
b) Da - va rugam sa completați cu sugestiile Dvs ...........................................................
...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................
c) Nu stiu
8. Considerați că aspectele privind alterările hidromorfologice, tipurile de măsuri pentru
reducerea impactului alterărilor hidromorfologice, mai necesită completări?
a) Nu
b) Da - va rugam sa completați cu sugestiile Dvs ...........................................................
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...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................
c) Nu stiu
9. Considerați că este necesară includerea și a altor probleme importante de gospodărire
a apelor în procesul de planificare pentru perioada 2022-2027?
a) Nu
b) Da - va rugam sa specificati aceste probleme ...........................................................
......................................................................................................................
c) Nu stiu
10. Alte probleme, recomandari si sugestii privind Probleme Importante de Gospodărire a
Apelor în spațiul hidrografic Someș-Tisa - 2019 :
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.
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