Consultarea publicului privind
“Probleme importante de gospodărire a apelor în spațiul hidrografic Crișuri” pentru al
treilea ciclu de planificare al Planului de Management 2022-2027
Acest chestionar face parte din procesul de consultare a publicului în etapele de pregătire a celui de-al treilea ciclu de planificare
a Planului de management al spațiului hidrografic Crișuri, în conformitate cu Directiva-Cadru pentru Apă.
Administrația Bazinală de Apă Crișuri sub coordonarea Administrației Naționale Apele Române a elaborat documentul
„Probleme importante de gospodărire a apelor în spațiul hidrografic Crișuri” și l-a publicat la data de 22 decembrie
2019 pe website, în secțiunea ”Consultarea publicului/Documente ale Secretariatului tehnic al Comitetului de Bazin Crișuri”
Documentul prezintă abordarea noastră asupra problemelor semnificative de gestionare a apelor care vor fi luate în considerare în
Planul de management al spațiului hidrografic Crișuri, ciclul de planificare 2022-2027, urmând a se stabili măsuri pentru
categoriile de probleme importante de gospodărire a apelor, astfel încât să fie atinse obiectivele de mediu şi să se prevină
deteriorarea stării bune a corpurilor de apă de suprafaţă şi subterane.
Procesul de consultare se derulează până în 22 iunie 2020 ! Vă adresăm invitația de a fi parte a acestui proces de
consultare prin implicarea dumneavoastră directă, astfel încât să ne sprijiniţi în identificarea corectă a problemelor din domeniul
gospodăririi apelor, completând următorul chestionar:
A. Informații generale
1. În ce domeniu vă desfășurați activitatea?
a. Agricultura
b. Sector forestier
c. Pescuit și piscicultura
d. Producerea energiei electrice și termice
e. Industrie extractivă
f. Industrie – altele decât cele menționate
g. Transporturi
h. Comert și servicii
i. Administrația publică locală
j. Operatori de apă și apă uzată
k. Organizații nonguvernamentale (ONG)
l. Învățământ, cercetare
m. Instituții publice -altele decât cele menționate
n. Consultanţă în domeniul protecţiei mediului
o. Altele
2. Cunoaşteţi conţinutul documentului „Probleme importante de gospodărire a apelor în spaţiul hidrografic Crişuri”?
a. Da
b. Nu
c. Mă voi informa
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B. Probleme de management ale apelor de suprafaţă (râuri, lacuri)
3. Cum aţi prioritiza factorii care pot afecta negativ apele de suprafaţă? (vă rugăm să indicati prioritatea printr-un
număr de ordine de la 1 la 4 după fiecare factor)
-

-

-

-

Poluarea cu substanțe organice: provenind de la emisii directe sau indirecte de ape uzate, insuficient epurate sau
neepurate de la aglomerări umane, din surse industriale sau agricole. Nr.______
Poluarea cu nutrienţi: în special compuși cu azot și fosfor, proveniţi din surse punctiforme şi difuze (surse de poluare
industriale şi agricole, creşterea animalelor, utilizarea fertilizanţilor, etc.). Nr.______
Poluarea cu substanţe periculoase: sursele cele mai importante fiind apele uzate cu urme de produse farmaceutice,
sursele de poluare industriale, poluarea atmosferică, deşeurile urbane, utilizarea pesticidelor şi insecticidelor, situri
miniere, situri contaminate vechi și altele. Nr.______
Alterările hidromorfologice: presiuni semnificative sunt considerate barajele și acumulările, derivaţiile, canalele,
indiguirile, consolidările, regularizările debitelor naturale, modificarea debitelor naturale datoriră captărilor mari de
apă pentru producerea energiei electrice, etc. Acestea pot conduce la întreruperea continuităţii longitudinale sau
laterale a cursurilor de apă, pot interveni în balanţa sedimentelor sau pot perturba caracterele hidrologice naturale
a apelor. Nr.______

4. Pe baza rezultatelor proiectului Danube Sediment, alterarea balanţei sedimentelor a fost identificată ca fiind o
sub-problemă importantă în cadrul alterărilor hidromorfologice. Consideraţi valabilă afirmaţia de mai sus la nivelul
spaţiului hidrografic Crişuri?
O DA (de ce?) …….............................................................................................................................................................................................
O NU (de ce?) ……............................................................................................................................................................................................
O Nu știu …….....................................................................................................................................................................................................
5. Identificarea problemelor importante de gospodărire a apelor a avut la bază evaluarea presiunilor exercitate asupra
corpurilor de apă de suprafaţă şi subterane pentru care există riscul neatingerii obiectivelor de mediu, urmând cadrul
conceptual DPSIR (Forță motrice –> Presiune –> Impact –> Stare –> Măsură). Consideraţi corectă această abordare?
O DA .................................................................................................................................................................................................................
O NU (de ce?) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...…
O propun altă metodă de abordare: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Pe lângă cele menționate mai sus, puteţi identifica şi alte probleme importante de gospodărire a apelor de suprafaţă din
spațiul hidrografic Crișuri?
O NU
O DA (vă rugăm să le enumerați): ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. Probleme de management ale apelor subterane
Apele subterane reprezintă o resursă de apă majoră pentru potabilizare, fiind necesară atingerea şi menţinerea stării
cantitative bune și a stării chimice bune.
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7.

