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INTRODUCERE

Finanþat prin GEF/UNDP, Proiectul Regional Dunãrean, prin componenta 3.4 „ Îmbunãtãþirea
acesului la informaþii ºi a participãrii publicului la luarea deciziilor privind mediul”, înþelegând
provocãrile acestei tematici, ºi-a propus sã vinã în ajutorul autoritãþilor implicate în procesul
decizional din domeniul apelor.
Realizarea prezentului îndrumar/material/ghid este parte integrantã a activitãþilor ce au avut loc în
România, fiind produsul unui proces complex în care au fost implicaþi experþi din domeniul
managementului apelor, accesului la informaþia de mediu ºi participãrii publice în procesul
decizional, munca lor fiind susþinutã de cãtre reprezentanþi ai Ministerului Mediului si Gospodãririi
Apelor, Directia Managementul Resurselor de Apã.
Principalul obiectiv al acestui material este de a servi ca instrument practic pentru o aplicare corectã
a princiipilor legate de acesul la informaþia de mediu, respectiv apã ºi elemente de participare
publicã, de a elimina cât mai multe din neclaritãþile ce pot apãrea cât ºi pentru a
îmbunãtãþii calitatea procesului decizional.
Plecând de la principiul cã accesul la informaþia de interes public reprezintã o parte integrantã a
procesului democratic, dreptul privind accesul la informaþia privind mediul, în general, ºi cea
privind apa, respectiv gospodãrirea apelor, în special, constituie unul dintre principiile de bazã ale
politicii de mediu din România.
Fiind o resursã naturalã, indispensabilã vieþii ºi tuturor activitãþilor antropice, accesul la apã ºi
dreptul la o calitate corespunzãtoare a apei reprezintã drepturi fundamentale pentru fiecare
persoanã. Apa este un element fragil în cadrul ecosistemelor, drept pentru care, conservarea acesteia
ar trebui sã devinã un obiectiv major al politicilor de mediu ºi sã joace rolul de element - cheie al
dezvoltãrii durabile.
Politicile de mediu au cunoscut de-a lungul timpului abordãri diferite, trecând de la utilizarea strictã
a legislaþiei în cadrul aºa numitei politici de “comandã ºi control”, la instrumentele economice ºi
apoi la o abordare integratã în care publicul este un actor cheie în atingerea obiectivelor oricãrei
politici sectoriale.
Aceastã nouã abordare a fost promovatã în procesul general iniþiat de Organizaþia Naþiunilor Unite
în urma Intâlnirii la nivel înalt din 1992 de la Rio de Janeiro, în cadrul cãreia Statele participante au
semnat Declaraþia privind Mediul ºi Dezvoltarea, recunoscând cã «unul din principalele elemente
indispensabile pentru realizarea unei dezvoltãri durabile este participarea publicului la luarea
deciziei» (capitolul 23 al Agendei 21). În continuarea acþiunii de la Rio de Janeiro, Uniunea
Europeanã ºi alte 39 de þãri au adoptat la 25 iulie 1998 Convenþia de la Aarhus privind accesul la
informaþie, participarea publicului la luarea deciziei ºi accesul la justiþie pe probleme de mediu.
Adoptarea Convenþiei de la Aarhus a marcat elaborarea mai multor documente la nivel european
care vizeazã întãrirea nivelului de informare ºi a capacitãþii de participare în domeniile care au
legãturã cu mediul. Între aceste documente se numãraã ºi Directiva 2000/60/CE din 23 octombrie
2000 a Parlamentului ºi Consiliului European - Directiva Cadru privind Apa - care stabileºte un
cadru comun pentru politica comunitarã în domeniul gospodãririi apelor. Acest document ocupã un
loc esenþial pentru implementarea principiilor Convenþiei de la Aarhus în domeniul apei. În scopul
implementãrii prevederilor acestei directive, publicul trebuie sã fie informat asupra modului de
gospodãrire a apei pe bazine hidrografice ºi trebuie sã aibã acces la documentele de bazã. De
asemenea, publicul trebuie sã aibã la dispoziþie elementele necesare, întrucât el va fi consultat în
etapele cheie de elaborare a planului de management al bazinelor hidrografice..
Din aceastã perspectivã, acordul cetãþenilor trebuie luat în considerare de cãtre decidenþi ºi
gestionari, cãci odatã construitã pe cunoaºtere anumite reacþii se pot baza pe o experienþã concretã,
experienþã care poate fi purtãtoarea de speranþe în privinþa gestionãrii apei ºi a serviciilor sale.
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Aºadar, îmbunãtãþirea cunoºtinþelor ºi a înþelegerii publicului în domeniul gospodãririi apelor este
o prioritate, cãreia trebuie sã-i fie acordatã atenþia necesarã încã din acest moment. Pentru atingerea
acestui obiectiv sunt necesare acþiuni ample ºi consecvente, care sã includã comunicarea cãtre
public, informarea ºi consultarea publicului asupra tuturor informaþiilor de interes, cum ar fi ciclul
hidrologic, mãsurile de management al apelor etc.
Este de asemenea necesarã cultivarea responsabilitãþii la consumator, prin sensibilizarea lui în
privinþa folosirii raþionale a apei, a stãrii resurselor de apã ºi implicatiilor concrete asupra
preþului care trebuie plãtit pentru a obþine o apã de calitate bunã. Cu alte cuvinte orice mesaj
legat de preþul apei transmis cãtre public nu trebuie disociat de necesitatea conservãrii resursei
de apã.
În paralel, se constatã o creºtere a cerinþei sociale în materie de informare ºi participare. Este
primordial sã se raspundã la aceastã cerinþã legitimã pãrþilor implicate ºi publicului .
În sfârºit, trebuie subliniat cã participarea nu este un scop în sine, ci un mijloc pentru atingerea
obiectivelor directivei. Ea permite diseminarea informaþiilor necesare pentru realizarea sarcinilor
cerute de directivã (starea apei, realizarea de planuri de management, optimizarea mãsurilor, etc.).
Aceasta trebuie vazutã mai degrabã ca un aport constructiv decât ca o constrângere suplimentarã.
Implementarea acesteia va necesita între timp si mijloace care sã permitã elevare ºi alocare atât în
plan uman cât ºi financiar.
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2
ROLUL ªI MECANISMELE TIP DE ACCES LA INFORMAÞIA DIN SECTORUL
APÃ
Principiile care stau la baza asigurãrii accesului la informaþia de interes public, privind mediul,
respectiv privind apa ºi gospodãrirea apelor, sunt prezentate succint în cuprinsul acestui capitol,
urmãrind modul în care acestea sunt enunþate în legislaþia naþionalã relevantã, începând cu
Constituþia României ºi continuând cu reglementãrile din domeniul liberului acces la informaþiile
de interes public, al protecþiei mediului, inclusiv al gospodãririi apelor.
2.1

Ce presupune însã dreptul de acces la informaþie?
Dreptul de acces la informaþie presupune, printre altele:

·
dreptul oricãrei persoane de a fi informatã prompt, corect, real ºi clar cu privire la mãsurile
preconizate ºi/sau deja adoptate de autoritãþile publice;
·

accesul liber ºi nerestricþionat la sursele de informaþie publicã, ºtiinþificã ºi tehnicã, socialã,
culturalã etc.;

·

posibilitatea persoanei de a recepþiona direct ºi în mod normal emisiunile de radio ºi de
televiziune;

·

obligaþia autoritãþilor guvernamentale de a crea condiþiile materiale ºi juridice pentru
difuzarea liberã ºi amplã a informaþiei de orice naturã.

Dreptul la informaþie implicã ºi informarea corectã a cetãþenilor asupra treburilor publice, ce
corespunde unei obligaþii constituþionale exprese a autoritãþilor publice, dar numai pentru
domeniile în care acestea îºi desfãºoarã activitatea.
Principalele obligaþii constituþionale ale mijloacelor de informare în masã sunt de a „asigura
informarea corectã a opiniei publice”, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (4) din Constituþie.
Aceastã prevedere evidenþiazã regulile ce trebuie sã guverneze activitatea mediaticã: exactitatea,
onestitatea, discreþia ºi corectitudinea.
2.2
Accesul la informaþie potrivit
Constituþiei României
Dreptul de acces la informaþie, reglementat
distinct în cuprinsul Articolului 31 al
(2)
Autoritãþile publice, potrivit competenþelor ce Constituþiei României, este un drept nou,
le revin, sunt obligate sã asigure informarea corectã a receptat din marile instrumente juridice
cetãþenilor asupra treburilor publice ºi asupra internaþionale din domeniu.
(1)
Dreptul persoanei de a avea acces la orice
informaþie de interes public nu poate fi îngrãdit.

problemelor de interes personal.

Potrivit art. 31 alin. (1) din cuprinsul
Constituþiei României este garantat accesul
oricãrei
persoane la orice informaþie de
(4)
Mijloacele de informare în masã, publice ºi
private, sunt obligate sã asigure informarea corectã a interes public. Pe cale de consecinþã, accesul
opiniei publice.”
oricãrei persoane, fizice sau juridice, fãrã a se
face vreo distincþie din punct de vedere legal, nu
poate fi îngrãdit.
(3)
Dreptul la informaþie nu trebuie sã prejudicieze
mãsurile de protecþie a tinerilor sau securitatea naþionalã.

Art. 31 alin. (2) din Constituþie stabileºte obligaþia pentru autoritãþile publice de a pune la
dispoziþia cetãþenilor:
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“Art. 31: Dreptul la informaþie
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·

informaþiile în general;

·

informaþiile despre evenimente sau acþiuni adoptate de cãtre autoritãþile publice;

·

informaþii de interes personal.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaþiile de interes public, art. 2 lit. b):
„prin informaþie de interes public se înþelege orice
informaþie care priveºte activitãþile sau rezultã din
activitãþile unei autoritãþi publice sau instituþii
publice, indiferent de suportul ori de forma sau de
modul de exprimare a informaþiei”.

1.1

Ce înseamnã informaþia de interes
public?
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaþiile de interes public, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, reglementarea-cadru în
acest domeniu, stabileºte prin definiþia prevãzutã
la art. 2 lit. b) ce se înþelege prin informaþie de
interes public.

Anumite categorii de informaþii sunt exceptate, potrivit Legii nr. 544/2001, de la liberul acces al
publicului, iar unele informaþii pot fi furnizate numai în anumite cazuri ºi condiþii, cum ar fi:
·
informaþii ce privesc acþiuni în instanþã sau anchete parlamentare, penale, disciplinare ori
alte investigaþii (de exemplu, nu pot fi furnizate informaþii cu privire la desfãºurarea unei anchete
parlamentare, chiar dacã obiectul acestei anchete parlamentare vizeazã interesul public, pânã la
finalizarea respectivei anchete ºi publicarea rezultatelor. Motivul pentru care este exceptatã
temporar aºadar furnizarea acestor informaþii este evitarea riscului influenþãrii/afectãrii cursului
anchetei, implicit modificarea rezultatelor acesteia.);
·

activitãþi comerciale sau financiare, pentru care sunt prevãzute clauze de confidenþialitate;
cu alte cuvinte, dacã publicitatea acestora ar aduce atingere dreptului de proprietate
intelectualã ori industrialã, precum ºi principiului concurenþei loiale (ex: clauza de
confidenþialitate comercialã, industrialã sau referitoare la drepturile de autor);

·

confidenþialitatea unor date personale;

·

informaþii privind apãrarea naþionalã sau siguranþa naþionalã; sau

·

informaþiile clasificate (ex. informaþii, date, documente de interes pentru securitatea
naþionalã, care, datoritã nivelurilor de importanþã ºi consecinþelor care s-ar produce ca
urmare a dezvãluirii sau diseminãrii neautorizate, trebuie sã fie protejate).

· principiul transparenþei Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor, Administraþia
Naþionalã, “Apele Române” ºi Comitetul de Bazin vor asigura accesul liber ºi neîngrãdit la
informaþiile de interes public privind gospodãrirea apelor;
·

principiul accesibilitãþii progresive informaþiile vor fi puse la dispoziþie progresiv, pe
mãsura evoluþiei legislaþiei, strategiilor, politicilor ºi programelor/proiectelor în domeniu,
într-o formã clarã ºi cuprinzãtoare.

1
Aceastã categorie de informaþii, exceptatã aºadar de la liberul acces, este reglementatã distinct prin Legea nr. 182/2002
privind protecþia informaþiilor clasificate (M.Of.nr. 248/12.04.2002), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi de
Standardele naþionale de protecþie a informaþiilor clasificate în România, aprobate prin OM nr. 585/2002 (M.Of. nr.
485/05.07.2002) cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
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În caz concret pentru informaþia de gospodãrirea apelor, în Ordinul Ministrului Mediului ºi
Gospodãririi Apelor nr. 1012/2005 pentru aprobarea procedurii privind mecanismul de acces la
informaþiile de interes public privind gospodãrirea apelor, sunt evidenþiate urmãtoarele principii:
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Principii de baza privind accesul la informaþia de mediu ºi cea din sectorul apã
Constituþia României: Titlul II - Drepturile, libertãþile ºi îndatoririle fundamentale, Capitolul II Drepturile ºi
libertãþile fundamentale, Art.31 dreptul la informaþie:
·

Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaþie de interes public nu poate fi îngrãdit.

·

Autoritãþile publice, potrivit competenþelor ce le revin, sunt obligate sã asigure informarea corectã a
cetãþenilor asupra treburilor publice ºi asupra problemelor de interes personal.
Ordonanþa de Urgenþã privind protecþia mediului nr.195/2005 aprobatã cu modificãri prin Legea nr.
265/2006: - Art.5 Statul recunoaºte oricãrei persoane dreptul la un mediu sãnãtos ºi echilibrat ecologic,
garantând în acest scop:
· Accesul la informaþia privind mediul, cu respectarea condiþiilor de confidenþialitate prevãzute de
legislaþia în vigoare;
·

Consultarea în procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea politicii ºi legislaþiei de mediu, emiterea
actelor de reglementare în domeniu, elaborarea planurilor ºi programelor.
Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenþiei de la Aarhus:
· Autoritãþile publice, ca rãspuns la o cerere de informaþie pe probleme de mediu, trebuie sã punã aceastã
informaþie la dispoziþia publicului, fãrã a fi necesarã declararea interesului ºi sub forma cerutã (Art. 4,
alin.1, lit. a) si b));
·

Informaþia de mediu va fi fãcuta disponibilã în cel mai scurt timp ºi cel mai târziu la o lunã dupã ce
cererea a fost înaintatã (Art. 4, alin.2);
Legea Apelor nr.107/1996 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare:
· Art. 35 alin. 6 - Autoritãþile publice, persoanele fizice ºi juridice au acces la infomaþiile ce constituie
Fondul Naþional de date de gospodãrirea apelor.

Eficienþa procesului de acces la informaþie se cuantificã prin modul în care este organizat ºi
funcþioneazã sistemul, astfel încât sã rãspundã mecanismelor specifice fluxului de informaþie
dinspre autoritatea ºi/sau instituþia publicã cãtre public ºi invers, mecanisme ce corespund, în
general, urmãtoarelor:
·
unui sistem prin care autoritãþile publice colecteazã informaþia privind mediul ºi o difuzeazã publicului din
oficiu, asigurând fluxul activ al informaþiei privind mediul (ex. informaþia furnizatã pe web site-ul al Ministerului
Mediului ºi Gospodãririi Apelor http://www.mmediu.ro/home/);
·

unui sistem care permite publicului solicitarea ºi obþinerea informaþiei privind mediul de la autoritãþile publice,
asigurând fluxul pasiv al acesteia; mecanismul de acces pasiv la informaþia privind mediul cuprinde accesul
general la informaþia privind mediul ºi accesul la datele folosite în procesul de luare a deciziei cu impact asupra
mediului.
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Obiectivul principal al documentului menþionat mai sus este de a oferi o serie de repere tuturor
actorilor care trebuie sã asigure accesul la informaþie, organizarea procesului de informare, de
consultare ºi de participare la cadrul de planificare pe bazin. În acelaºi timp, acest ordin se doreºte
sã constituie o bazã comunã pentru toþi cei care trebuie sã punã în aplicare legislaþia privind liberul
acces la informaþia de interes public, a accesului la informaþia privind mediul ºi a celei de
gospodãrire a apei.2.4 Accesul la informaþia de mediu ºi de gospodãrire a apelor: mecanisme
de acces la informaþie, fluxul activ ºi pasiv al informaþiei

9

Din punct de vedere structural, accesul la informaþie se realizeazã prin douã tipuri de acces sau de
flux informaþional, dupã cum urmeazã:
1/fluxul activ al informaþiei caracterizat prin obligaþia adresatã autoritãþilor ºi/sau instituþiilor
publice de a pune la dispoziþia cetãþenilor, din oficiu, a informaþiilor privind „problemele publice”
ºi „asupra problemelor de interes personal”.

Subiect activ
Autoritãþile publice
(din oficiu)

Subiect activ
Orice persoanã

Cetãþenii

Autoritãþile publice
(la cerere)

2/fluxul pasiv al informaþiei ºi anume dreptul oricãrei persoane de a solicita ºi obþine de la
autoritãþile publice orice informaþie de interes public.
1.1.1 Fluxul activ al informaþiei
Fluxul activ al informaþiei constã în realizarea obligaþiei instituite autoritãþilor ºi instituþiilor
publice de a colecta ºi pune la dispoziþia publicului informaþii, din oficiu, fãrã a fi aºadar nevoie de
solicitarea venitã din partea unui membru al publicului.
Legislaþia românã care va fi descrisã în capitolele urmãtoare stabileºte organizarea sistemelor susmenþionate în departamentele/compartimentele specializate de informare ºi relaþii publice
constituite la nivelul fiecãrei autoritãþi publice având ca principalã responsabilitate furnizarea
informaþiei privind mediul atât prin flux activ, cât ºi prin flux pasiv. O listã a principalelor
documente legislative sunt prezentate în Anexa 1, împreunã cu toate modificãrile ºi completãrile
apãrute de la emiterea acestora.

2

Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaþiile de interes public
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În acest capitol vom realiza o trecere în revistã a modalitãþilor ºi tehnicilor prin care se poate
implementa un flux activ al informaþiei de mediu ºi de gospodãrire a apelor, prin punerea la
dispoziþia publicului ºi vom încerca sã rãspundem celor mai frecvente întrebãri.
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Nivel naþional

Cadrul general privind
accesul la informaþie
(AI)
Constituþia României
Legea nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaþiile
de interes public, cu
modificãrile ºi completarile
ulterioare
HG 123/2002 pentru
aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/2001

Protecþia Mediului

Cadrul specific domeniului
protecþia mediului pentru AI

OUG nr. 195/2005 privind
protecþia mediului aprobatã cu
modificãri prin Legea nr.
265/2006
Legea nr. 86/2000 pentru
ratificarea Convenþiei de la
Aarhus
HG nr. 878/2005 privind liberul
acces la informaþiile privind
mediul

2.4.1.1 Care este cadrul legal care
reglementeazã accesul publicului la
informaþii?

Gospodãrirea Apelor

Cadrul specific domeniului
gospodãririi apelor pentru AI
Legea nr. 107/1996 a apelor cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare
OM nr. 1012/2005 pentru
aprobarea procedurii privind
mecanismul de access la
informaþiile de interes public
privind gospodãrirea apelor
OM nr. 1044/2005 pentru
aprobarea Procedurii privind
consultarea utilizatorilor de
apã, riveranilor ºi publicului la
luarea deciziilor în domeniul
gospodãririi apelor

“Accesul liber ºi neîngrãdit al persoanei la orice informaþii de
interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul
dintre principiile fundamentale ale relaþiilor dintre persoane ºi
autoritãþile publice, în conformitate cu Constituþia României ºi
cu documentele internaþionale ratificate de Parlamentul
României” Articolul 1

2.4.1.2 Ce se înþelege prin autoritate publicã?
Obligaþia de a asigura liberul acces la informaþiile de interes public revine autoritãþilor publice,
definite în cuprinsul art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001, aºa cum a fost modificatã prin Legea nr.
371/2006, dupã cum urmeazã: ”prin autoritate sau instituþie publicã se înþelege orice autoritate ori
instituþie publicã ce utilizeazã sau administreazã resurse financiare publice, orice regie autonomã,
companie naþionalã, precum ºi orice societate comercialã aflatã sub autoritatea unei autoritãþi
publice centrale ori locale ºi la care statul român sau, dupã caz, o unitate administrativ-teritorialã
este acþionar unic ori majoritar”.

