
Anexa privind consultarea publica a documentului Probleme Importante de Gospodarire a Apelor la nivelul spatiului hidrografic 

Arges-Vedea 

 

Documentul Probleme importante de gospodarirea apelor (PIGA) a fost publicat pe website-ul Administraţiei Bazinale de Apă, in 22 decembrie 2019, 
si a fost disponibil pentru factorii interesati si public timp de 6 luni, in vederea consultarii si transmiterii de observatii/ comentarii/ propuneri de imbunatatire. 

Avand in vedere situatia cauzata de pandemia de COVID 19, au fost utilizate diferite instrumente, cum ar fi scrisorile electronice (e-mailuri), formatele 
letrice si articolele din presa locala. S-au primit comentarii din partea diferitelor parti interesate (conform tabelului de mai jos), acestea fiind analizate la 
nivelul specialistilor din domeniul gospodaririi apelor, iar rezultatul analizei este prezentat mai jos.  

Multumim tuturor celor care au fost alaturi de noi in aceasta etapa de elaborare a documentului Probleme Importante de Gospodarire a 
Apelor! 

 

 

Organizatia/ 

Institutia/ 

Persoana 

fizica

Sumar al comentariilor primite Rezultatele analizei si justificarea deciziei de includere/neincludere a observațiilor

Nu considera ca au fost suficient evidentiate tipurile de presiuni semnificative, sugerand 

concluzii mai clare.

Neinclus:  documentul PIGA nu s-a vrut o detaliere a presiunilor deja prezentate in actualul Plan de 

Management existent pe site-ul ABA (toate sursele de poluare putând fi vizualizate deja in cap 3, subcap 3.4), 

ci doar o trecere in revista a ceea este evident in prezentul Plan si a constatarilor din ultimul inventar  privind 

emisiile, descărcările și pierderile de substanțe prioritare (2018), precum si al stadiului masurilor cuprinse in 

PM 2016-2021. Mai pe scurt, o imagine de ansamblu. In plus, daca modul de abordare al concluziilor nu a fost 

identic pentru toate categoriile de presiuni, nu inseamna ca acestea au lipsit din text.

Propune sa fie investigate si alte categorii de probleme care pot produce poluări 

semnificative, inclusiv problemele create captărilor de apă brută din cauza descărcărilor 

de ape uzate neepurate sau epurate insuficient în amonte de acestea, considerand ca 

obiectivele de mediu impuse pentru captările de apă în vederea potabilizării ar putea fi 

mai stricte.

Neinclus: vor fi luate in considerare in scopul realizarii draftului PM3 care va reprezenta si o actualizare a 

categoriilor de presiuni semnificative in corelare cu starea ecologica a a CA; situatiile generate de apele uzate 

neepurate sau insuficient sunt deja tratate, dar nu ca sursa a problemelor cauzate captarilor, ci ca sursa de 

poluare a apelor de suprafata, iar o incadrare mai putin buna a acestora are efecte si asupra captarilor. 

Dr. ing. Dan 

Radulescu 

(Bucuresti)

Sugereaza diversificarea, aprofundarea si aplicarea metodologiilor specifice imbunatatite 

pentru problematicile prezentate in Planul de Management in vigoare, iar PM 2021-2027 

sa le si detalieze in continutul lui;

Sugereaza participarea activa a publicului prin postarea pe site-ul ABA  a etapelor 

intermediare de realizare si urmarire a stadiului masurilor cuprinse in PM.

Neinclus:  majoritatea observatiilor si comentariilor au ca subiect noua forma a Planului de Management si ar 

putea fi abordate strict in contextul realizarii acestuia (mai ales ca interventia dlui Radulescu a fost trimisa si 

catre AN Apele Romane, fiind modificari care trebuie transpuse la nivel national), inclusiv modul de expunere a 

realizarii noului PM. Calendarul activitatilor si diversele instrumente (email, scrisori, website, presa, sedinte 

CB) folosite in scopul informarii factorilor interesati au reprezentat dintotdeauna metode in procesul de 

consultare a publicului. 

APA NOVA 

Bucuresti