În spaţiul hidrografic Crişuri nici unul dintre corpurile de apă subterană nu a fost identificat ca fiind la risc din punct de
vedere cantitativ, ceea ce înseamnă că balanța dintre prelevarea de apă şi reîncărcarea naturală a acviferului este
negativă. Totuşi există o serie de factori care pot influenţa cantitatea apelor subterane, vă rugăm să le prioritizaţi:
- Schimbările climatice,
Nr. ______
- Prelevări pentru sectorul agricol, Nr. ______
- Prelevări pentru sectorul industrial, Nr. ______
- Prelevări pentru potabilizare,
Nr. ______
- Altele, (enumerați …………………..………, Nr. ______

8. În spațiul hidrografic Crișuri nici unul dintre corpurile de apă subterană nu a fost identificat ca fiind la risc din punct de
vedere calitativ - al stării chimice. Totuși protecția calității apelor subterane este foarte importantă, în acest sens, prin
Legea Apelor nr.107/1996 sunt stabilite unele măsuri, cum ar fi: interzicerea evacuării directe a apelor uzate în apele
subterane sau aplicarea anumitor restricţii în zonele de protecţie ale captărilor de apă pentru potabilizare. În scopul
reducerii poluării cu nitrați au fost implementate atât măsuri privind aplicarea codului de bune practici agricole în vederea
reducerii poluării cu nitrați din surse agricole, cât și măsuri de colectarea și epurarea apelor uzate urbane.
Considerați că există şi alţi factori importanţi care influenţează calitatea apelor subterane?
O NU,
O DA (vă rugăm să enumerați) ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Pe lângă cele menționate mai sus puteţi identifica şi alte probleme importante de gospodărire a apelor subterane
din spațiul hidrografic Crișuri?
O NU
O DA (vă rugăm să le enumerați): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
D. Aspecte de integrare privind managementul resurselor de apă
10. Procesul de integrare a managementului resurselor de apă din districtul bazinului hidrografic al Dunării cu alte politici,
este promovat de către Declarația Dunării din 2010 și de documentele Uniunii Europene pentru salvgardarea resurselor de
apă ale Europei (Blueprint 2012). În managementul resursei de apă apare necesitatea integrării diferitelor problematici,
care deși nu constituie la modul individual probleme importante de gospodărire a apelor, sunt luate în considerate în cadrul
politicii în domeniu, cum ar fi :
- evaluarea şi gestionarea inundațiilor
- protecția mediului
- seceta şi schimbările climatice
- dezvoltarea şi gestiunea resurselor de apă
- integrarea sectorului agricol şi forestier
Consideraţi necesară introducerea unor noi problematici în procesul de management al spaţiului hidrografic?
Dacă da, care ar fi acestea ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
11. Care dintre următoarele răspunsuri descriu cel mai bine opinia Dvs. în ceea ce priveşte identificarea problemelor
importante de gospodărire a apelor din spațiul hidrografic Crișuri?
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a) Sunt de acord
b) Sunt parțial de acord
c) Nu sunt de acord în multe aspecte
d) Nu sunt de acord în totalitate
pentru oricare din răspunsurile b), c), d), vă rugăm să precizați care sunt motivele .........................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
12. Descrieți în câteva cuvinte principalele aspectele de gospodărire a apelor care influențează direct activitatea Dvs.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
13. Alte probleme, recomandări şi sugestii privind managementul resurselor de apă din spațiul hidrografic Crișuri.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
Vă mulțumim! prin contribuția dumneavoastră sperăm să identificăm toate aspectele pentru îmbunătățirea stării mediului
acvatic din cadrul spațiului hidrografic Crișuri.
Date despre dumneavoastră:
Denumire unității/instituției: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Localitate/județ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa de e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vă rugăm să trimiteți chestionarul completat pe una din adresele de e-mail: dispecerat@dac.rowater.ro,
crisuri.pmb@dac.rowater.ro sau crisuri.pmb@gmail.ro,
Ce vom face cu răspunsul dvs.?
Vă rugăm să rețineți că o sinteză a informațiilor primite vor fi publicate website-ul instituției ABA Crișuri. Vă asigurăm că
protejăm și respectăm confidențialitatea tuturor respondenților și vom respecta prevederilor legislației privind protecția
datelor, având în vedere prevederile din Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce

privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date, inclusiv despre drepturile
pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor („dreptul
de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în
conformitate cu prevederile legale în vigoare. În acest context legal asigurăm respondenții că datele vor fi folosite
numai pentru scopul declarat mai sus.
Surse de informații tematice:
http://www.rowater.ro/Continut%20Site/Documente.aspx
http://www.rowater.ro/dacrisuri/Continut%20Site/Directive%20Europene/Documente%20ale%20Secretariatului%20tehnic
%20al%20Comitetului%20de%20Bazin.aspx
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