3

Definiþia iniþialã prevãzutã de Legea nr. 544/2001, înainte de a suferi modificãrile aduse prin Legea nr. 371/2006, stipula urmãtoarele: «prin
autoritate sau instituþie publicã se înþelege orice autoritate sau instituþie
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Legea nr. 544/2001 privind liberul acces
la informaþiile de interes public, aºa cum
a fost modificatã ºi completatã prin
Legea nr. 371/2006 ºi Legea nr. 380/2006,
reglementarea-cadru în domeniul
accesului la informaþia de interes public,
completatã de prevederile HG nr. 123/2002, face distincþie între informaþia comunicatã din oficiu
(deci în cadrul fluxului activ al informaþiei) ºi informaþia care poate fi obþinutã la cerere.
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Identificarea actorilor instituþionali, obligaþi sã punã la dispoziþia publicului, fie din oficiu, fie la
cerere, a informaþiilor de interes public, a informaþiilor privind mediul sau apa, în funcþie de actele
normative care reglementeazã acest mecanism, a nãscut controverse juridice ºi este detaliat
prezentatã în continuare.
Definiþia legalã stipula initial condiþii cumulative pe care trebuie sã le „îndeplineascã” autoritatea
sau instituþia publicã, instituind obligaþia comunicãrii informaþiilor de interes public ºi în sarcina
acelor regii autonome care utilizeazã resurse financiare publice.
Punerea în aplicare a acestor prevederi a nãscut diverse controverse în cazul particular al
informaþiei din domeniul gospodãririi apelor. Dacã în cazul autoritãþilor administraþiei publice
centrale sau locale stabilirea obligaþiei nu implicã nici o dificultate, în cazul fostelor regii autonome,
cum este AN „Apele Române”, stabilirea obligaþiei de comunicare a informaþiilor de interes public
era limitatã de sursa veniturilor pe care le putea atrage AN „Apele Române”, cu precãdere venituri
proprii asigurate din aplicarea mecanismului economic specific în domeniul gospodãririi
cantitative ºi calitative a apelor sau din prestarea serviciilor de gospodãrire a apelor, aplicarea
sistemului de plãþi, bonificaþii ºi penalitãþi specifice de gospodãrire a apelor, pentru toate categoriile
de folosinþe consumatoare ºi neconsumatoare de apã, indiferent de deþinãtorii cu orice titlu ai
amenajãrii, încasarea tarifelor aplicate tuturor beneficiarilor serviciilor prestate de AN “Apele
Române” etc.
Prin precizarea expresã a reglementãrii iniþiale cã AN “Apele Române” funcþiona pe bazã de
gestiune economicã ºi autonomie financiarã ºi, mai mult, a faptului cã numai anumite acþiuni erau
suportate de la bugetul de stat ºi bugetele locale (ca de exemplu: cheltuielile aferente acþiunilor
operative de interes public de apãrare împotriva inundaþiilor, fenomenelor hidrometeorologice
periculoase), conform art. 4 alin. 8 din OUG nr. 107/2002 privind înfiinþarea Administraþiei
Naþionale „Apele Române”, publicatã în M.Of. nr. 691/20.09.2002), informaþiile deþinute ori
produse de AN “Apele Române” nu se mai înscriau sub incidenþa prevederilor Legii nr. 544/2001.

publicã, precum ºi orice regie autonomã care utilizeazã resurse financiare publice ºi care îºi desfãºoarã activitatea pe
teritoriul României, potrivit Constituþiei».
4 Regia autonomã a cunoscut diverse forme de organizare, reorganizându-se iniþial ca ºi companie naþionalã, iar în
prezent ca ºi administraþii naþionale. Cu titlu de exemplificare, actuala Administraþie Naþionalã „Apele Române”,
reorganizatã în temeiul Legii nr. 310/2004 pentru modificarea ºi completarea Legii apelor nr. 107/1996 (M.Of.nr.
584/2004) ca ºi instituþie publicã, a purtat iniþial denumirea de Compania Naþionalã „Apele Române”, coform vechii
reglementãri-cadru în domeniul apelor, Legea nr. 107/1996, ºi ulterior Regia Autonomã „Apele Române”.
5 Primul act normativ de reglementare AN “Apele Române” este O.U.G. nr. 107/2002 privind înfiinþarea Administraþiei
Naþionale „Apele Române” (M.Of.nr. 691/20.09.2002), modificat succesiv astfel: Legea nr. 404/2003 pentru
aprobarea O.U.G. nr. 107/2002 privind înfiinþarea Administraþiei Naþionale „Apele Române” (M.Of. nr.
713/13.10.2003), O.U.G. nr. 73/2005 pentru modificarea ºi completarea O.U.G. nr. 107/2002 privind înfiinþarea
Administraþiei Naþionale „Apele Române” (M.Of. nr. 607/13.07.2005), aprobatã cu modificãri ºi completãri de Legea
nr. 400/2005 (M.Of. nr. 19/10.01.2006)
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Modificãrile succesive de naturã legislativã aduse statutului ºi modului de funcþionare a AN „Apele
Române” reîncadreazã AN „Apele Române” în categoria instituþiilor publice „de interes naþional,
cu personalitate juridicã, având ca scop cunoaºterea, protecþia, punerea în valoare ºi utilizarea
durabilã a resurselor de apã, monopol natural de interes strategic, precum ºi administrarea
infrastructurii Sistemului Naþional de Gospodãrire a Apelor” (art. 1 alin. (1) al O.U.G. nr. 107/2002
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare).
Conform HG nr. 1176/2005 privind statutul de organizare ºi functionare a Administraþiei Naþionale
„Apele Române”, art.1 Administraþia Naþionalã „Apele Române” este instituþie
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publicã de interes naþional cu personalitate juridicã ºi funcþioneazã pe baza de gestiune ºi autonomie
economicã, în coordonarea autoritãþii publice centrale în domeniul apelor.
Conform HG nr. 1176/2005, art.6 Administraþia Nationalã „Apele Române” asigurã realizarea
urmãtoarelor activitãþi de interes naþional ºi social care se finanþeazã de la bugetul de stat, pe baza
programelor aprobate în bugetul autoritãþii publice centrale din domeniul apelor:
a) repararea lucrãrilor de gospodãrire a apelor din domeniul public al statului, care se aflã în
administrarea Administraþiei Naþionale „Apele Române”, cu rol de apãrare împotriva inundaþiilor;
b) refacerea ºi repunerea în funcþiune a lucrãrilor de gospodãrire a apelor din domeniul public
al statului care se aflã în administrarea Administraþiei Naþionale „Apele Române”, afectate
de calamitãþi naturale sau alte fenomene deosebite;
c) cunoasterea resurselor de apa, precum si activitatile de hidrologie operativa si prognoza
hidrologica.
Toate celelalte activitãþi prevãzute la art. 5, pct. 1-14 din HG nr. 1176/2005 se asigurã din venituri
proprii rezultate din aplicarea mecanismului economic specific în domeniul gospodãririi resurselor
de apã, conform legislaþiei în vigoare.
Conform prevederilor Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, un caz distinct de autoritate
publicã competentã în domeniul protecþiei apei este reprezentat de autoritãþile publice centrale ºi
locale de sãnãtate, care monitorizeazã apele de suprafaþã destinate consumului uman, calitatea apei
potabile, dar ºi calitatea apelor de îmbãiere etc.
2.4.1.3 Ce poate fi informaþie de interes public?
Cu privire la definirea noþiunii de informaþie:
„Prin informaþie de interes public se înþelege orice informaþie care priveºte activitãþile sau
rezultã din activitãþile unei autoritãþi publice sau instituþii publice, indiferent de suportul
ori de forma sau de modul de exprimare a informaþiei”.

· suportul (adicã, fãrã a se þine cont dacã se regãseºte pe web site-ul autoritãþii sau instituþiei
publice în cauzã, sau tipãritã sub forma unui ghid, a unei broºuri, a unui manual, ori copiatã pe un
CD);

6

·

de forma (cu alte cuvinte, fãrã a se þine cont de faptul cã este o declaraþie, sau o prezentare,
un document cu caracter tehnic sau ºtiinþific etc.), sau;

·

de modul de exprimare a informaþiei (cu alte cuvinte, indiferent de faptul cã informaþia a
fost transmisã verbal, în cadrul unei declaraþii, unei prezentãri în cadrul unei întâlniri
realizate de cãtre un angajat al acelei autoritãþi sau instituþii publice în cauzã, aflându-se
prezent în calitate de reprezentant al respectivei instituþii sau autoritãþi publice; de asemenea,
transmise prin e-mail etc.), constituie informaþie de interes public.

Legea nr. 544/2001, art. 2 lit. b)
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Cu alte cuvinte, orice informaþie care priveºte activitãþile unei instituþii sau autoritãþi publice,
indiferent de:
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Informaþiile de interes public pe care fiecare autoritate ºi instituþie publicã are obligaþia sã le punã la
dispoziþie din oficiu
1. Actele normative care reglementeazã organizarea ºi funcþionarea autoritãþii sau instituþiei publice;
Structura organizatoricã, atribuþiile departamentelor, programul de funcþionare, programul de audienþe al
autoritãþii sau instituþiei publice - cu alte cuvinte, organigrama, regulamentul de organizare ºi funcþionare,
programul de audienþe pentru public (care diferã de programul de relaþii cu publicul) etc.;
3. Numele ºi prenumele persoanelor din conducerea autoritãþii sau instituþiei publice ºi ale funcþionarului
responsabil cu difuzarea informaþiilor de interes public (preferabil ar fi publicarea pe web site-ul fiecãrei
autoritãþi/instituþii publice a acestor date);
4. Coordonatele de contact ale autoritãþii/instituþiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de
telefon, fax, adresa de e-mail ºi adresa paginii de internet (recomandabil ar fi ca aceste informaþii sã fie
actualizate ori de câte ori apar modificãri în ce le priveºte);
5. Sursele financiare, bugetul ºi bilanþul contabil;
6. Programele ºi strategiile proprii;
7. Lista cuprinzând documentele de interes public;
8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse ºi/sau gestionate, potrivit legii;
9. Modalitãþile de contestare a deciziei autoritãþii sau a instituþiei publice, în situaþia în care persoana se
considerã vãtãmatã în privinþa dreptului de acces la informaþiile de interes public solicitate;
10. Buletin informativ, publicat ºi actualizat anual, care sã cuprindã informaþiile anterioare;
11. Raport periodic de activitate, cel puþin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a.
2.

În ceea ce priveºte informaþia pentru care a fost instituitã obligaþia pentru autoritãþile sau instituþiile
publice de a fi comunicatã din oficiu, o importanþã deosebitã o are raportul periodic de activitate,
elaborat, conform Legii nr. 544/2001, cu o frecvenþã cel puþin anualã ºi care va cuprinde cel puþin
urmãtoarele:
· misiunea autoritãþii sau instituþiei publice, precum ºi obiectivele care trebuiau atinse în
perioada de raportare;
indici de performanþã, cu prezentarea gradului de realizare a acestora;

·

scurta prezentare a programelor desfãºurate ºi a modului de raportare a acestora la
obiectivele autoritãþii sau instituþiei publice;

·

raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe;

·

nerealizãri, cu menþionarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul);

·

propuneri pentru remedierea deficienþelor.

Conform prevederilor art. 10 alin. (3) din cuprinsul HG nr. 123/2002, anexa nr. 6 la normele metodologice
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·
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Conform Art. 27 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 aprobate prin HG nr. 123/2002,
Raportul anual va mai cuprinde:
· numãrul total de solicitãri de informaþii de interes public;
·

numãrul total de solicitãri, departajat pe domenii de interes;

·

numãrul de solicitãri rezolvate favorabil;

·

numãrul de solicitãri respinse, defalcat în funcþie de motivaþia respingerii (informaþii exceptate de la
acces, inexistente etc.);

·

numãrul de solicitãri adresate în scris atât pe suport de hârtie cât ºi pe suport electronicº

·

numãrul de solicitãri adresate de persoane fizice;

·

numãrul de solicitãri adresate de persoane juridice;

·

numãrul de reclamaþii administrative cu precizarea celor care au fost rezolvate favorabil ºi respinse;

·

numãrul de plângeri în instanþã, cu departajarea: rezolvate favorabil, respinse ºi în curs de soluþionare;

·

costurile totale ale compartimentului de informare ºi relaþii publice;

·

sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaþiilor de interes public solicitate;

·

numãrul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare.

HG nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaþiile de interes public, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, detaliazã modul de prezentare a informaþiilor de interes public, în cuprinsul articolului
10:
Art. 10 (1): „Informaþiile de interes public care se comunicã din oficiu, conform legii, vor fi prezentate intr-o formã
accesibilã ºi concisã, care sã faciliteze contactul persoanei interesate cu autoritatea sau instituþia publicã”.

Modalitãþi, cãi de transmitere a informaþiei:
a. Mass media cel mai practic ºi indicat mod de comunicare, dar goana lor dupã subiectele
senzaþionale determinã companiile de media sã aloce din ce în ce mai puþin spaþiu
Informaþiilor care privesc informaþiile de interes public sau de mediu;
b. Internet, pe web site-ul autoritãþii sau instituþiei publice în cauzã: deºi aparent facilã aceastã
modalitate, existã încã suficiente autoritãþi/instituþii publice, în special în zona ruralã, care
nu au paginã proprie de Internet. Corelativ, gradul de acces la Internet al populaþiei este
restrâns la categoriile de elevi-studenþi, precum ºi la acei angajaþi care utilizeazã Internetul
la locul de muncã;
www.mmediu.ro - site-ul web al Ministerului Mediului ºi Gospodãririi Apelor, este una dintre principalele surse de
informare în domeniul gospodãrii apelor din România. Aici pot fi gãsite, printre altele, informaþii despre strategiile ºi
politicile naþionale în domeniul gospodãririi apelor, convenþiile internaþionale, actele normative elaborate în ultimii ani,
stadiul implementãrii directivelor UE pentru apã, calitatea apelor, proiecte internaþionale implementate în domeniul
gospodãririi apelor în România. De asemenea, existã un “Colþ al copiilor”, în care pot fi gãsite informaþii ºi publicaþii
online de educaþie ecologicã adaptate acestui segment de vârstã.

c. Afiºare la sediul autoritãþii/instituþiei publice presupune însã deplasarea la sediul
respectivei autoritãþi/instituþii pentru a lua cunoºtinþã despre informaþia de interes
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Prin urmare, este stabilitã o regulã general aplicabilã cu privire la forma informaþiei publice, ºi
anume aceea de a fi: accesibilã ºi concisã. Condiþia de accesabilitate a informaþiei poate fi analizatã
din douã puncte de vedere: prin modalitatea/calea de transmitere a informaþiei ºi prin modul de
formulare a acesteia.
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public; este recomandabilã în special în zonele rurale, unde aceastã modalitate este cel
mai frecvent utilizatã pentru transmiterea informaþiilor;
d. Publicarea de broºuri, buletine etc. ºi aceastã modalitate prezintã dezavantajele ei, întrucât
distribuirea acestora presupune costuri suplimentare, adesea care trebuie suportate din
bugetul de stat ori din bugetele locale. Uzual, acest tip de cheltuieli nu este aprobat pentru a
intra în componenþa acestor bugete.
Afiºarea la sediul autoritãþii, tot potrivit prevederilor legale indicate, este, în cazul tuturor
autoritãþilor ºi instituþiilor publice, modalitatea minimã obligatorie de difuzare a informaþiilor de
interes public comunicate din oficiu.
Mod de formulare
Limbajul folosit pentru comunicarea informaþiei cãtre public trebuie sã fie cât se poate de accesibil,
prin evitarea folosirii unor texte/expresii excesiv de tehnice, ºtiinþifice etc, astfel încât mesajul
transmis cãtre populaþie sã nu fie afectat:

«Nu s-au semnalat fenomene de inflorire algalã ºi nici poluãri cu hidrocarburi. Valorile pentru oxigenul
dizolvat ºi saturaþie au fost în limitele normale pentru acest sezon în apele de micã adâncime. Analizele
bacteriologice au semnalat ape curate, în conformitate cu limitele pentru apele de îmbãiere prevãzute de limitele
naþionale ºi de Directivele Comunitãþii Europene»
Citat din Informarea privind calitatea apelor de îmbãiere ºi a plajelor în sectorul Mamaia-Mangalia,
Sãptãmâna 7-13 august 2006, http://www.waterct.ro/calitatea%20apelor%20imbaiere.htm

2.4.1.4

Care este cadrul legal care reglementeazã accesul publicului la informaþiile de
Mediu ºi de gospodãrire a apelor prin flux activ?

2.4.1.4.1 Diseminarea informaþiilor privind mediul

Ca ºi Constituþia, ºi tratatele ºi convenþiile internaþionale necesitã, de cele mai multe ori, adoptarea
unei legislaþii subsecvente care sã asigure implementarea dispoziþiilor legale în spiritul ºi litera lor.
Convenþia de la Aarhus, ratificatã de România prin Legea nr. 86/2000, stabileºte pentru
autoritãþile ºi instituþiile publice competente, responsabilitãþile ºi obligaþiile necesare asigurãrii
colectãrii ºi diseminãrii active a informaþiilor de mediu, în cuprinsul Articolului 5. În acest scop,
autoritãþile ºi instituþiile publice au, printre altele, urmãtoarele obligaþii: sã deþinã informaþii de
mediu la zi, relevante pentru funcþiile lor ºi sã asigure un flux adecvat al informaþiei cãtre
autoritãþile publice despre activitãþile propuse ºi existente, care pot afecta în mod semnificativ
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Potrivit Constituþiei României, articolele 11 si 20(2), tratatele ºi orice acorduri internaþionale la care
România este parte, din domeniul protecþiei drepturilor omului (dreptul mediului este asimilat,
potrivit doctrinei, drepturilor omului) fac parte din dreptul intern ºi, mai mult, au prioritate în
aplicare faþã de legislaþia internã.
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2. Informaþia de mediu trebuie sã fie efectiv accesibilã, printre altele, prin:
a. furnizarea unei informaþii suficiente publicului despre:
·

tipul ºi scopul informaþiei de mediu deþinute de autoritãþile publice;

·

termenii de bazã ºi condiþiile în care o asemenea informaþie este disponibilã ºi
accesibilã;

·

procesul prin care aceasta poate fi obþinutã;

b. stabilirea ºi menþinerea unor aranjamente practice, precum:
i. liste accesibile publicului, registre sau dosar
ii. solicitarea oficialitãþilor sã sprijine publicul în demersul sãu cu privire la accesul la
informaþie;
iii. identificarea punctelor de contact.
c. accesul gratuit la informaþiile privind mediul conþinute în registre, liste, sau dosare.
Totodatã, Legea nr. 86/2000 stabileºte ºi obligaþia pentru autoritãþile ºi/sau instituþiile publice de a
face disponibilã informaþia de mediu progresiv, prin intermediul unor baze electronice de date, care
sã fie aºadar uºor accesibile publicului prin reþele de telecomunicaþii publice (prin Internet, spre
exemplu).
Aceste baze de date trebuie sã cuprindã, conform prevederilor Legii nr. 86/2000, cel puþin
urmãtoarele:
a) rapoartele asupra stãrii mediului, care includ informaþii privind starea atmosferei,
calitatea precipitaþiilor atmosferice, calitatea apelor de suprafaþã ºi subterane etc. (Ex:
http://www.mmediu.ro/informatii/rapoarte_zilnice.htm);

c) politici, planuri ºi programe privind/sau în legãturã cu mediul, acordurile de mediu (deºi
sunt menþionate numai acordurile, aplicarea acestei prevederi se extinde ºi asupra
autorizaþiilor de mediu, permiselor, avizelor sau oricãror altor tipuri de decizie a autoritãþilor
de mediu);
d) alte informaþii, cu precizarea cã disponibilizarea unor asemenea informaþii sub aceastã
formã ar facilita aplicarea legilor naþionale, cu condiþia ca aceastã informaþie sã fie deja
disponibilã sub formã electronicã.
O altã obligaþie instituitã la nivelul autoritãþilor publice este aceea de publicare a unui raport naþional
privind starea mediului, inclusiv informaþii cu privire la calitatea mediului ºi presiunea asupra
mediului, la un interval ce nu poate depãºi 3-4 ani. Prin coroborare cu Legea nr. 544/2001, intervalul
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b) texte ale legilor privind/sau în legãturã cu mediul de precizat cã aceasta presupune
accesibilizarea nu numai a legislaþiei strict legate de protecþia mediului, care cuprinde, de
exemplu legislaþia cu privire la evaluarea impactului asupra mediului a planurilor ºi
programelor, sau a activitãþilor ºi proiectelor cu impact asupra mediului, accesul la
informaþia privind mediul, participarea publicului la deciziile privind mediul, legislaþia
privind gospodãrirea apelor etc.), dar ºi a acelor legislaþii conexe acesteia (de exemplu,
construcþii ºi urbanism, silviculturã, agriculturã etc.);
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Totodatã, în conformitate cu Legea nr. 86/2000, autoritãþile publice au obligaþia diseminãrii cel
puþin a urmãtoarelor informaþii, conform art. 5(5):
1. legislaþiei ºi documentelor despre politici (http://www.mmediu.ro/legislatie/legislatie.htm);
2. tratatelor internaþionale, convenþiilor ºi inþelegerilor privind problemele de mediu;
3. altor documente internaþionale, semnificative pentru protecþia mediului;
4. faptelor ºi analizelor faptelor care sunt considerate relevante ºi importante pentru schiþarea unor
propuneri majore de politici de mediu (cu titlu de exemplu:
http://www.mmediu.ro/ape/activitate/;
5. va publica, ori în caz contrar, va face accesibile materiale explicative despre felul în care
autoritatea publicã rãspunde cererilor publicului în probleme care intrã sub incidenþa acestor
reglementãri;
6. va asigura, într-o formã adecvatã, informaþii privind performanþele funcþiilor publice sau
serviciilor publice guvernamentale, legate de mediu.
Implicit, tot potrivit Legii nr. 86/2000 dar prin adoptarea de mãsuri legislative la nivel naþional,
agenþii economici ale cãror activitãþi au un impact semnificativ asupra mediului trebuie
stimulaþi sã informeze în mod regulat publicul cu privire la impactul activitãþilor ºi
produselor lor asupra mediului, acolo unde este posibil, în cadrul unor acþiuni voluntare de
ecoetichetare (prin obþinerea etichetei ecologice), prin realizarea unor scheme de audit de mediu sau
prin alte mijloace.
O altã obligaþie stipulatã de Legea nr. 86/2000 tot cu privire la realizarea fluxului activ al
informaþiei privind mediul, este realizarea progresivã ºi în conformitate cu dispoziþiile altor cerinþe
internaþionale, inclusiv comunitare, a unui sistem naþional coerent de inventare sau registre de
poluare, sub forma unei baze de date structurate, computerizate ºi accesibile publicului (cel mai
sigur, disponbilã pe pagina web a autoritãþii respective), realizatã prin baza unor formulare
standardizate, în conformitate cu exigenþele internaþionale.
Un asemenea sistem poate sã includã, printre altele:

9

intrãri, emisii ºi transferuri în me diu a unor serii specifice de substanþe ºi produse
(spre exemplu: sursele de emisii de gaze cu efect de serã, transferul poluanþilor din
Aer în mediul acvatic etc.), incluzând apa;

·

energia ºi utilizarea resurselor, care provin dintr-o serie de activitãþi specifice (spre
exemplu, activitãþile industriale);

·

locurile de tratare sau depozitare (activitãþi cerute de managementul corespunzãtor al
deºeurilor).

Registrul Naþional al Poluanþilor Emiºi realizat în baza OM nr. 1144/2002.
De exemplu, pentru judeþul Constanþa registrul poluanþilor se poate gãsi pe pagina de web: www.mediu-constanta.ro/documente/
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·
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Accesul la informaþia de mediu în general prevãzut în Ordonanþa de Urgenþã nr. 195/2005
privind protecþia mediului aprobata cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 265/2006.
Legea protecþiei mediului reprezintã legea-cadru care reglementeazã protecþia mediului ca un
obiectiv de interes public major. De când a apãrut, în anul 1995, ea a suferit mai multe modificãri
pozitive care au dus la întãrirea ºi exprimarea mai fermã a necesitãþii participãrii publicului la luarea
deciziei privind mediul, implicit privind accesul la informaþii (Legea mediului nr. 137/1995,
modificatã prin Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 91/2002 aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 294/2003). Încã din 2003 reglementarea-cadru privind protecþia mediului
a inclus în dispoziþiile sale trimiterea cãtre prevederile Convenþiei de la Aarhus, adãugând la textul
Convenþiei, spre exemplu, obligaþia privind asumarea rãspunderii ce revine titularului proiectului
sau activitãþii, cu privire la realitatea informaþiilor pe care le furnizeazã.
În 2005 a fost aprobatã Ordonanþa de Urgenþã nr. 195/2005 privind protecþia mediului ºi aprobatã
cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 265/2006, devenind astfel cea mai recentã reglementarecadru privind protecþia mediului. Acest act normativ abrogã dispoziþiile reglementãrii precedente,
ºi anume pe ale Legii nr. 137/1995, cu modificãrile ºi completãrile subsecvente.
OUG nr. 195/2005 stabileºte în cuprinsul art. 1 cã protecþia mediului constituie “obiectiv de interes public major,
pe baza principiilor ºi elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabilã a societãþii”.
De asemenea, acest act normativ include ºi referiri specifice la principii foarte importante pentru dreptul la
informaþie, printre care ºi: “informarea ºi participarea publicului la luarea deciziilor, precum ºi accesul la justiþie în
probleme de mediu”, conferind drepturilor prevãzute de Convenþia de la Aarhus valoarea de principiu legal.

HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaþia privind mediul, act normativ ce transpune
prevederile Directivei privind accesul la informaþia privind mediul nr. 2003/4/CE în legislaþia
naþionalã, stipuleazã la articolul 8 obligaþia de a informa publicul despre drepturile ce decurg
din prevederile respectivei reglementãri, prin:
· afiºarea pe propria paginã web a drepturilor pe care le are publicul în baza prezentei hotãrâri;

· utilizarea oricãror alte mijloace de informare corespunzãtoare.
Autoritãþile ºi instituþiile publice, conform art. 20 din HG nr. 878/2005, au de asemenea obligaþia
organizãrii informaþiilor privind mediul, relevante activitãþii fiecãrei autoritãþi sau instituþii publice,
sau care este deþinutã de sau pentru acestea în scopul realizãrii diseminãrii active ºi sistematice cãre
public a informaþiei privind mediul.
Totodatã, în completarea dispoziþiilor, Legii nr. 86/2000, HG nr. 878/2005 dispune organizarea, în
mod progresiv, a informaþiilor privind mediul în baze de date electronice, uºor accesibile
publicului, prin intermediul reþelelor de comunicaþie ºi/sau a tehnologiei electronice (articolul 34),
respectiv:
·

10

baza de date cu informaþia privind mediul deþinutã de sau pentru autoritatea publicã;

Republicata în M.Of. nr. 70/17.02.2000
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· editarea ºi punerea la dispoziþia publicului de pliante conþinând drepturile pe care le are în baza
prezentei hotãrâri;

19

baza de date cu informaþia privind mediul diseminatã în mod activ (articolul 22),
precum textele tratatelor, convenþiilor ºi acordurilor internaþionale la care România este
parte;
legislaþia localã, regionalã, naþionalã sau comunitarã privind mediul ori în legãturã cu
mediul;
politicile, planurile ºi programele în legãturã cu mediul; rapoartele privind starea mediului
etc.;
·

·

liste centralizate cu autoritãþile publice din subordinea sau din coordonarea lor, care deþin
informaþii privind mediul, precizându-se datele de contact pentru fiecare autoritate publicã,
respectiv denumire, sediu, telefon, fax, adresa de e-mail ºi a paginii web, numele ºi prenumele
persoanei de contact.
Atenþie! Metodologia de colectare, gestionare ºi punere la dispoziþia publicului a informaþiei privind mediul
aplicabilã autoritãþilor publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa urmeazã sã fie aprobatã
prin ordin al ministrului mediului ºi gospodãririi apelor.
Pânã la intarea în vigoare însã a noii proceduri, se aplicã prevederile OM nr. 1182/2002 pentru aprobarea
Metodologiei de gestionare ºi furnizare a informaþiei privind mediul, deþinutã de autoritãþile publice pentru
protecþia mediului, în mãsura în care nu se aflã în contradicþie cu noile prevederi legale.

Trebuie menþionat ca autoritãþile publice au obligaþia de a emite comunicate de presã lunare, care
sã cuprindã sinteza evenimentelor ºi acþiunilor care au avut loc în luna precedentã în legãturã cu
informaþiile privind mediul (articolul 22).
Implicit, autoritãþile mai au obligaþia de a publica anual, pe propriile pagini web, rapoartele
naþionale, regionale sau locale, dupã caz, privind starea mediului, cel mai târziu pânã pe 15
octombrie a anului urmãtor raportãrii. Acestea trebuie sã cuprindã informaþii privind calitatea
mediului ºi presiunile asupra mediului (de exemplu:
http://www.anpm.ro/index.php?_init=global.stare_mediu Raport privind starea mediului în
România în anul 2005).

În cazul unor evenimente cu consecinþe iminente asupra sãnãtãþii umane sau asupra mediului,
conform art. 24 din HG nr. 878/2005, autoritãþile publice sunt obligate sã asigure în mod gratuit
diseminarea imediatã ºi fãrã întârziere a tuturor informaþiilor privind mediul deþinute de sau pentru
aceste autoritãþi, care ar permite publicului posibil a fi afectat sã ia mãsurile necesare de prevenire
ori de limitare a daunelor rezultate din acele evenimente.
În aceastã categorie se înscriu, spre exemplu, avertizãrile meteo cu privire la depãºirea cotelor de
inundaþii, avertizãri care impun adoptarea anumitor mãsuri de permanenþã de cãtre fiecare
autoritate sau instituþie publicã, conform prevederilor legale, cu precãdere privind informarea
permanentã a populaþiei din zonele vizate.
Pentru situaþia în care toate informaþiile enumerate anterior sunt aduse la cunoºtinþa publicului prin
intermediul paginilor de web proprii fiecãrei autoritãþi/instituþii publice, este suficientã crearea de
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Cu privire la calitatea informaþiei, autoritãþile ºi instituþiile publice, potrivit art. 28, au obligaþia sã
asigure, în mãsura posibilului, calitatea informaþiilor pe care le furnizeazã, urmãrind ca aceasta sã
fie actualizatã, corectã ºi comparabilã.
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2.4.1.4.2 Diseminarea activã a informaþiilor privind gospodãrirea apelor
Diseminarea informaþiilor privind
gospodãrirea apelor se conformeazã atât
regulilor instituite atât prin Legea nr.
544/2001 privind liberul acces la
informaþiile de interes public, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, cât ºi
celor stabilite prin Legea nr. 86/2000 pentru
ratificarea Convenþiei de la Aarhus,
completatã prin dispoziþiile HG nr. 878/2005,
ºi a celor incluse în Legea apelor nr.
107/1996 cu completãrile ºi modificãrile
ulterioare, detaliate prin OM nr. 1012/2005.

Potrivit OM nr. 1012/2005 se comunicã din oficiu
urmãtoarele informaþii privind gospodãrirea apelor (articolul
10):
1. rapoartele informative privind starea de calitate a apei,
prognoze hidrologice, inclusiv sinteze informative din
urmãtoarele materiale:
a. Planuri de restricþii temporare pentru
cursurile de apã deficitare;
b. planuri de aparare împotriva inundaþiilor
pe bazine hidrografice.

Constituþia României, aºa cum a fost revizuitã prin Legea nr. 429/2003, prevede cã apele cu
potenþial energetic valorificabil, de interes naþional, plajele, marea teritorialã, resursele
naturale ale zonei economice ºi ale platoului continental, fac obiectul exclusiv al proprietãþii
publice (art. 136 alin. (3)), în timp ce reglementarea-cadru în domeniul managementului resurselor
de apã, Legea apelor nr. 107/1996 cu completãrile ºi modificãrile ulterioare, stabileºte cã:
“apele fac parte din domeniul public al statului. Cunoaºterea, protecþia, punerea în valoare ºi
utilizarea durabilã a resurselor de apã sunt acþiuni de interes general” (art. 1 alin. (2)).

În lumina dispoziþiilor legale anterior menþionate, este instituit, prin intermediul art. 4 alin. (1), un
monopol natural de interes strategic asupra resurselor de apã, de suprafaþã ºi subterane. Mai mult,
tot textul legal prevede în mod expres faptul cã:
“apele din domeniul public se dau în administrare Regiei Autonome “Apele Române” de
cãtre Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, în condiþiile legii” (art. 4 alin. (2)).
Alte principii generale ce guverneazã aceasta “resursã naturalã” sunt prevãzute în cuprinsul
art. 6 “activitatea de gospodãrire unitarã, raþionalã ºi integratã a apelor se organizeazã ºi se
desfãºoarã pe bazine hidrografice, ca entitãþi geografice indivizibile de gospodãrire cantitativã

11

Legea nr. 310/2004 pentru modificarea ºi completarea Legii apelor nr. 107/1996 (M.Of. nr. 584/30.06.2004)
Expresia Regia Autonomã „Apele Române” se înlocuieºte cu Administraþia Naþionalã „Apele Române”, în conformitate cu evoluþia legislativã
înregistratã pânã în prezent. Vezi ºi comentariile de la pag. 3.
13 În conformitate cu prevederile H.G. nr. 408/2004 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Mediului ºi Gospodãririi Apelor (M.Of. nr.
285/31.03.2004) cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului ºi-a încetat existenþa ca urmare a
reorganizãrii acestei autoritãþi publice centrale. Pe cale de consecinþã ºi având în vedere atribuþiile stabilite MMGA în domeniul protecþiei
mediului, expresia MAPAM poate fi înlocuitã cu MMGA.
12

ROLUL ªI MECANISMELE TIP DE ACCES
LA INFORMAÞIA DIN SECTORUL APÃ

Noþiunea de domeniu public presupune în primul rând, instituirea unui regim de protecþie ºi
conservare a acestei resurse naturale regenerabile, vulnerabile ºi limitate, indiferent de natura
dreptului de proprietate. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1): “aparþin domeniului
public al statului apele de suprafaþã cu albiile lor minore cu lungimi mai mari de 5 km ºi cu bazine
2
hidrografice ce depãºesc suprafaþa de 10 km , malurile ºi cuvetele lacurilor, precum ºi apele
subterane, apele maritime interioare, faleza ºi plaja mãrii, cu bogãþiile lor naturale ºi potenþialul
valorificabil, marea teritorialã ºi fundul apelor maritime”.
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ºi calitativã a resurselor de apã. Gospodãrirea apelor trebuie sã considere ca un tot unitar apele de
suprafaþã ºi subterane, atât sub aspect cantitativ, cât ºi calitativ, în scopul dezvoltãrii durabile”.
1.1.1.1 Ce este informaþia privind apa ºi gospodãrirea apelor?
Informaþia privind gospodãrirea apelor este reglementatã în Anexa nr. 1 la Legea nr. 107/1996
cu completãrile ºi modificãrile ulterioare, la punctul 36, dupã cum urmeazã:
“informaþii privind caracteristicile cantitative ºi calitative ale resurselor de apã, zonele
inundabile, degradãrile albiilor ºi malurilor, lucrãrile de amenajare a bazinelor hidrografice
ºi alte lucrãri care au legãturã cu apele, inclusiv sursele de poluare ºi lucrãrile pentru
protecþia calitãþii apelor ºi alte elemente caracteristice naturale sau antropice, precum ºi
drepturile de utilizare a apelor”.
Informaþia privind apa trebuie însã analizatã în complexitatea sa determinatã de însuºi factorulcheie în acest context – apa. Astfel, informaþia privind apa include, printre altele, informaþia privind
calitatea apei potabile sau informaþia privind calitatea apei de îmbãiere, inclusiv informaþiile cu
privire la zonele costiere. Sursele acestor sub-categorii de informaþii privind apa, respectiv
gospodãrirea apelor, se regãsesc în legislaþia relevantã fiecãrui aspect nominalizat în parte.
1.1.1.2 Fondul naþional de date de gospodãrirea apelor
Acesta este constituit, conform prevederilor din Anexa nr. 1 la Legea nr. 107/1996 cu completãrile
ºi modificãrile ulterioare, punctul 33, din “totalitatea bazelor de date meteorologice, hidrologice,
hidrogeologice, de gospodãrire cantitativã ºi calitativã a apelor”.
Modul de organizare, pãstrare ºi gestionare a Fondului Naþional de date de gospodãrirea apelor se
stabileºte de cãtre MMGA, iar întocmirea ºi actualizarea acestui fond de date este asiguratã de cãtre
A.N. „Apele Romane” (art. 35 alin. (3) din lege). Unitãþile specializate autorizate, ca ºi utilizatorii
de apã care produc informaþii ce pot constitui Fondul Naþional de date de gospodãrire a apelor sunt
obligaþi, conform art. 35 alin. (4) sã le pãstreze timp de 5 ani ºi sã le comunice lunar AN “Apele
Române”, în baza unei proceduri prestabilite.
Fondul Naþional de date de gospodãrire a apelor include ºi evidenþa apelor ce aparþin domeniului
public din Cadastrul apelor, în conformitate cu dispoziþiile art. 35 alin. (5).

1.1.1.3 Informare in flux activ, cazuri specifice
O reglementare distinctã a dreptului publicului de a fi informat se desprinde din dispoziþiile art. 14
(1) ºi (2) din Legea Apelor, respectiv:
(1) Dacã, din cauza secetei sau altor calamitãþi naturale, debitele de apã autorizate nu pot fi
asigurate tuturor utilizatorilor autorizaþi, se aplicã restricþii temporare de folosire a resurselor de
apã;
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Un caz particular îl constituie Fondul Naþional de date privind mediul zonei costiere, constituit
potrivit art. 54 alin. (2) din OUG nr. 202/2002 privind gospodãrirea integratã a zonelor costiere,
aprobatã prin Legea nr. 280/2003. Fondul Naþional de date privind mediul zonei costiere, este
gestionat de cãtre autoritatea publicã centralã pentru protecþia mediului ºi gospodãrirea apelor, ºi se
constituie pe baza informaþiilor ºi datelor obþinute în urma sistemului de control integrat ºi
supraveghere a mediului zonei costiere.
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·

(2) Restricþiile se stabilesc prin planuri de restricþii ºi folosire a apei în perioade deficitare,
elaborate de direcþiile de ape, dupã consultarea utilizatorilor autorizaþi, cu avizul AN “Apele
Române” ºi cu aprobarea comitetului de bazin. Planurile de restricþii ºi folosire a apei în
perioade deficitare se aduc la cunoºtinþa publicului;
6

7

dar ºi din dispoziþiile art. 43 alin. (1) coroborat cu alin. (1 ) ºi (1 ), dupã cum urmeazã:
·

(1) ”În vederea stabilirii orientãrilor fundamentale privind gospodãrirea durabilã, unitarã,
echilibratã ºi complexã a resurselor de apã ºi a ecosistemelor acvatice, precum ºi pentru
protejarea zonelor umede se elaboreazã scheme directoare pe bazine sau grupe de bazine
hidrografice, pânã cel târziu la data de 22 decembrie 2009”;

·

(16) ”Comitetul de bazin implicã în elaborarea ºi actualizarea schemei directoare
reprezentanþii autoritãþilor publice centrale, consiliilor judeþene ºi consiliilor locale care au
obligaþia de a comunica toate informaþiile utile aflate în competenþa lor” ºi

·

(1 ) ”Prin intermediul adresei de Internet proprii, Comitetul de bazin va pune la dispoziþia
publicului pe parcursul unei perioade de cel puþin 6 luni:

7

-

un calendar ºi un program de lucru, incluzând procedura de consultare, cu cel puþin 3
ani înainte de data prevãzutã pentru aprobare a schemei directoare actualizate;

-

o sintezã a problemelor care existã în bazin în domeniul gospodãririi apelor, cu cel
puþin 2 ani înainte de data prevãzutã pentru aprobarea schemei directoare
actualizate;

-

proiectul schemei directoare cu cel puþin un an înainte de data prevãzutã pentru
aprobarea schemei directoare actualizate.

Cu privire la modalitatea de informare, activitatea va fi organizatã în urmãtoarele componente:
afiºarea la sediul autoritãþilor în cadrul punctelor de informare, prin editarea de publicaþii
proprii;

·

afiºarea pe pagina web proprie (de exemplu pe http://www.rowater.ro/ - site-ul web al
AN „Apele Române”);

·

utilizarea oricãror mijloace de informare corespunzãtoare;

·

comunicate ºi informãri de presã care cuprind sinteza evenimentelor ºi acþiunilor ce au
avut loc, cât ºi a celor preconizate a avea loc în domeniul gospodãririi apelor;

·

conferinþe de presã organizate periodic.

Cu privire la programul în care publicul poate avea acces la informaþiile anterior amintite, se
precizeazã cã acesta este similar cu acela de funcþionare a autoritãþii/instituþiei publice competente.
Alte trimiteri legale la accesul la informaþia privind gospodãrirea apelor sunt cuprinse în Legea
Apelor nr.107/1996 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, respectiv:
art. 23 alin. (4): “persoanele juridice utilizatori de apã ºi ai celorlalte folosinþe în legãturã cu apa,
care au produs o poluare accidentalã, sunt obligate sã ia mãsuri imediate pentru înlãturarea
cauzelor, pentru limitarea ºi înlãturarea efectelor acestora ºi sã informeze imediat cea mai
apropiatã unitate de gospodãrire a apelor asupra acestei poluãri”;
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·

art. 23 alin. (5) “Unitãþile de gospodãrire a apelor au obligaþia sã ia în considerare
orice informaþie provenitã de la persoane fizice sau juridice, altele decât utilizatorii sau cei
care au produs poluarea accidentalã, sã identifice poluantul ºi cauzele poluãrii”;

·

Anexa nr. 3 - Conþinutul minim al schemelor directoare de amenajare ºi
management ale bazinului hidrografic ºi al programelor de mãsuri aferente acestora,
(A)Schemele directoare de amenajare ºi management a apelor la nivel de bazin hidrografic
(schemele directoare) trebuie sã cuprindã urmãtoarele elemente: “un rezumat al mãsurilor de
informare ºi consultare a publicului luate, rezultatul acestora ºi schimbãrile fãcute schemelor
directoare, ca urmare a acestor acþiuni; o listã a autoritãþilor competente; punctele de contact
ºi procedurile pentru obþinerea documentaþiilor de bazã ºi a informaþiilor legate de
informarea ºi consultarea publicului ºi, în particular, detalii referitoare la mãsurile de control
adoptate, precum ºi detalii referitoare la datele existente de monitoring colectate.

Anexa 3 prezintã o Listã orientativã a instituþiilor care deþin informaþii de gospodãrirea apelor.
1.1.1.1 O autoritate cu statut specific - Comitetul de Bazin
Comitetul de bazin, constituit la nivelul fiecãrei direcþii de apã a AN «Apele Române» conform art.
47 alin. (1), colaboreazã cu Administraþia la aplicarea strategiei ºi politicii naþionale de gospodãrire
a apelor, scop în care, printre altele, „asigurã informarea publicului, garantarea unei perioade de
timp necesare primirii comentariilor publicului, organizarea audierilor publice asupra tuturor
aspectelor propuse pentru aprobare ºi asigurarea accesului publicului la documentele sale” (art. 47
alin. (7) lit. i)).
Mai mult, sunt instituite obligaþii ºi pentru Comitetele de bazin, care se vor îngriji sã faciliteze o
informare continuã a publicului, sã favorizeze sensibilizarea ºi educarea publicului cu privire la
problemele de gospodãrire a apelor ºi medii acvatice. În acest sens, comitetele de bazin vor putea
stabili convenþii de parteneriat cu colectivitãþile locale, asociaþii sau cu instituþii de invãþãmânt.

·
·
·

a informaþiilor cerute de prevederile Legii nr. 544/200;
a informaþiilor privind mediul, conform Legii nr. 86/2000, în mãsura în care acestea au legãtura cu
mediul, indiferent dacã sunt produse ºi/sau gestionate de ele, sau sunt doar deþinute de cãtre acestea;
a informaþiilor privind gospodãrirea apelor, în mãsura în care au competenþe în domeniul gospodãririi
apelor, dând aplicare prevederilor legale analizate.

Pentru facilitarea accesului la informaþiile privind gospodãrirea apelor, atât Ministerul Mediului
ºi Gospodãririi Apelor, cât ºi AN “Apele Române”, precum ºi Comitetele de bazin vor lua
urmãtoarele mãsuri:
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Un caz distinct îl reprezintã Comitetul Naþional al zonei costiere, constituit potrivit dispoziþiilor
OUG nr. 202/2002 privind gospodãrirea integratã a zonelor costiere, aprobatã prin Legea nr.
280/2003 ºi ale HG nr. 1015/2004 privind infiinþarea Comitetului National al zonei costiere ºi
regulamentului de funcþionare al acestuia, care îºi desfãºoarã activitatea pe lângã autoritatea publicã
centralã pentru protecþia mediului ºi a gospodãririi apelor, în scopul gospodãririi integrate a zonei
costiere. În ceea ce priveºte accesul la informaþiile referitoare la zona costierã, Secretariatul Tehnic
ce deserveºte acest Comitet Naþional are obligaþia de a asigura accesul la datele ºi informaþiile ce
privesc probleme care fac obiectul atribuþiilor acestui Comitet.
Ca ºi concluzie generalã, autoritãþile ºi institutiile publice, potrivit reglementãrilor legale
analizate succint în curpinsul acestui capitol au obligaþia publicãrii din oficiu:
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·

vor îndruma publicul prin reprezentanþii compartimentelor specializate în
exercitarea dreptului de acces la informaþiile de interes public privind gospodãrirea
apelor;

·

vor organiza puncte de informare în cadrul compartimentelor specializate de
informare ºi relaþii publice; autoritatea publicã centralã va pune la dispoziþie
publicului informaþiile pe care le deþine la nivel regional (bazinul Dunãrii) sau va
îndruma solicitantul în legãturã cu modalitatea prin care acesta poate sã obþinã
informaþiile de la Centrul Regional al bazinului Dunãrea, stabilit la nivel
internaþional;

·

vor asigura în mod gratuit mediatizarea imediatã ºi fãrã întârziere a informaþiei în
cazul unor ameninþãri iminente asupra sãnãtãþii ºi securitãþii populaþiei ºi apelor,
datorate unor activitãþi umane sau unor cauze naturale, astfel încât sã permitã luarea
unor mãsuri de prevenire ºi/sau de ameliorare a daunelor provocate.

1.1.1.1 Ce este publicul? Dar publicul interesat?
Conform prevederilor Legii nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenþiei privind accesul la informaþie,
participarea publicului la luarea deciziei ºi accesul la justiþie în probleme de mediu, semnatã la
Aarhus la 25 iunie 1998, termenii de “public” ºi “public interesat” sunt definite dupã cum urmeazã:
“Public înseamnã una sau mai multe persoane fizice sau juridice ºi, în concordanþã cu legislaþia sau
cu practica naþionalã, asociaþiile, organizaþiile sau grupurile acestora”.
”Public interesat inseamnã publicul afectat sau care poate fi afectat ori care are un interes în
deciziile de mediu; de exemplu, organizaþiile neguvernamentale care promoveazã protecþia
De exemplu:
Proiectul „Reconstrucþie ecologicã ºi refacerea potenþialului piscicol în habitatul Complexului Roºu-Puiu sub
influenþa lucrãrilor hidrotehnice propuse” iniþiat de Administraþia Rezervaþiei Biosferei Delta Dunãrii, la data de
13.07.2006
· Public: orice persoanã, fizicã sau juridicã, aflatã în perimetrul acestui proiect sau în imediata vecinãtate.
Public interesat: ar putea fi exemplificatã Asociaþia Pescarilor ºi Vânãtorilor Sportivi, ONG Mare Nostrum

1.1.1.1 Care este informaþia pe care trebuie sã o furnizez din iniþiativã proprie publicului?
Autoritãþile publice trebuie sã punã la dispoziþia publicului din oficiu urmãtoarele tipuri de
informaþie privind mediul ºi gospodãrirea apelor:
·

informaþia privind starea mediului:
-

raportul (pe trei ani) privind calitatea mediului, realizat în conformitate cu cerinþele
specifice de raportare ale Agenþiei Europene de Mediu, care cuprinde secþiunea
Apã;
rapoarte periodice privind starea mediului la nivel local (semestriale ºi anuale) sau naþional
(anuale) rezultate din prelucrarea datelor din sistemul integrat de
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·

-

monitoring de mediu (Sistemul Naþional de evaluare ºi gestionare integratã a calitãþii
aerului; Sistemul Naþional de supraveghere a calitãþii apelor; Reþeaua Naþionalã
de supraveghere a radioactivitãþii mediului etc);

-

informãri în regim de urgenþã privind poluãrile accidentale sau producerea unor
evenimente deosebite ºi ameninþãrile potenþiale sau iminente ale acestora asupra
sãnãtãþii umane sau a mediului (ca, de exemplu, în cadrul: Sistemului de alarmare în
cazul poluãrii accidentale a apelor).

informaþia despre factori, mãsuri sau activitãþi care afecteazã sau pot afecta mediul, analize
ºi prognoze folosite la luarea deciziei de mediu:
-

legislaþie privind sectorul apã, acorduri, convenþii ºi alte documente internaþionale
privind sectorul apã;

-

documente privind strategia ºi politicile de gospodãrire a apelor, programe, planuri
de management de bazin (inclusiv rapoarte privind stadiul realizãrii acestora);

-

buletine informative ºi rapoarte de activitate, care includ analiza performanþelor
funcþiilor publice, întocmite anual de cãtre autoritãþile publice pentru gopodãrirea
apelor;

-

registrele autoritãþilor publice privind autorizarea activitãþilor cu impact semnificativ
asupra mediului, avizarea planurilor ºi programelor, procesele-verbale de inspecþie ºi
de constatare a contravenþiilor;

-

lista persoanelor fizice ºi juridice atestate sã întocmeascã documentaþii de
gospodãrirea apelor ºi proiectelor specifice.

În vederea clarificãrii ºi stabilirii exacte a informaþiilor de gospodãrirea apelor care trebuie puse
la dispoziþia publicului, OM nr. 1012/2005 pentru aprobarea procedurii privind mecanismul de
acces la informaþiile de interes public privind gospodãrirea apelor identificã informaþiile de
interes public ca fiind:

-

avertizãri ºi prognoze hidrologice;
starea calitãþii apelor;
zone inundabile;
sursele de poluare a apelor;
caracteristicile generale ale lucrãrilor de amenajare a bazinelor hidrografice;
calendarul ºi programul de lucru, incluzând procedura de consultare, cu cel puþin 3 ani înainte de data
prevãzutã pentru aprobarea schemei directoare actualizate;
sinteza problemelor care existã în bazin în domeniul gospodãririi apelor, cu cel puþin 2 ani înainte de data
prevãzuta pentru aprobarea schemei directoare actualizate;
proiectul schemei directoare cu cel puþin un an înainte de data prevãzutã pentru aprobarea schemei
directoare actualizate;
sinteza informaþiilor din Planurile de restricþii temporare pentru cursurile de apã deficitare ºi din Planurile
de apãrare împotriva inundaþiilor pe bazine hidrografice;
textele tratatelor, convenþiilor ºi acordurilor internaþionale în domeniul gospodãririi apelor la care România
este parte, precum ºi legislaþia localã, regionalã, naþionalã sau comunitarã în domeniul gospodãririi apelor
care sunt publicate în Monitorul Oficial.

Deºi prin tipurile menþionate anterior se rãspunde cerinþelor ºi clasificãrilor prevãzute de Legea
nr. 86/2000 privind ratificarea Convenþiei de la Aarhus, pentru a asigura o totalã implementare
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a acesteia ºi o corectã identificare a informaþiei de gospodãrirea apelor care trebuie pusã la
dispoziþia publicului, legislaþia specificã de acces la informaþia de gospodãrirea apelor de interes
public, trebuie coroboratã cu cea de acces la informaþia de mediu prevazutã în HG nr. 878/2005.
De exemplu, registrul proiectelor supuse evaluãrii impactului asupra mediului pentru care este
necesarã emiterea avizului, respectiv a autorizaþiei de gospodãrire a apelor reprezintã tot o
informaþie privind gospodãrirea apelor, chiar dacã nu se regãseºte în enumerarea prezentatã în
textul OM nr. 1012/2005.
Legea Apelor nr.107/ 996 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare reglementeazã situaþii în
care informarea populaþiei este prioritarã, astfel încât se impun proceduri specifice de
diseminare a informaþiei. În aceastã categorie intrã, asa cum sunt ele legal descrise în secþiunea
2.4.2.7 a prezentului manual:
·

Mãsurile de limitare sau de suspendare provizorie a folosirii apei, pentru a face faþã unui
pericol sau consecinþelor unor accidente, secetei, inundaþiilor etc.;

·

Poluãrile accidentale care necesitã o informare imediatã a utilizatorilor ºi a autoritãþilor
administraþiei publice locale;

·

Managementul situaþiilor de urgenþã (inundaþii, fenomene metorologice periculoase etc.);

·

Accidente sau avarii la construcþii hidrotehnice pentru care se întocmesc planuri de
avertizare-alarmare a populaþiei, obiectivelor economice ºi sociale situate în aval de lacurile
de acumulare.

În cazurile specifice menþionate anterior, procedurile prevãd informarea populaþiei prin acþiuni
de înºtiinþare, avertizare, pre-alarmare ºi alarmare, realizate de diferite structuri ale
administraþiei publice, în funcþie de competenþele ce le revin, dupa cum urmeazã:
Înºtiinþarea se realizeazã de cãtre Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã sau de
serviciile de urgenþã profesioniste, dupã caz, pe baza informaþiilor primite fie de la populaþie,
fie de la structurile care monitorizeazã sursele de risc;

·

Avertizarea populaþiei se realizeazã de cãtre autoritãþile publice centrale sau locale, dupã caz,
prin mijloace de avertizare specifice, în baza înºtiinþãrilor primite de la structurile abilitate;

·

Pre-alarmarea se realizeazã prin transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare cãtre
autoritãþi despre probabilitatea producerii unor dezastre sau a unui atac aerian;

·

Alarmarea populaþiei se realizeazã de cãtre autoritãþile publice centrale sau locale, dupã caz,
prin mijloace de avertizare specifice, în baza înºtiinþãrilor primite de la structurile abilitate.

Legislaþia prevede cã mesajele de avertizare ºi alarmare sã fie transmise obligatoriu, cu prioritate ºi
gratuit de cãtre toate sistemele de telecomunicaþii, posturile de radio ºi televiziune, inclusiv prin
satelit ºi cablu, care opereazã pe teritoriul þãrii, la solicitarea expresã a preºedinþilor/ºefilor
structurilor pentru situaþii de urgenþã.
Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile stabileºte ºi ea obligaþii distincte în cazul
afectãrii parametrilor corespunzãtori pe care trebuie sã îi respecte apa destinatã consumului
uman, caz în care autoritãþile publice competente în domeniul sãnãtãþii, atât la nivel central, cât
ºi local, în colaborare cu autoritãþile publice locale, disemineazã informaþiile cu privire la
calitatea apei potabile, implicit cu privire la eventualele restricþii impuse de afectarea
parametrilor corespunzãtori. Conform art. 11 din Legea nr. 458/2002, autoritãþile de sãnãtate
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publicã judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, sunt obligate sã asigure disponibilitatea
informaþiei în ceea ce priveºte calitatea apei potabile ºi despre mãsurile de remediere luate sau care
se impun a fi luate de cãtre autoritãþile competente ori de cãtre consumatorii în cauzã. Informaþia
trebuie sã fie corectã, clarã, furnizatã la timp ºi actualizatã. Dispoziþiile acestei legi se completeazã
atât cu cele ce reglementeazã liberul acces la informaþiile de interes public, cât ºi cu cele ce
reglementeazã accesul la informaþiile privind mediul, implicit referitoare la ape.
1.1.1.1 Cum sã prezint informaþiile de mediu ºi de gospodãrire a apelor? Cum influenþez
fluxul pasiv?
Legislaþia românã impune autoritãþilor publice
Atentie!
sã organizeze informaþia privind mediul,
Principiile activitatii de diseminare a informatiei:
·
Transparenta;
relevantã activitãþii lor ºi care este deþinutã de
·
Constanta;
sau pentru acestea, în scopul realizãrii diseminãrii
·
Flexibilitatea
·
Neutralitatea politica;
active ºi sistematice cãtre public a informaþiei
·
Raspunderea publica.
privind mediul. Pentru a rãspunde acestor cerinþe,
OM nr. 1012/2005 pentru aprobarea procedurii
privind mecanismul de acces la informaþiile de interes public privind gospodãrirea apelor indicã
modalitãþile care trebuie utilizate de autoritãþile publice pentru diseminarea informaþiei din
oficiu, respectiv:
·

Afiºarea la sediul autoritãþilor în cadrul punctelor de informare, prin editarea de publicaþii
proprii etc.;

·

Web site-uri;

·

Conferinþele ºi informãrile de presã.

• Afiºarea la sediul autoritãþilor în cadrul punctelor de informare, prin editarea de publicaþii
proprii etc.
Direcþia Apelor Dobrogea Litoral a
elaborat ºi publicat “Planul de Management al Fluviului Dunãrea,
Deltei Dunãrii, Spaþiului Hidrografic Dobrogea ºi Apelor Costiere”
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Aceste metode ºi mijloace de diseminare trebuie sã þinã cont cã obiectivele principale ale
diseminãrii vizeazã creºterea gradului de conºtientizare cu privire la problemele de gospodãrire
a apelor, pentru înþelegerea acestora ºi pentru întreprinderea unor acþiuni specifice în vederea
conservãrii sau îmbunãtãþirii factorilor de mediu.
Obiectivele activitãþii de diseminare ar trebui sã
Atentie!
reprezinte poziþia oficialã a autoritãþilor publice
Utilizarea fluxului activ de furnizare a informaþiei de mediu de
cãtre autoritãþile publice reduce numãrul de solicitãri de
ºi sã ofere publicului larg informaþie actualizatã
informaþii pe flux pasiv ºi implicit timpul alocat de personalul
ºi corectã cu privire la apã ºi gospodãrirea
departamentelor specializate pentru a rãspunde acestor solicitãri,
fiind aºadar mult mai eficientã.
apelor.
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• Web site - afiºarea pe pagina de Internet proprie.
O mare parte dintre informaþii sunt deja disponibile pe Internet. Informaþiile privind mediul ºi
apa disponibile în acest moment pe diferite pagini web sunt verificate ºi uºor de accesat.
Paginile web furnizeazã acces cãtre informaþii inventariate privind mediul ºi apa ºi cãtre
informaþiile selectate. De asemenea, deºi informaþiile ar trebui sã fie actualizate în mod
permanent, uneori aceastã activitate nu este finalizatã în timp util.
Site-ul web al MMGA – www.mmediu.ro poate fi considerat un exemplu foarte pozitiv atât din
punct de vedere al informaþiei puse la dispoziþie – diversitate (segmente de vârstã diferite),
limbaj, vizibilitate în termeni de culoare, acces facil la informaþii, cât ºi a frecvenþei cu care
informaþia este reactualizatã.
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În vederea managementului integrat al
resurselor de apã la nivel mondial, a fost creatã o
reþea globalã a centrelor naþionale de informare
cu privire la apã. Aceasta oferã un acces facil,
unificat ºi multilingv, printr-un portal comun pe
Internet, la documentele, experienþa ºi cunoºtinþele
experþilor disponibile în toate þãrile partenere,
în special a celor din Reþeaua Internaþionalã a
Organizaþiilor de Bazin (RIOB).

Obiectivele CNID:
·
·
·
·

colectarea informaþiilor;
verificarea informaþiilor selectate;
organizarea informaþiilor ºi
punerea la dispoziþie a informaþiilor selectate.

Deoarece este þara partenerã, prin MMGA ºi AN „Apele Române”, România are un punct focal
naþional, denumit Centrul Naþional de Informare ºi Documentare (CNID). Acest server
furnizeazã accesul la informaþiile inventariate ºi selectate privind Managementul Integrat al
Resurselor de Apã din fiecare þarã partenerã (www.aquadocenter.org).
Proiectul este implementat în România de cãtre
Administraþia Naþionalã “Apele Române”.
Având în vedere parteneriatele cerute de legislaþie,
autoritãþile colaboreazã cu o serie de organizaþii cu
activitate intensivã de diseminare a informaþiei
privind apa, precum:

Conþinutul paginilor web:
·
·
·
·
·

organizarea instituþionalã, legi ºi regulamente;
economia apei (investiþii, preþul ºi costul serviciilor,
principiul utilizatorul-poluatorul plãteºte etc.);
tehnologiile pentru proiecþia ºi utilizarea resurselor;
organizarea sistemului de monitorizare;
un forum de dicuþii on-line pe probleme de apã.

•
Asociaþia Românã a Apei (www.ara.ro) care publicã un buletin electronic lunar ce
conþine informaþii privind apa;
•
Alte autoritãþi publice care prin paginile proprii de web disemineazã activ informaþii prin
publicarea de rapoarte privind apa, date statistice, anunþuri, situaþia curentã a legislaþiei etc.

Direcþia Apelor Criºuri Oradea promoveazã pe site-ul propriu
campania educaþionalã “Criºuri Curate” (2005)
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Conferinþe ºi informãri de presã organizate periodic, care sã cuprindã sinteza evenimentelor ºi
acþiunilor ce au avut loc, cât ºi a celor preconizate a avea loc în domeniul gospodãririi apelor.
INFORMARE DE PRESÃ MMGA, 21.06.2006
Din datele primite la Centrul Operativ pentru Situaþii de Urgenþã al Ministerului Mediului ºi Gospodãririi Apelor, vã comunicãm
urmãtoarele:
În urma precipitaþiilor cãzute în judeþele Arad, Bistriþa-Nãsãud, Galaþi, Iaºi, Timiº ºi Vaslui s-au înregistrat cantitãþi importante de
precipitaþii în intervale scurte de timp (96 l/mp în judeþul Galaþi, 62 l/mp în judeþul Arad etc.), însoþite de grindinã, intensificãri ale vântului
ºi descãrcãri electrice.
Aceste fenomene meteorologice au avut ca efect producerea unor scurgeri importante de pe versanþi, pânã la aceastã orã nefiind înregistrate
pagube deosebite la lucrãrile hidrotehnice din administrarea AN “Apele Române” (Administraþia Naþionalã “Apele Române”).
Biroul de Presã al Ministerului Mediului ºi Gospodãririi Apelor
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Acest mijloc de diseminare a informaþiei de gospodãrire a apelor poate fi folosit dupã cum urmeazã:
•
Conferinþe de presã, informãri, rãspunsuri etc. la solicitãrile mass-media privind
informaþiile deþinute de autoritatea publicã respectivã;
•
Sesiuni de prezentare succintã a subiectelor de interes;
•
Monitorizarea presei în vederea observãrii subiectelor “fierbinþi” ºi furnizãrii din oficiu de
informaþii suplimentare în vederea detensionãrii situaþiei prin facilitarea accesului la informaþia
necesarã creãrii unei imagini corecte a situaþiei existente;
•
Vizite împreunã cu reprezentanþii presei la site-urile de interes pentru gospodãrirea apelor în
vederea explicãrii la faþa locului a soluþiilor propuse pentru rezolvarea problemelor.
Frecvenþa acestor mijloace poate varia de la zilnic la lunar sau trimestrial/semestrial.
Relaþia cu mass-media trebuie abordatã în mod distinct, ca o componentã esenþialã ºi parte
integrantã a relaþiilor publice a fiecãrei instituþii în parte. Emisiunile TV/ radio ºi articolele din
ziarele naþionale trebuie considerate principalele ºi cele mai eficace canale de diseminare a
informaþiei cãtre public.
La ora actualã se constatã cã interesul presei privind aspectele ce vizeazã gospodãrirea apelor este
încã redus, deºi, în contextul aderãrii României la Uniunea Europeanã, s-a observat o creºtere a
atenþiei acordate subiectelor.
Deºi restrictivã la prima vedere, reglementarea dã posibilitatea autoritãþilor publice care deþin
informaþii privind gospodãrirea apelor sã utilizeze orice mijloace de informare. Metodele minime
impuse de OM nr.1012/2005 au în vedere in special punerea la dispoziþia publicului a raportelor
informative privind starea de calitate a apei, prognozele hidrologice, inclusiv sintezele informative
din Planuri de restricþii temporare pentru cursurile de apã deficitare ºi Planuri de apãrare împotriva
inundaþiilor pe bazine hidrografice.
Toate celelalte informaþii de gospodãrirea apelor care trebuie diseminate în mod activ cãtre public,
precum ºi cele specifice necesare asigurãrii unei consultãri eficiente a publicului la elaborarea ºi
implementarea Planurilor de management a bazinelor hidrografice, cerute pentru implementarea
Directivei Cadru privind Apã, necesitã o informare mai largã care sã favorizeze în final,
sensibilizarea ºi educarea pe probleme de gospodãrire a apelor ºi medii acvatice a publicului. De
aceea, legislaþia recomandã ca autoritãþile publice sã încheie convenþii de parteneriat cu
colectivitãþile locale, asociaþii sau instituþii de învãþãmânt.
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În plus faþã de metodele menþionate mai sus, alte mijloace de informare se recomandã, precum
utilizarea:

·

Centrelor de informare ºi documentare;

·

Paginilor web nu doar ale autoritãþilor publice, dar ºi ale partenerilor acestora prin link-uri directe cãtre site-urile care conþin
informaþia privind gospodãrirea apelor;

·

Parteneriatelor cu organizaþiile neguvernamentale;

·

Anunþurilor ºi dezbaterilor publice;

·

Publicaþiilor, rapoartelor, organizarii de evenimente tematice ºi mass-media.

Centrul de documentare ºi informare
Centrele de documentare ºi informare reprezintã
centre de resurse pluridiscilinare care pun la dispoziþia
publicului informaþii pe suporturi diferite (fond de
carte, reviste, casete audio ºi video, CD ROM-uri,
calculatoare etc.), desfãºoarã activitãþi pedagogice etc.
De asemenea, aceste centre pot pune în aplicare ºi
proiecte menite sã creascã gradul de conºtientizare ºi
implicare a publicului în problemele de gospodãrirea
apelor.
Centrele de documentare ºi informare trebuie sã
furnizeze structuri ºi resurse documentare ºi umane ce
pot contribui la o mai bunã înþelegere a problemelor de
gospodãrire a apelor.

Prin centrul de documentare-informare INFOTERRA
România sunt diseminate activ urmãtoarele informaþii
privind mediul ºi apele:

·

Formarea iniþialã

·

Formarea continuã, autoperfecþionarea
profesionalã, reconversia profesionalã

·

Informare ºi documentare

·

Dezvoltarea cercetãrii

·

Conservarea ºi punerea în valoare a
patrimoniului naþional ºi local

·
Dezvoltarea gustului pentru lecturã
Funcþiile CDI
·

Tehnicã (gestiunea documentelor dupã
normele biblioteconomice în vigoare);

·

Pedagogicã (iniþierea în tehnicile de
cercetare documentarã);

·

De primire;

·

De informare generalã;

·

De relaþionare cu diferiþi parteneri;

·

De incitare la lecturã;

·

De informare scolarã ºi profesionalã;

·
De animare culturalã.
Sugestii pentru organizarea spaþiului unui CDI
·

Spaþiul de primire

·

Spaþiul de lecturã/consultare

·

Spaþiul pentru presã

·

Spaþiul de afiºaj ºi expoziþii

·

Spaþiul multimedia ºi audio - video

·

Spaþiul de multiplicare

·

Spaþiul de arhivare ºi stoc de material
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Autoritatea centralã pentru protecþia mediului ºi
gospodãrirea apelor nu are propriul sãu centru de
documentare ºi informare, dar face progrese
considerabile în privinta îmbunãtãþirii accesului la
sursele de documentare ºi informare, prin dezvoltarea
structurilor informaþionale necesare. În cadrul
Ministerului Mediului ºi Gospodãririi Apelor existã
centrul de documentare ºi infomare al reþelei mondiale
pentru schimbul de informaþii INFOTERRA al UNEP,
ca “Punct Focal Naþional”. Acest centru funþioneazã în
cadrul ministerului ca o structurã neguvernamentalã ºi
reprezintã singurul centru specializat de informare ºi
documentare cu privire la situaþia mediului în România,
în activitatea acestuia fiind inclusã ºi cea de
administrator al Bibliotecii de Mediu Specializate din
România.

Centrele de Documentare ºi Informare (CDI)
contribuie la:
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Rapoarte-Documentare

Traduceri din documente metodologice
internaþionale (manuale, ghiduri) acoperind toate
domeniile de interes major în domeniul protecþiei
mediului, inclusiv domeniul gospodãririi apelor.

Bibliografia româneascã privind mediul

Include 2.500 documente cu autori români privind
mediul: cãrþi, articole, analize, rapoarte de cercetare,
precum ºi legislatie ºi standarde româneºti de mediu.

Legislaþie de mediu

Legislaþia naþionalã de mediu ºi locaþiile ce gãzduiesc
lista actualizatã a legislaþiei naþionale de mediu,
precum ºi structura tematicã a acestora din urmã:
apã, aer, pãduri, deºeuri, mediul uman etc.
Orice titlu de pe aceastã listã poate fi consultat
gratuit în aceastã Bibliotecã de Mediu sau poate fi
comandat contra cost. În cadrul legislaþiei de mediu
sunt incluse ºi convenþiile internaþionale referitoare
la mediu la care România a aderat pânã la
nivelul anului 2000.

Baza de date MEDA

Este un serviciu pentru distribuirea selectivã a
informaþiilor referitoare la documente privind
caracteristici de mediu specifice, care aparþin
bibliotecii de mediu. Informaþiile sunt distribuite la
fiecare jumãtate de an, grupate pe tematici precum:
managementul mediului – aspecte generale, poluarea
ºi protectia atmosferei, poluarea ºi protecþia apei,
poluarea ºi protecþia solului, etc. Toate documentele
din baza de date pot fi consultate gratuit în sala de
lecturã a bibliotecii sau pot fi comandate contra cost.

Servicii la cerere

Bibliografie pe teme concrete, la solicitarea
beneficiarului, servicii de cãutare a unor informaþii
utile pe Internet, copii ale reglementãrilor naþionale
ºi ale Directivelor CE, copii ale altor
documente relevante etc.

Organizaþiile Neguvernamentalre (ONG)
Anumite ONG-uri din România (UNESCO Pro Natura, GCEG, Mare Nostrum, Prietenii
Pãmântului etc.) sunt implicate în activitãþi specifice de îmbunãtãþire a accesului la informaþii ºi
a participãrii publicului la luarea deciziei de mediu. Cea mai relevantã activitate o reprezintã
crearea paginii web StrawberryNet (www.ngo.ro),
Atentie!
care reprezintã comunitatea informaticã a
Multe ONG-uri au birouri de relaþii cu publicul ºi baze de
date bine puse la punct, oferind servicii de asistenþã ºi
ONG-urilor româneºti, o reþea electronicã pentru
consultanþã precum ºi intermedieri ºi facilitãþi tehnice în
mediu, dezvoltare durabilã democraþie ºi drepturile obþinerea
de informaþii
omului, servind ONG-urilor ºi cetãþenilor activi.
StrawberryNet furnizeazã servicii diverse precum
aplicaþii de publicare pe Internet, liste de discuþie personalizate, suport pentru acþiuni ºi
campanii, gãzduire web, nume de domenii, adrese de e-mail etc., în cadrul informaþiei privind
apa. De asemenea, paginile web ale ONG-urilor preiau ºtiri, comunicate ale diverselor autoritãþi
publice, dar ºi ale altor organizaþii,

ROLUL ªI MECANISMELE TIP DE ACCES
LA INFORMAÞIA DIN SECTORUL APÃ

Cercetãri bibliografice retrospective

Aproximativ 100 de referinþe bibliografice grupate
pe teme precum: politici ºi strategii de mediu,
schimbãri climatice, evaluarea impactului
asupra mediului etc.
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contribuind la îmbunãtãºirea conºtientizãrii publicului cu privire la importante probleme ce
vizeazã mediul ºi gospodãrirea apelor.

Centrul de Consultanþã Ecologicã din Galaþi afiºeazã la secþiunea ºtiri, în data de 23 martie 2006, o prezentare a
mecanismelor juridice aflate în curs de derulare, preluatã de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, care pe
scurt sunt urmãtoarele:
1.

În prezent, se aflã în curs de desfãºurare lucrãrile Comisiei de Anchetã Internaþionalã constituitã în baza
prevederilor Convenþiei de la Espoo din 1991 privind evaluarea impactului asupra mediului în context
transfrontalier. Dacã experþii Comisiei de Anchetã vor concluziona cã proiectul Bâstroe nu are un impact de
mediu în plan transfrontalier, atunci lucrãrile la canal vor putea fi continuate fãrã implicarea directã a pãrþii
române, dar cu luarea în considerare a dreptului internaþional aplicabil, a prevederilor deciziilor, rezoluþiilor
ºi recomandãrilor internaþionale. Dacã se va demonstra cã proiectul Bâstroe are un impact negativ de mediu
în plan transfrontalier, partea ucraineanã va fi obligatã sã consulte ºi sã implice partea românã în ceea ce
priveºte etapele subsecvente ale proiectului. La începutul lunii iunie 2006 Comisia va pronunþa concluziile
sale referitoare la cazul Bâstroe.

2.

Problema proiectului ucrainean Bâstroe face obiectul unui dosar care a fost deschis la nivelul Consiliului
Europei potrivit unei decizii adoptate în decembrie 2004 de cãtre Comitetul Permanent al Convenþiei de la
Berna privind conservarea vieþii sãlbatice în Europa. Comitetul Permanent al Convenþiei de la Berna
urmeazã sã asigure informarea Comitetului Miniºtrilor al Consiliului Europei cu privire la evoluþia
proiectului ucrainean.

3.

Comitetul de Implementare al Convenþiei de la Aarhus privind accesul publicului la informaþie ºi
participarea la decizii pe probleme de mediu analizeazã periodic modul în care Ucraina aduce la îndeplinire
prevederile deciziei adoptate în mai 2005 la Alma-Ata de cãtre Conferinþa Pãrþilor la Convenþie.

4.

Comitetul Permanent al Convenþiei de la Ramsar privind zonele umede de importanþã internaþionalã a
instituit un proces de monitorizare a respectãrii de cãtre autoritãþile ucrainene a prevederilor rezoluþiei
adoptate în noiembrie 2005 la Kampala, cu prilejul Conferinþei Pãrþilor la Convenþie.

Anunturi si dezbateri publice
Legislatia romaneasca referitoare la emiterea acordurilor si a autorizatiilor de mediu prevede
participarea publicului in timpul implementarii procedurilor relevante parcurse pentru aprobarea
proiectelor si/ sau pentru desfasurarea anumitor activitati cu impact semnificativ asupra
mediului, asa-numita procedura EIA si/ sau IPPC.

Participarea publicului în cadrul procedurilor menþionate mai sus implicã atât anunþuri, cât ºi
dezbateri publice. De la intrarea în vigoare a procedurilor EIM ºi IPPC în 2003, au fost realizate
mai multe anunþuri publice ºi au avut loc dezbateri publice pentru investiþii în domeniul apei, în
special în ceea ce priveºte alimentarea cu apã ºi staþiile de tratare a apei uzate. De exemplu,
toate proiectele cu finanþare ISPA din sectorul apei necesitã o EIM completã, incluzând
informarea ºi consultarea publicului. Existã diverse canale de informare
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APM CONSTANÞA anunþã publicul interesat ca în urma parcurgerii etapei de încadrare din cadrul procedurii
de reglementare, în cadrul ºedintei CAT din data de 10.03.2006, s-a luat decizia evaluãrii impactului asupra
mediului privind investiþia "Amenajarea complexã pentru atenuarea viiturilor ºi refacere plajã ºi falezã
Costineºti", judeþul Constanþa, amplasatã în localitatea Costineºti.
Informaþiile privind potenþialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM
Constanþa - strada Unirii nr. 23 ºi la sediul Direcþiei Apelor Dobrogea Litoral - strada Mircea cel Batrân nr. 127,
Constanþa, zilnic între orele 13 - 16.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Constanþa - strada Unirii nr. 23, în termen de 5 zile
lucrãtoare de la apariþia anunþului.
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utilizate de titulari pentru informarea publicului, precum: anunþuri în locuri publice, în presa
naþionalã sau localã sau la TV, în mãsura posibilului etc.
Denumirea proiectului: Reabilitarea ºi modernizarea sistemului de alimentare cu apã ºi canalizare, precum ºi
construcþia unei staþii de epurare la Galaþi;
Titular de proiect: Consiliul Local Galaþi, prin SC APATERM SA Galaþi;
Depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiect: 20.02.2004;
Decizia etapei de încadrare: proiectul este supus Anexei I.1 din Ordinul de Ministru 860/2002, prin urmare
EIA este obligatorie, iar Agenþia Regionalã de Protecþie a Mediului Galaþi a decis sã treacã la etapa de definire
a domeniului de evaluare a impactului asupra mediului;
Caracterul transfrontierã al proiectului: proiectul nu are impact transfrontierã;
Dezbaterea publicã a raportului privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului: 30.06.2004, la sediul
ARPM Galaþi;
Decizia etapei de analizã: în baza evaluãrii tehnice a raportului, a rezultatelor consultãrii altor autoritãþi
regionale/ locale cu responsabilitãþi de mediu, precum ºi a evaluãrii propunerilor justificate ale publicului,
ARPM Galaþi a decis emiterea acordului de mediu la 13.07.2004;

Procedura impune o dezbatere publicã obligatorie asupra rapoartelor privind evaluarea mediului,
detaliind organizarea ºi gestionarea reuniunilor de dezbatere publicã.
Mai sus este prezentat un exemplu de participare publicã în cadrul procedurii EIM, menþionând
cã exemplul este ultimul anunþ al procedurii, acela privind decizia finalã. Exemplul trebuie
considerat cea mai bunã practicã, þinând cont cã au fost urmaþi toþi paºii procedurali, iar
participarea ºi consultarea publicului au fost implementate pe parcursul întregii proceduri, aºa
cum prevede legislaþia.
Publicatii, rapoarte, organizarea de evenimente tematice ºi mass-media

Rapoarte

Pot fi anuale, lunare, zilnice. Constituie o sursã bunã de informare.
De exemplu, o foaie de raportare zilnicã privind calitatea surselor de apã
conþine informaþii despre: sursã, culoare, turbiditate, cloruri, pH etc.
Aceste rapoarte sunt disponibile, iar autoritãþile sunt obligate
sã le disemineze cãtre public.

Evenimente

Evenimentele interactive precum seminariile, conferinþele, evenimentele
locale ºi naþionale sunt de obicei utilizate pentru diseminarea activã a
informaþiei atunci când acest tip de activitate constituie instrumentul
adecvat de transmitere a mesajului cãtre audienþã. Autoritãþile române
de gospodãrirea apelor organizeazã anual “Ziua Apei”, “Ziua Deltei”,
“Ziua Dunãrii“, „Ziua Internaþionalã a Mãrii Negre” ocazie cu care sunt
prezentate ºi dezbãtute, într-un context mai larg, probleme specifice
privind Dunãrea, Delta Dunãrii ºi Marea Neagrã, în raport cu dezvoltarea
durabilã. La evenimente se utilizeazã diferite mijloace de comunicare
precum: broºuri, conferinþe de presã, ateliere de lucru tematice,
seminarii, postere, clipuri TV etc.
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Documente publicate

Pe lângã disponibilitate pe Internet, documentele ar putea fi ºi publicate.
Multe ONG-uri specializate publicã buletine de ºtiri periodice, broºuri
ºi articole de ziar conþinând informaþii tehnice ºi ºtiinþifice privind
managementul apei.
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1.1.1 Fluxul pasiv al informaþiei
În acest capitol vom realiza o trecere în revistã a modalitãþilor ºi tehnicilor prin care se poate
implementa fluxul pasiv al informaþiei de mediu ºi de gospodarire a apelor, prin punerea la
dispoziþia publicului a informaþiei la cerere.

Subiect activ
Orice persoanã

Autoritãþile publice
(la cerere)

1.1.1.1 Care este cadrul legal care reglementeazã accesul publicului la informaþii, prin
flux pasiv?
Legea nr. 544/2001, reglementarea - cadru în domeniul accesului la informaþia de interes public, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, coroboratã cu prevederile HG nr. 123/2002, face distincþie
între informaþia comunicatã din oficiu – deci în cadrul fluxului activ al informaþiei – ºi
informaþia care poate fi obþinutã la cerere, respectiv care face obiectul fluxului pasiv al
informaþiei.
Informaþiile de interes public care pot fi obþinute la cerere sunt acele informaþii altele decât cele
comunicate din oficiu.

Solicitarea informaþiei
Pentru facilitarea redactãrii solicitãrii ºi a reclamaþiei administrative (dacã este cazul), în
conformitate cu dispoziþiile art. 14 din HG nr. 123/2002, autoritãþile ºi instituþiile publice vor pune
gratuit la dispoziþia persoanei interesate formulare-tip (prezentate în anexele nr. 1, 2a), 2b), iar
pentru comunicarea rãspunsurilor – anexele 3, 4 ºi 5).

Cerinþe minime privind conþinutul acestei cereri (art. 6 alin. (2) din Lege):
·

autoritatea sau instituþia publicã cãtre care se adreseazã cererea;

·

informaþia solicitatã, astfel încât sã permitã autoritãþii sau instituþiei publice identificarea informaþiei de
interes public;

·

numele, prenumele ºi semnãtura solicitantului, precum ºi adresa la care se solicitã primirea rãspunsului.
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Dupã primirea ºi înregistrarea cererii structurile sau persoanele responsabile de informarea publicã
directã realizeazã o evaluare primarã a solicitãrii, în urma cãreia se stabileºte dacã informaþia
solicitatã este o informaþie comunicatã din oficiu, furnizabilã la cerere sau exceptatã de la liberul
acces, dupã cum urmeazã:
i. Dacã informaþia solicitatã a fost deja comunicatã prin fluxul
activ (din oficiu), solicitantul va fi informat de îndatã despre acest lucru, comunicându-i-se ºi
sursa unde informaþia solicitatã poate fi gãsitã, în termen de maxim 5 zile (lucrãtoare) de la
data înregistrãrii.

37

Exemplu: Asociaþia neguvernamentalã X depune la MMGA o solicitare a organigramei acestei autoritãþi publice.
Rãspunsul autoritãþii publice poate fi urmãtorul, în funcþie de tipul solicitãrii:
·
·

Dacã a fost o solicitare verbalã, rãspunsul se furnizeazã pe loc – organigrama se gãseºte publicatã pe site-ul
MMGA.
Dacã solicitarea a fost scrisã, atunci va trimite, în scris, rãspunsul din care sã reiasã faptul cã respectiva
informaþie este publicatã pe site-ul MMGA, în termen de 5 zile lucrãtoare de la înregistrarea cererii (aºadar,
nu de la data expedierii cererii, dacã aceasta s-a realizat prin poºtã).

ii.

Dacã informaþia solicitatã nu a fost comunicatã prin fluxul activ, solicitarea
va fi transmisã, de cãtre structurile sau persoanele responsabile de informarea
publicului, cãtre structurile competente din cadrul autoritãþilor ºi instituþiilor
publice pentru a verifica respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr.
544/2001, ce detaliazã excepþiile de la liberul acces.

Termenele de comunicare a informaþiei solicitate
Ca regulã generalã de comunicare a rãspunsului, legislaþia (art. 7 alin. (1) din Lege) prevede
obligaþia de a rãspunde în scris solicitantului de informaþii de interes public în termen de 10 zile
sau, dupã caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitãrii, în funcþie de:
· Dificultatea;
· Complexitatea;
· Volumul lucrãrilor documentare ºi de
· Urgenþa solicitãrii.

Exemplu - termenul de 10 zile lucrãtoare se va calcula astfel:
Calculul termenelor exprimate în zile lucrãtoare
dacã înregistrarea solicitãrii se efectueazã pe 1 ianuarie,
presupunând cã 1 ianuarie este o zi lucrãtoare ºi totodatã
se face conform reglementãrii de drept comun, adicã
reprezintã ziua de luni, termenul de 10 zile lucrãtoare se va
“nu se iau în socotealã nici ziua când a început, nici
considera împlinit în data de 16 ianuarie.
ziua când s-a sfârºit” (art. 101 din Capitolul III din
cuprinsul Codului de procedurã civilã). Conform Hotãrârii de Guvern, autoritãþile ºi instituþiile
publice îºi prelungesc practic termenele instituite prin lege.
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Termene de comunicare a informaþiei
a) 10 zile lucrãtoare pentru comunicarea informaþiei de interes public solicitate, dacã aceasta a fost
indentificatã în acest termen;
b) 10 zile lucrãtoare pentru anunþarea solicitantului cã termenul iniþial prevãzut la lit. a) nu a fost suficient
pentru identificarea informaþiei solicitate;
c) 30 de zile lucrãtoare pentru comunicarea informaþiei de interes public identificate peste termenul prevãzut
la lit. a);
d) 5 zile lucrãtoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaþiei solicitate ºi a motivãrii
refuzului.
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Pentru situaþia în care
cererea este generalã,
neclarã sau nu permite
identificarea informaþiei
solicitate, legislaþia oferã
posibilitatea autoritãþii
publice de a cere
solicitantului, cât mai
curând posibil dar nu mai
tarziu de 30 zile, sã
specifice ce anume solicitã.
Solicitantul are posibilitatea
clarificãrii cererii ºi
transmiterii indicaþiilor de
specificare cerute, în termen
de douã luni. Netransmiterea
specificaþiilor cerute în
termenul menþionat, permite
autoritãþii publice sã refuze
cererea de informaþii.

Model reclamaþie administrativã
<numele ºi adresa instituþiei care a refuzat furnizarea informaþiei solicitate>
Data ________________
Stimate domnule/Stimatã doamnã ...............................,

Prin prezenta formulez o reclamaþie administrativã, conform Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaþiile de interes public, întrucât la cererea nr. ....................
din data de ......................... nu am primit informaþiile solicitate în termenul
legal, stabilit de lege. Documentele de interes public solicitate erau
urmãtoarele:
.......................................................................................................................... ........................
Documentele solicitate se încadreazã în categoria informaþiilor de interes
public, din urmãtoarele considerente:
............................................................................................................................
..................……………………………………………………………………
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaþiile de
interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul
meu la informaþie, conform legii, a fost lezat.
Vã mulþumesc pentru rãspuns,

.......................... (semnãtura petentului)
Regula generalã stabilitã prin Numele ºi prenumele petentului
..................................................
lege prezintã o excepþie, ºi
Adresa ..........................................................................................
anume aceea a cazului în
Telefon ....................................................
Fax ...........................................................
care se constatã realizarea
uneia dintre condiþiile pentru
care s-a prevãzut expres
prelungirea termenului pânã
la 30 de zile. În acest caz special, adicã durata de timp necesarã pentru indentificarea informaþiei
solicitate depãºeºte acest termenul general de 10 zile, rãspunsul va fi comunicat solicitantului în
maxim 30 de zile, cu condiþia înºtiinþãrii în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
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Diagrama procesului de solicitare a informaþiei p ublice

SOLICITAREA INFORMAÞIEI

VERBAL

TELEFONIC

Rãspuns
verbal
Rãspuns
complex

E-MAIL

ÎN SCRIS

Rãspuns
prin E-mail

Rãspuns
telefonic

SOLICITAREA ÎN SCRIS
Rãspuns
scris

INFORMAÞIA
DIN OFICIU
Pe loc sau în max. 5
zile

INFORMAÞIA
SIMPLÃ
În 10 zile

REFUZUL OFERIRII
ÎNFORMAÞIEI
În 5 zile

Aºadar, acest text legal impune în sarcina autoritãþii sau instituþiei publice, pentru situaþia specialã
pentru care este necesarã prelungirea termenului pânã la 30 de zile, urmãtoarele obligaþii:
·

înºtiinþarea prealabilã a solicitantului cu privire la prelungirea termenului de
la 10 zile pânã la 30 de zile pentru comunicarea informaþiei solicitate, în termen de 10
zile de la data înregistrãrii solicitãrii – sub sancþiunea înaintãrii unei reclamaþii
administrative din partea solicitantului, sau chiar a iniþierii unei acþiuni în instanþã
pentru refuzul nejustificat din partea autoritãþii sau instituþiei publice de comunicare a
informaþiei de interes public solicitate;

ROLUL ªI MECANISMELE TIP DE ACCES
LA INFORMAÞIA DIN SECTORUL APÃ

INFORMAÞIE
COMPLEXÃ
În 30 zile cu
înþtiinþare în 10 zile
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·

prelungirea termenului pânã la 30 de zile de la data înregistrãrii nu se
interpreteazã exclusiv prin prelungirea termenului cu 20 de zile, ci cu orice perioadã de
timp cuprinsã între a 11-a, respectiv a 30-a zi inclusiv de la data înregistrãrii.

Interpretarea acestui paragraf relevã obligaþia comunicãrii informaþiei solicitate în cel mai scurt
timp posibil, chiar ºi în condiþiile în care complexitatea informaþiei solicitate impune prelungirea
termenului.
Legislaþia prevede, de asemenea, obligaþia autoritãþilor sau instituþiilor publice de comunicare a
refuzului de furnizare a informaþiilor publice solicitate, dacã este cazul, în termen de 5 zile de la
primirea petiþiei, precum ºi obligaþia asociatã de motivare a rãspunsului. Exemple de cazuri în
care deþinãtorii de informaþii de interes public pot refuza furnizarea de informaþii:
·

afecteazã siguranþa naþionalã;

·

afecteazã desfãºurarea unor acþiuni în curs de urmãrire penalã sau în instanþã;

·

cererea priveºte materiale în curs de completare sau nefinalizate;
informaþia este deþinutã de o altã autoritate publicã, caz în care se transmite în
termen de 15 zile cererea de informaþii acelei autoritãþi etc.

·

Motivarea rãspunsului trebuie sã se încadreze, din punct de vedere legal, în excepþiile prevãzute
de art. 12 ºi 14 ale Legii nr. 544/2001. Structurile special constituite ori persoanele responsabile
pentru informarea publicã au obligaþia de a identifica ºi de a actualiza în permanenþã
informaþiile de interes public care sunt exceptate de la liberul acces, în condiþiile legii.
Este important de reþinut faptul cã refuzul furnizãrii informaþiei solicitate trebuie sã fie însoþit ºi de
explicitarea clarã a procedurii prin care solicitantul
Alte obligaþii pentru autoritãþi prevãzute de Legea nr.
poate reclama refuzul la conducãtorul autoritãþii
544/2001 ºi de normele de aplicare:
sau instituþiei publice sau ulterior la secþia de
contencios administrativ a tribunalului în raza
·
obligaþia de transmitere a
solicitãrii cãtre instituþiile sau autoritãþile
cãruia domiciliazã sau se aflã sediul autoritãþii sau
publice competente, în situaþia în care
instituþiei publice.

·

obligaþia pentru funcþionarii din
cadrul compartimentelor de informare ºi relaþii
publice de a preciza condiþiile ºi formele în
care are loc accesul la informaþiile de interes
public în cazul solicitãrii verbale de informaþii,
ºi pot furniza aceste informaþii pe loc, cu
condiþia ca ele sã fie disponibile (art. 8 alin. (1)
din lege).

art. 7 al legii.

Aplicând prevederile Legii nr. 544/2001, Normele
metodologice de aplicare a acesteia lasã
posibilitatea prezentãrii informaþiilor în format
electronic în mod eºalonat, avându-se în vedere
dotarea cu tehnicã de calcul a autoritãþii sau
instituþiei în cauzã, conform art. 8 alin. (2).
În cazul informaþiilor solicitate verbal, regula, în
fapt o excepþie de la termenul general prevãzut în
cuprinsul art. 7, este de comunicare a
informaþiilor pe loc. Pe cale de excepþie, dacã
aceste informaþii nu sunt disponibile pe loc,
solicitantul va fi îndrumat sã solicite în scris
informaþia de interes public, urmând sã i se aplice
regulile prezentate anterior, stipulate în cuprinsul
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informaþia solicitatã nu se încadreazã în
competenþele instituþiei sau autoritãþii publice
(art. 24 din HG nr. 123/2002). Obligaþia
concomitentã în sarcina autoritãþii sau
instituþiei publice iniþial sesizate este
notificarea solicitantului, în termen de maxim
5 zile de la înregistrare cererii sale, cu privire
la transmiterea cãtre autoritatea sau instituþia
competentã;

41

Conducerea autoritãþii sau instituþiei publice trebuie sã stabileascã un program minim pentru
comunicarea informaþiilor solicitate verbal ºi care pot fi transmise pe loc, care trebuie afiºat la
sediul acesteia ºi care se va desfãºura, obligatoriu, în timpul funcþionãrii instituþiei, incluzând ºi o zi
pe sãptãmânã, în afara programului obligatoriu de funcþionare (art. 8 alin. (3) al Legii).
HG nr. 1487/2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la HG nr. 1723/2004 privind aprobarea
Programului de mãsuri pentru combaterea birocraþiei în activitatea de relaþii cu publicul, stabileºte
cã: „programul de lucru cu publicul se stabileºte astfel încât în zilele lucrãtoare sã se asigure accesul
cetãþenilor între orele 8,30 ºi 16,30 ºi, într-o zi pe sãptãmânã, între orele 8,30 ºi 18,30, exclusiv
sâmbãta, care va fi stabilitã prin act administrativ de cãtre conducãtorii instituþiilor sau autoritãþilor
administraþiei publice centrale ºi locale. Programul de lucru cu publicul se afiºeazã la loc vizibil”.
Obligaþia asigurãrii programului minim de relaþii cu publicul pentru primirea ºi soluþionarea
solicitãrilor de informaþii de interes public nu poate fi mai restrânsã decât cea expres prevãzutã în
cuprinsul art. 8 alin. (3).
Cele douã hotãrâri ale Guvernului anterior menþionate fac referire explicit la activitatea de relaþii cu
publicul desfãºuratã de ministerele ºi celelalte autoritãþi ale administraþiei publice centrale ºi locale.
De aici rezultã obligaþia în sarcina tuturor celorlate autoritãþi ºi instituþii publice care intrã sub
incidenþa prevederilor Legii nr. 544/2001 de a asigura un program de relaþii cu publicul în
conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3). Este implicit ºi cazul Administraþiei Naþionale „Apele
Române”.
Informaþiile solicitate de mass-media

1.1.1.1 Care este cadrul legal care reglementeazã accesul publicului la informaþiile de
mediu ºi de gospodãrire a apelor prin flux pasiv?
Solicitarea informaþiilor privind mediul
În conformitate cu dispoziþiile Convenþiei de la Aarhus ratificatã prin Legea nr. 86/2000 ºi ale HG nr.
878/2005, informaþia de mediu poate fi solicitatã în orice formã, convenþia fãcând referire la forma
„scrisã, vizualã, audio, electronicã sau sub orice formã materialã”. Alte posibilitãþi se pot referi la:
documente scrise, fotografii, ilustrate, înregistrãri video, audio, dischete, CD-uri sau oricare altã
formã în care informaþia poate fi inclusã actualmente sau în viitor.
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Legislaþia are prevederi speciale pentru
În relaþia cu mass-media autoritãþile ºi instituþiile publice
au urmãtoarele obligaþii:
informaþiile solicitate verbal de cãtre
·
organizarea periodicã, de regulã o datã
reprezentanþii mass-media, pentru care se
pe
lunã,
a
unor
conferinþe de presã pentru aducerea
instituie o regulã specialã, ºi anume
la cunoºtinþã a informaþiilor de interes public;
comunicarea informaþiilor solicitate imediat,
·
obligaþia de a rãspunde, în cadrul
prezentând ºi o excepþie: în cel mult 24 de ore.
acestor conferinþe de presã, cu privire la orice
Accesul mijloacelor de informare în masã la
informaþii de interes public (art. 17 din lege).
informaþiile de interes public este reglementat
într-un capitol distinct al acestei legi, ca urmare a faptului cã activitatea de culegere ºi de difuzare a
informaþiilor de interes public, desfãºuratã de mass-media constituie o concretizare a dreptului
cetãþenilor de a avea acces la orice informaþie de interes public.
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Convenþia nu garanteazã explicit accesul la documente
Atenþie!
ci la informaþia conþinutã de acestea, de aceea forma
Orice persoanã poate solicita informaþii privind mediul
materialã sub care este deþinutã informaþia nu trebuie sã se ºi gospodãrirea apelor ºi are dreptul sã le primeascã fãrã
sã demonstreze cã are vreun interes specific în a afla
constituie într-o restricþie pentru accesul persoanelor
respectivele informaþii.
interesate la ea.
Dreptul cetãþeanului de a alege forma sub care este
solicitatã informaþia de mediu are beneficii atât pentru autoritatea publicã cât ºi pentru solicitant
deoarece:
· informaþia poate fi furnizatã mai repede;
· oferirea informaþiei poate fi mai puþin costisitoare;
· satisfacerea tuturor solicitãrilor, fãrã a dezavantaja persoanele care nu au acces la
anumite echipamente, conexiune la Internet etc.
Autoritãþile publice sunt obligate, astfel, sã ofere copii ale documentelor, când acestea sunt
solicitate în locul examinãrii acestor documente, dar bineînþeles cã la cerere poate fi studiat
originalul documentului daca el este preferat de cãtre solicitant obþinerii unei copii.
Convenþia prevede douã excepþii în care informaþia nu este oferitã în forma solicitatã:
·

când este mai rezonabil pentru autoritatea publicã sã ofere informaþia cerutã sub
o altã formã, caz în care trebuie indicate motivele pentru care poate fi fãcutã
disponibilã în acea formã; sau

·

când informaþia este deja disponibilã publicului sub altã formã (în fluxul activ).

Pentru cazul al doilea, este de la sine înþeles cã este foarte importantã, totuºi, forma în care acea
informaþie este deja disponibilã ºi ea nu trebuie sã reducã posibilitatea cetãþeanului de a avea acces
la ea. Cu titlu de exemplu, în situaþia în care informaþia este disponibilã în formã scrisã, printr-o
publicaþie pentru care posibilitãþile de acces sunt limitate, rãspunsul autoritãþii publice cuprinzând
indicarea acestei surse cãtre cetãþean nu poate fi considerat ca fiind rezonabil. Este cazul informaþiei
publicate în numerele bis ale Monitorului Oficial, la care accesul se realizeazã contra cost.
Legislaþia româneascã, exceptând Legea nr. 544/2001 care prevede cã informaþia trebuie oferitã
„indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informaþiei” nu mai are alte
specificaþii referitoare la obligativitatea oferirii informaþiei sub forma solicitatã.
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Modalitãþile în care cetãþeanul redacteazã o solicitare de informaþii privind mediul trebuie sã
permitã autoritãþii publice care o deþine sã înþeleagã exact elementele la care se face referire pentru a
se putea rãspunde corespunzãtor. De aceea este important ca cererile sã fie clare, concrete, raþionale.
Legea nr. 86/2000 specificã însã expres faptul cã cetãþeanul nu trebuie, în sensul cã nu este
obligat, sã îºi declare interesul faþã de tipul sau natura informaþiilor pe care le solicitã.
Instituþiile publice care deþin aceste informaþii nu trebuie ca, sub pretextul cã doresc sã rãspundã
cu acuitate cererii, sã „mascheze” prin întrebãri suplimentare declararea scopului din partea
solicitantului. Toate lãmuririle care sunt solicitate trebuie sã aibã drept rezultat doar satisfacerea
cât mai eficientã a solicitãrii.
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Cu titlu orientativ, în redactarea unei solicitãri poate fi folosit modelul oferit de HG nr.
123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaþiile de interes public, însã modelul de formular nu este obligatoriu în
solicitarea informaþiilor privind mediul.
Mai mult, prin adoptarea noilor norme metodologice pentru aplicarea HG nr. 878/2005 privind
liberul acces la informaþiile privind mediul ar putea fi adoptat un model „personalizat” pentru
solicitarea informaþiilor privind mediul. Utilizarea unui anumit formular poate deveni semnificantã
în contextul în care, în practicã, ar putea apãrea situaþiile în care, datoritã utilizãrii formularului
prezentat în HG nr. 123/2002, cererea respectivã sã fie încadratã nu ca pe o solicitare de informaþii
privind mediul, conform prevederilor Legii nr. 86/2000 ºi ale HG nr. 878/2005, ci ca ºi solicitare de
informaþii de interes public, urmând cursul prescris în conformitate cu dispoziþiile aplicabile (Legea
nr. 544/2001, HG nr. 123/2002).
Câteva dintre diferenþele ce se remarcã între cele douã reglementãri cadru, acccesul la informaþia
privind mediul ºi la informaþia de interes public sunt constituite de:
·

diferenþa noþiunilor de autoritate publicã în lumina ambelor reglementãri;

·

diferenþa de termene legale aplicabile.

Pentru a veni în sprijinul cetãþeanului care doreºte sã solicite o informaþie privind mediul, dar care
nu ºi-a formulat în termeni clari aceastã solicitare, compartimentele specializate din cadrul
instituþiilor publice, trebuie sã punã la dispoziþia cetãþeanului formularele tip pentru solicitarea
informaþiilor privind mediul.
Convenþia Aarhus prevede ca informaþia sã fie disponibilã în urma solicitãrii într-un timp bine
delimitat, dar ca o regulã generalã sintagma folositã este de „în cel mai scurt timp posibil ºi cel mai
târziu la o lunã dupã ce cererea a fost înaintatã”. Excepþia privind termenul maxim al rãspunsului
se referã la cazurile când volumul ºi complexitatea informaþiei justificã prelungirea acestei
perioade pânã la douã luni, în care caz solicitantul este informat de aceasta, cu specificarea cauzelor
(art. 4 alin. (4)).

Solicitarea informaþiilor privind gospodãrirea apelor
Solicitarea informatiilor privind gospodãrirea apelor se face dupã un formular tip prevãzut în
OM nr. 1012/2005 care rãspunde cerinþelor minime prevãzute de legislaþia privind accesul liber
la informaþia de interes public.
Art. 8 al OM nr. 1012/2005 Conþinutul formularului de solicitare a informaþiei
Numele ºi adresa unitãþii deþinãtoare de informaþii de interes public privind gospodãrirea apelor
Ref.: Solicitare pentru informaþie potrivit prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale
Ordinului ministrului mediului ºi gospodãririi apelor nr. 1012/2005 pentru aprobarea Procedurii privind mecanismul de acces la
informaþiile de interes public privind gospodãrirea apelor.
Stimatã/Stimate doamnã/domn,
Subsemnatul .............. , domiciliat în localitatea ............ , str. ......... nr. ..... , bl. .... , sc. .... , et. .... , ap. .... , cod poºtal ...... , telefon ...... ,
e-mail ...... .
În conformitate cu prevederile Legii nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale Ordinului ministrului mediului ºi
gospodãririi apelor nr. 1012/2005, solicit accesul la (sau o copie a ..................) informaþiile legate de ................. (descrierea
subiectului solicitãrii sau a documentelor solicitate) .................... (clarificarea formei de furnizare a conþinutului informaþiei
solicitate - dischetã, copie xerox etc.) ..................... .
Confirm plata pentru tariful de copiere a materialului solicitat (pe suport hârtie sau pe suportul magnetic utilizat etc.).

ROLUL ªI MECANISMELE TIP DE ACCES
LA INFORMAÞIA DIN SECTORUL APÃ

Deºi în practicã nu s-a dat aplicabilitate acestor reglementãri existente încã din anul 2000, în lumina
noilor modificãri legislative, prin adoptarea HG nr. 878/2005 care transpune ºi prevederile
Directivei privind accesul la informaþia privind mediul 2003/4/CE în legislaþia naþionalã, s-a
reiterat dimensionarea termenelor legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 86/2000, ceea ce
înseamnã, în acest nou context, lãrgirea termenelor legale pânã la maximul stipulat în aceastã lege.
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2.4.2.3 Care este informaþia pe care trebuie sã o furnizez la cerere publicului?
Autoritatea publicã pune la dispoziþia publicului la cerere urmãtoarele tipuri de informaþie privind
mediul ºi gospodãrirea apelor:
·

informaþia despre factori, mãsuri sau activitãþi care afecteazã sau pot afecta mediul, analize
ºi prognoze folosite la luarea deciziei de mediu:
-

·

anunþuri privind analizele cost-beneficiu sau alte analize ºi prognoze economice
folosite în luarea deciziei de mediu în general ºi de gospodãrire a apelor, în particular;

informaþia privind starea sãnãtãþii ºi a siguranþei populaþiei, condiþiile de viaþã, zonele
culturale ºi construcþiile, în mãsura în care acestea sunt sau pot fi afectate de starea
elementelor de mediu ºi/sau de factorii, activitãþile ori mãsurile sus-menþionate:
-

informaþii privind construcþii hidrotehnice de tip baraje, referitoare la procedura de
declarare publicã a caracteristicilor generale, a categoriei de importanþã ºi a gradului de
risc asociat barajelor;

-

alte informaþii privind mediul generate conform cerinþelor legislaþiei în vigoare.

Asa cum a fost precizat anterior, informaþia cuprinsã în Fondul Naþional de date de gospodãrirea
apelor, reprezintã o categorie specificã, accesul autoritãþilor publice, al persoanelor fizice ºi juridice
la informaþiile cuprinse în cadrul acestuia realizându-se în temeiul unei proceduri specifice, care
face sã se încadreze la categoria informaþiilor puse la dispoziþie la cerere. Folosirea de cãtre acestea
a informaþiilor conþinute în Fondul Naþional de date de gospodãrire a apelor în scopuri comerciale
este permisã numai contra cost, în condiþiile legii.
2.4.2.4 Excepþii privind punerea la dispoziþia publicului a informaþiei de mediu ºi de
gospodãrire a apelor
Legea nr. 86/2000 pentru ratificare Convenþiei de la Aarhus si HG nr. 878/2005 privind accesul
publicului la informaþia de mediu, stabilesc condiþiile în care o informaþie privind mediul nu
poate fi pusã dispoziþia publicului, respectiv în cazul în care prin divulgarea acestor informaþii
se afecteazã:
confidenþialitatea procedurilor autoritãþilor publice, atunci când aceasta este prevãzuta de legislaþia în vigoare;

·

relaþiile internaþionale, securitatea publicã sau apãrarea naþionalã;

·

cursul justiþiei, posibilitatea oricãrei persoane de a fi subiectul unui proces corect sau posibilitatea unei autoritãþi
publice de a conduce o anchetã penalã ori disciplinarã;

·

confidenþialitatea informaþiilor comerciale sau industriale, atunci când aceasta este prevãzutã de legislaþia naþionalã
sau comunitarã în vigoare privind protejarea unui interes economic legitim, inclusiv interesul public în pãstrarea
confidenþialitãþii statistice ºi a secretului taxelor;

·

drepturile de proprietate intelectualã;

·

confidenþialitatea datelor personale ºi/sau a dosarelor privind o persoanã fizicã, în cazul în care acea persoanã nu a
consimþit la divulgarea cãtre public a informaþiilor, atunci când confidenþialitatea este prevãzuta de legislaþia naþionalã
sau comunitarã în vigoare. În aceastã situaþie autoritãþile publice trebuie sã ia în considerare ºi prevederile Legii nr.
677/2001 pentru protecþia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ºi libera circulaþie a acestor
date, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

·

interesele sau protecþia oricãrei persoane care a oferit voluntar informaþiile cerute, fãrã ca acea parte sã aibã obligaþia
legalã sau sã fie posibil a fi obligatã legal sã furnizeze informaþiile, cu excepþia cazului în care acea persoanã a
consimþit la divulgarea informaþiei respective;

·

protecþia mediului la care se referã astfel de informaþii cum ar fi localizarea speciilor rare.
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În exprimarea refuzului, autoritatea publicã va analiza
Atenþie!
Autoritãþile publice nu pot refuza o cerere de
fiecare caz în parte, analizând satisfacerea interesului
informaþii care se referã la emisiile în mediu,
public prin divulgarea informaþiilor, prin comparaþie
invocând excepþiile de mai sus.
cu interesul satisfãcut prin pãstrarea confidenþialitãþii.
În situaþia în care se poate separa acea componentã care este protejatã prin excepþiile menþionate, de
restul informaþiei, atunci aceasta se pune parþial la dispoziþia publicului. Aceleaºi prevederi privind
excepþiile se regãsesc ºi în legislaþia din domeniul apelor.
În cazul informaþiilor privind mediul sau gospodãrirea apelor puse la dispoziþia publicului, la cerere,
legislaþia prevede ºi cazuri în care solicitãrile nu pot fi procesate ºi atunci se impune refuzul
furnizãrii acelei informaþii, cu motivarea refuzului, respectiv în cazurile când:
·

informaþia solicitatã nu este deþinutã de sau pentru autoritatea publicã la care a fost înaintatã
cererea. În acest caz, dacã autoritatea publicã are cunoºtinþã cã informaþia este deþinutã de
sau pentru o altã autoritate publicã, transmite cererea acelei autoritãþi cât mai repede posibil,
dar nu mai târziu de 15 zile de la data primirii solicitãrii, ºi informeazã solicitantul despre
aceasta ori informeazã solicitantul despre autoritatea publicã la care considerã cã este
posibil sã fie depusã cererea de informaþii;

·

cererea este în mod evident nerezolvabilã;

·

cererea este formulatã într-o manierã prea generalã, fiind neclarã ºi nepermiþând
identificarea informaþiei solicitate. În acest caz, autoritatea publicã refuzã motivat
solicitarea numai dupa scurgerea termenului legal acordat solicitantului pentru revizuirea
cererii, respectiv douã luni de la data transmiterii de cãtre autoritatea publicã a indicaþiilor
de specificare;

·

cererea priveºte materiale în curs de completare sau documente ori date nefinalizate. În
acest caz autoritatea publicã este obligatã sã comunice solicitantului denumirea autoritãþii
care realizeazã materialul ºi data estimativã a finalizãrii acestuia;

·

cererea priveºte sistemul de comunicaþii interne, luând în considerare satisfacerea
interesului public prin furnizarea informaþiilor.
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Refuzul unei solicitãri va fi fãcut în scris, dacã solicitarea a fost fãcutã în scris sau dacã solicitantul
cere acest lucru.
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Un refuz va cuprinde motivele acestuia ºi va oferi informaþii asupra accesului la procedura de recurs
care este asiguratã în concordanþã cu prevederile Legii nr. 86/2000. Refuzul trebuie sã fie comunicat
cât mai curând posibil (în termen de 5 zile de la solicitare: Legea nr. 544/2001, art 7, alin 2), dar nu
mai târziu de o lunã, în afara cazului în care complexitatea informaþiei justificã o prelungire a
acestei perioade pânã la douã luni de la data înaintãrii cererii. Solicitantul trebuie sã fie informat
despre orice prelungire ºi despre motivele acesteia cât ºi despre cãile de atac.

Excepþiile de la furnizarea unor informaþii ce intrã în
alcãtuirea Fondului naþional de date de gospodãrire a
apelor de cãtre deþinãtorii acestor informaþii vizeazã:
a)

siguranþa naþionalã;

b) desfãºurarea unor acþiuni în curs de urmãrire
penalã sau de judecatã”; aici trebuie atras atenþia
cã datele de emisie sunt chiar ºi în acest caz,
publice
Atenþie! Datele ºi informaþiile
referitoare la emisii rãmân în
domeniul public, aºadar existã în
continuare obligaþia furnizãrii lor.
confidenþialitatea industrialã ºi comercialã. Prin
aceasta se înþelege situaþiile în care se dezvãluie ºi
se folosesc secrete de comerþ, într-o manierã
contrarã practicilor comerciale loiale.
·

ªi în cadrul Fondul Naþional de date de
gospodãrire a apelor existã informaþii care sunt
exceptate de la punerea la dispoziþia publicului.
La prima vedere surprinde numãrul redus de
excepþii din Legea nr. 107/1996 cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, comparativ cu Legea
nr. 544/2001, însã având în vedere ºi
dispoziþiile art. 1 alin. (2) din Legea nr.
107/1996 cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, excepþiile ce pot fi invocate pentru
limitarea liberului acces la informaþiile de
interes public, cu precãdere la cele privind
gospodãrirea apelor sunt cele rezultate prin
coroborarea art. 35 alin. (7) din Legea apelor cu
art. 12 din Legea nr. 544/2001.

2.4.2.5 Cãi de atac
În esenþã, solicitantul informaþiei de mediu sau de gospodãrire a apelor care se considerã vãtãmat în
dreptul sãu de liber acces la informaþia de interes public (art. 21 ºi 22 din Lege, respectiv 32 ºi din
HG nr. 123/2002) prin refuzul tacit sau explicit al angajatului desemnat al unei autoritãþi ori instituþii
publice de a furniza informaþia solicitatã are la dispoziþie douã posibilitãþi:
Reclamaþia administrativã la conducãtorul autoritãþii sau al instituþiei publice respective în
termen de 30 de zile de la luarea la cunoºtinþã, cu alte cuvinte de la expirarea termenului relevant prevãzut
de art. 7 din Legea nr. 544/2001 ºi respectiv

2.

Plângere la secþia de contencios administrativ a tribunalului în a cãrei razã teritorialã
domiciliazã sau în a cãrei razã teritorialã se aflã sediul autoritãþii ori al instituþiei publice. Plângerea se
înainteazã în termen de 30 de zile de la data expirãrii termenului prevãzut la art. 7 din cuprinsul Legii nr.
544/2001

Pentru analiza reclamaþiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor
Legii nr. 544/2001, la nivelul fiecãrei autoritãþi sau instituþii publice se constituie o comisie de
analizã privind încãlcarea dreptului de acces la informaþiile de interes public, în conformitate cu
prevederile art. 35 din HG nr. 123/2002.
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Comisia de analizã privind încãlcarea dreptului de acces la informaþiile de interes public va avea
urmãtoarele responsabilitãþi:
·

primeºte ºi analizeazã reclamaþiile persoanelor;

·

efectueazã cercetarea administrativã;

·

stabileºte dacã reclamaþia persoanei privind încãlcarea dreptului de acces la informaþiile de interes public este
întemeiatã sau nu;

·

în cazul în care reclamaþia este întemeiatã, propune aplicarea unei sancþiuni disciplinare pentru personalul
responsabil ºi comunicarea informaþiilor de interes public solicitate. În cazul funcþionarilor publici culpabili comisia de analizã va
informa despre rezultatul cercetãrii administrative comisia de disciplinã a autoritãþii sau instituþiei publice, care va propune aplicarea
unei sancþiuni corespunzãtoare, potrivit legii;

·

redacteazã ºi trimite rãspunsul solicitantului.

Dacã dupã cercetarea administrativã reclamaþia se dovedeºte întemeiatã, rãspunsul se transmite
persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaþiei ºi va conþine atât informaþiile
de interes public solicitate iniþial, cât ºi menþionarea sancþiunilor disciplinare luate împotriva
celui vinovat, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 544/2001.
Dacã o persoanã se considerã vãtãmatã în drepturile sale, prevãzute în prezenta lege, aceasta poate
face plângere la secþia de contencios administrativ a tribunalului în a cãrei razã teritorialã
domiciliazã sau în a cãrei razã teritorialã se aflã sediul autoritãþii ori al instituþiei publice. Plângerea
se înainteazã în termen de 30 de zile de la data expirãrii termenului prevãzut la art. 7 din cuprinsul
Legii nr. 544/2001.
Atenþie!
Instanþa poate obliga autoritatea sau instituþia publicã sã furnizeze informaþiile de interes public solicitate ºi sã
plãteascã daune morale ºi/sau patrimoniale, în cazul in care gãsesc plângerea ca fiind întemeiatã.

Hotãrârea tribunalului este supusã recursului. Decizia Curþii de Apel este definitivã ºi irevocabilã.
Atât plângerea, cât ºi apelul se judecã în instanþã în procedurã de urgenþã ºi sunt scutite de taxã de
timbru, în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 544/2001.

O altã completare adusã prin art. 36 alin. (2) a HG nr. 123/2002 este aceea cã scutirea de taxa de
timbru pentru plângerea la tribunal ºi recursul la Curtea de Apel nu include ºi scutirea de la plata
serviciilor de copiere a informaþiilor de interes public solicitate.
2.4.2.6 Tarife pentru furnizarea informaþiei
Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenþiei de la Aarhus reglementeazã posibilitatea instituirii
unui sistem de tarifare pentru furnizarea informaþiei, dar cuantumul tarifelor prevãzute nu trebuie sã
depãºeascã o sumã rezonabilã.
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Prevederile Normelor metodologice adaugã o condiþie ce trebuie indeplinitã înainte de iniþierea
acþiunii în instanþã cu privire la încãlcarea dreptului la liberul acces la informaþiile de interes public,
ºi anume ca solicitantul, numai dupã primirea rãspunsului la reclamaþia administrativã, ºi dacã se
considerã în continuare lezat în drepturile sale prevãzute de lege, poate face plângere la secþia de
contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevãzute
la art. 7 din Legea nr. 544/2001, conform art. 36 din Norme.
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Este necesar ca autoritãþile publice sã punã la dispoziþia solicitanþilor o listã cuprinzând preþurile
care pot fi percepute, indicând circumstanþele în care acestea pot fi percepute sau exceptate ºi
cazurile în care furnizarea unor informaþii este condiþionatã de o platã în avans.
Spre deosebire însã de prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaþia de interes
public conform cu care aceste tarife pot fi percepute numai solicitantului care doreºte
realizarea unor copii de pe materialele solicitate, Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenþiei
de la Aarhus nu restrânge posibilitatea de tarifare pentru furnizarea numai la realizarea de copii,
lasând deschisã interpretarea.
Pentru corelarea prevederilor legislative ºi tocmai pentru a nu lãsa loc de interpretare, legislaþia
ulterioarã dezvoltatã pentru implementarea cerinþelor Legii nr. 86/2000 stabileºte situaþiile pentru
care se pot percepe tarife pentru furnizarea informaþiei privind mediul si gospodãrirea apelor.
Tarife pentru furnizarea informaþiei privind mediul si gospodãrirea apelor:
·

Accesul la orice liste, evidenþe sau registre publice puse la dispoziþia publicului, precum ºi accesarea pe loc a informaþiei solicitate se
face în mod gratuit.

·

Autoritãþile sau instituþiile publice pot percepe tarife doar pentru serviciile de copiere sau reproducere a informaþiei solicitate, fãrã ca
acestea sã depãºeascã costurile de copiere pe suport de hârtie sau magnetic.

·

În situaþia în care se stabilesc astfel de tarife, autoritãþile publice sunt obligate sã publice ºi sã punã la dispoziþia solicitanþilor lista
tarifelor percepute, precum ºi informaþii privind excepþiile de la plata tarifelor.

Cu privire la tarife, ºi OM nr. 1012/2005 prevede accesul gratuit la orice evidenþe ºi registre publice,
precum ºi la accesarea pe loc a informaþiei solicitate.
Autoritãþile publice din domeniul apelor ºi Comitetele de bazin pot însã percepe tarife pentru
serviciile de copiere sau reproducere a informaþiei solicitate, fãrã ca acestea sã depãºeascã costurile
de copiere pe suport hârtie sau magnetic (art. 12 alin. (2)). În aceste cazuri, autoritãþile publice din
domeniul apelor sunt obligate sã publice ºi sã punã la dispoziþia solicitanþilor lista tarifelor
percepute, precum ºi informaþii cu privire la excepþiile de la plata acestor tarife – art. 12 alin. (3).
2.5

Cooperarea autoritãþilor publice cu mass-media

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaþia de interes public reglementeazã relaþia cu mass-media ºi
impune autoritãþilor publice:
o

obligaþia desemnãrii unui purtãtor de cuvânt, de regulã din cadrul compartimentelor de informare ºi relaþii
publice, pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masã la informaþiile de interes public;

o

organizarea periodicã, de regulã o datã pe lunã, a unor conferinþe de presã pentru aducerea la cunoºtinþã a
informaþiilor de interes public;

o

obligaþia de a rãspunde, în cadrul acestor conferinþe de presã, cu privire la orice informaþii de interes public
(art. 17 din lege);

o

obligaþia de acordare fãrã discriminare a acreditãrii ziariºtilor ºi celorlalþi reprezentanþi mass-media (art. 18
din lege).
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Relaþia autoritãþilor publice de protecþia mediului ºi gospodãrire a apelor cu mass-media este
deosebit de importantã dacã mass-media naþionalã ºi localã este privitã ca un punct de legãturã între
aceste autoritãþi ºi societate, prin contribuþia pe care o au la diseminarea informaþiei privind mediul
ºi de gospodãrire a apelor ºi facilitarea dezbaterilor publice pe teme de interes.
Pentru autoritãþile administraþiei publice, diseminarea informaþiei prin intermediul mass-media
este mult mai eficientã ºi mai puþin
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costisitoare în raport cu anunþurile publice, producerea de broºuri, pliante, etc. ºi alte instrumente
tradiþionale. Dar, pentru a utiliza efectiv acest instrument, relaþia mass-media - autoritate trebuie sa
fie bazatã pe înþelegerea necesitãþilor fiecãrei pãrþi implicate ºi a modului în care acestea
funcþioneazã.
Autoritãþile publice au obligaþia de a informa în timp util mijloacele de informare în masã asupra
conferinþelor de presã sau a oricãror alte acþiuni publice organizate de acestea. Totodatã, accesul
mijloacelor de informare în masã la acþiunile publice organizate de autoritãþile ºi instituþiile publice
nu poate fi interzis sub nici o formã de cãtre acestea.
Legea stabileºte câteva reguli generale pentru acordarea acreditãrii pentru reprezentanþii massmedia:
-

se acordã la cerere, în termen de 2 zile de la înregistrarea acesteia;

-

se poate acorda, conform art. 29 din HG nr. 123/2002, atât ziariºtilor cât ºi instituþiilor de presã
solicitante;

-

legitimaþiile de acreditare nu sunt transmisibile ºi se referã la prezenþa fizicã a ziaristului în
sediul sau la activitãþile autoritãþii ori instituþiei publice, la care accesul presei este permis;

-

acreditarea ziariºtilor nu atrage însã controlul autoritãþilor sau instituþiilor publice ce au acordat
acreditarea asupra materialelor publicate de ziaristul respectiv;

-

cererea de acreditare poate fi ºi refuzatã, similar cu retragerea acreditãrii, numai pentru fapte
care împiedicã desfãºurarea normalã a activitãþii autoritãþii publice ºi care nu privesc opiniile
exprimate în presã de respectivul ziarist, în condiþiile ºi în limitele legii;

-

autoritaþea care refuzã acreditarea unui ziarist are obligaþia de a comunica în scris aceastã
decizie, neafectând însã posibilitatea acreditãrii unui alt reprezentant al aceluiaºi mijloc de
informare în masã.

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaþia de interes
public stabilesc obligaþii suplimentare pentru autoritãþile publice în relaþiile acestora cu presa,
respectiv:
furnizarea cãtre ziariºti, prompt ºi complet, a oricãrei informaþii de interes public care priveºte
activitatea instituþiei sau autoritãþii publice pe care o reprezintã;

-

acordarea fãrã discriminare, în termen de cel mult douã zile de la înregistrare, a acreditãrii
ziariºtilor ºi a reprezentanþilor mijloacelor de informare în masã;

-

informarea în timp util ºi asigurarea accesului ziariºtilor la activitãþile ºi acþiunile de interes
public organizate de instituþia sau autoritatea publicã;

-

asigurarea, periodicã sau de fiecare datã când activitatea instituþiei ori a autoritãþii publice
prezintã un interes public imediat, a difuzãrii de comunicate, informãri de presã, organizarea de
conferinþe de presã, interviuri, etc.;

-

difuzarea cãtre ziariºti a dosarelor de presã legate de evenimente sau de activitãþi ale instituþiei
ori autoritãþii publice;

-

sã nu refuze sau sã nu retragã acreditarea unui ziarist decât numai pentru fapte care împiedicã
desfãºurarea normalã a activitãþii instituþiei sau autoritãþii publice respective ºi care nu privesc
opiniile exprimate în presã de respectivul ziarist;
în cazul retragerii acreditãrii unui ziarist, sã asigure organismului de presã obþinerea acreditãrii
pentru un alt ziarist.
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PARTICIPAREA PUBLICULUI LA LUAREA
DECIZIILOR ÎN DOMENIUL GOSPODÃRIRII APELOR

3

PARTICIPAREA PUBLICULUI LA LUAREA DECIZIILOR ÎN DOMENIUL
GOSPODÃRIRII APELOR

3.1

Participarea publicã la luarea deciziilor în procesul de management al bazinelor
hidrogafice – de la elaborarea planurilor de management bazinal pânã la
implementarea acestora

Participarea publicului la luarea deciziilor în domeniul mediului ºi gospodãririi apelor este larg
reglementatã în legislaþia româneascã, în ultimii ani fiind dezvoltate reglementãri ºi ghiduri care sã
acopere toate cerinþele de participare publicã la luarea deciziei prevãzute de Legea nr. 86/2000
pentru ratificarea Convenþiei de la Aarhus.
Reglementarea-cadru din domeniul protecþiei mediului stipuleazã în mod expres necesitatea
consultãrii ºi participãrii publicului în procesul de luare a deciziilor privind mediul, inclusiv pentru
autorizarea activitãþilor din domeniul gospodãririi apelor, cãrora li se aplicã dispoziþiile procedurii
de evaluare a impactului asupra mediului ºi celor stabilite de art. 6, 7 ºi 8 ale Convenþiei de la Aarhus.
Astfel s-au dezvoltat proceduri de participare a publicului la luarea deciziilor în cadrul:
Procedurii de emitere a acordului de mediu ca parte integrantã din procedura de evaluare a
impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice sau private cu potenþial impact
semnificativ asupra mediului, aprobatã prin HG nr. 121/2006 ºi OM nr. 860/2002;

·

Procedurii de emitere a avizului de amplasament sau de gospodãrirea apelor, aprobatã
prin OM nr. 1044/2005 pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apã,
riveranilor ºi publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodãririi apelor;

·

Procedurii de autorizare a activitãþilor cu impact semnificativ asupra mediului care se
supun prevederilor legislaþiei privind prevenirea ºi controlul integrat al poluãrii aprobate
prin Ordonanþa de Urgenþã nr. 152/2005 aprobatã prin Legea 84/2006 ºi OM nr. 818/2003 cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;

·

Procedurii de evaluare de mediu pentru planuri ºi programe aprobatã prin HG nr.
1076/2004.

La acestea se adaugã ºi legislaþia privind transparenþa decizionalã în administraþia publicã (Legea nr.
52/2003 privind transparenþa decizionalã în administraþia publicã) care obligã autoritãþile publice la
consultarea publicului în procesul de elaborare a strategiilor ºi politicilor sectoriale, a
regulamentelor de aplicare, normativelor ºi a tuturor instrumentelor legale, sprijinind astfel
implementarea art. 9 al Legii nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenþiei de la Aarhus.
Având în vedere cã rolul ghidului este de a îndruma autoritãþile în implementarea prevederilor
privind participarea publicului în procesul de elaborare ºi ulterior de aprobare a planurilor de
management al bazinelor hidrografice, acesta nu dezvoltã procesul de participare publicã la
luarea deciziilor de mediu ºi gospodãrirea apelor, în general, acesta fiind pe larg descris în alte
documente aflate la dispoziþia autoritãþilor.

14

HG nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru
anumite proiecte publice ºi private abrogã dispoziþiile HG nr. 918/2002
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În acest proces, o poziþie specificã o are participarea publicului la elaborarea ºi implementarea
planurilor de management de bazin, cerutã de Directiva Cadru a Apei 2000/60/CE transpusã în
legislaþia naþionalã prin Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Pentru atingerea acestui obiectiv, directiva cadru fixeazã mai multe direcþii de acþiune
fundamentalã care vor constitui, în continuare, baza politicii apelor pe o perioadã de timp
îndelungatã, respectiv:
·

managementul integrat pe districte hidrografice;

·

planificare ºi programe de acþiuni;

·

luarea în considerare a principiului recuperãrii costurilor legate de apã;

·

informarea ºi participarea publicului.

Directiva Cadru a Apei:
·

stabileºte un nou cadru pentru politica comunitarã în domeniul apei;

·

pune la dispoziþia Statelor Membre un dispozitiv complet pentru protecþia apelor, prin modul de
abordare a gospodãririi apelor, obiective ºi principii pe care le promoveazã;

·

urmãreste atingerea, pânã în 2015, a unei stãri bune a apelor de suprafaþã ºi subterane.

Mecanismul de consultare a publicului în domeniul gospodãririi apelor este asigurat prin
reglementãri specifice prevãzute în:
Legea apelor nr. 107/1996 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

·

HG nr. 1212/2000 privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a
comitetelor de bazin;

·

OM nr. 1044/2005 pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apã,
riveranilor ºi publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodãririi apelor.

Legea apelor nr. 107/1996 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Legea-cadru a apelor rezervã, în cuprinsul Capitolului III, o Secþiune special destinatã
“Participãrii publicului” – Secþiunea nr. 6 (articolul 77). Primul paragraf al acestui articol
stabileºte obligaþia, pentru autoritatea publicã centralã din domeniul apelor, de consultare a
publicului prealabil luãrii unor mãsuri ce pot afecta interesele utilizatorilor de apã, ale
riveranilor sau ale publicului, cu excepþia unor situaþii cu caracter excepþional, asimilate forþei
Art. 77 din Legea apelor 107/1996:
MMGA are obligaþia de a consulta publicul prealabil luãrii unor mãsuri ce pot afecta interesele utilizatorilor
de apã, ale riveranilor sau ale publicului, cu excepþia unor situaþii cu caracter excepþional, asimilate forþei
majore, precum inundaþiile sau altele asemenea, în scopul aplicãrii prevederilor legislaþiei privind protecþia
apelor de suprafaþã ºi subterane, precum ºi pentru asigurarea alimentãrii cu apã (alin.1).
În acest scop, autoritatea publicã centralã din domeniul apelor ºi, dupã caz, Administraþia Naþionalã ”Apele
Române” sau direcþiile de apã bazinale au obligaþia de a publica în ziarul local o informare cu privire la
mãsurile propuse, informare ce se transmite, concomitent, ºi utilizatorilor de apã, riveranilor, precum ºi
oricãrei alte persoane ce ar putea fi afectatã (alin. 2).

majore, precum inundaþiile sau altele similare, în scopul aplicãrii prevederilor legislaþiei
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privind protecþia apelor de suprafaþã ºi subterane, precum ºi pentru asigurarea alimentãrii cu apã.
În acest scop, autoritatea publicã centralã din domeniul apelor ºi, dupã caz, AN ”Apele Române”
sau direcþiile de apã bazinale au obligaþia de a publica în ziarul local o informare cu privire la
mãsurile propuse, informare ce se transmite, concomitent, ºi utilizatorilor de apã, riveranilor,
precum ºi oricãrei alte persoane ce ar putea fi afectatã (art. 77 alin. (2)). Alin. 2 al art. 77 stabileºte
modalitatea minimã obligatorie pentru publicarea informaþiilor în acest sens, ºi anume publicarea
într-un ziar de circulaþie localã.
(3)

Mãsurile propuse, ca ºi orice documentaþie de fundamentare a acestora se vor þine la dispoziþia publicului de cãtre unitãþile
prevãzute la alin. (2).
(4)
Comentariile, observaþiile sau propunerile scrise asupra mãsurilor propuse se vor transmite celui care a fãcut informarea, în termen
de cel mult 45 de zile de la data publicãrii acesteia.
(5)
În cazul propunerii unor mãsuri speciale, importante sau controversate, emitentul informãrii va organiza o dezbatere publicã a
acesteia, dupa 60 de zile de la publicarea informãrii.
1
(5 )
În cazul în care mãsurile prevãzute la alin. (1) afecteazã alimentarea cu apã a populaþiei, la informarea ºi consultarea publicului va
colabora autoritatea publicã centralã din domeniul sãnãtãþii ºi autoritãþii sale teritoriale.
(6)
MAPAM sau, dupã caz, Regia Autonomã “Apele Române” va analiza toate observaþiile ºi propunerile fãcute, înainte de a lua o
hotãrâre. Textul hotãrârii ºi al motivaþiei acesteia vor fi puse la dispoziþia publicului”.

Procedura de consultare a publicului este detaliatã în OM nr. 1044/2005 pentru aprobarea
Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apã, riveranilor ºi publicului la luarea deciziilor în
domeniul gospodãrii apelor, procedurã ce constituie obiectul analizei unei secþiuni ulterioare a
acestui manual.
Informarea publicului constituie prima etapã din procedura de consultare a publicului.
Comitetele de bazin, constituite la nivelul fiecãrei direcþii de apã a AN „Apele Române” conform
art. 47 alin. (1) din Legea nr. 107/1996 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, colaboreazã cu
AN ”Apele Române” la aplicarea strategiei ºi politicii naþionale de gospodãrire a apelor. În acest
scop, printre altele, asigurã în conformitate cu art. 47 alin. (7) lit. i) acelaºi act normativ:
informarea publicului;

·

garantarea unei perioade de timp necesare primirii comentariilor publicului;

·

organizarea audierilor publice asupra tuturor aspectelor propuse pentru aprobare ºi

·

asigurarea accesului publicului la documentele sale”.

O altã modalitate de realizare de consultare ºi participare a publicului în cadrul acestui mecanism îl
asigurã exact modalitatea de constituire a Comitetelor de bazin, conform art. 47 din Legea nr.
107/1996 cu completãrile ºi modificãrile ulterioare, alin. (2) lit d) prin reprezentarea organizaþiilor
neguvernamentale cu sediul în bazinul hidrografic respectiv în Comitetul de bazin, de cãtre un
reprezentant ales.
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HG nr. 1212/2000 privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a
Comitetelor de bazin
Dispoziþia Legii nr. 107/1996 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare este reiteratã ºi de
prevederile HG nr. 1212/2000, care stipuleazã în cuprinsul Anexei, art. 2 alin. (1) numirea în
Comitetul de bazin a unui reprezentant al organizaþiilor neguvernamentale pentru protecþia
mediului sau pentru protecþia consumatorilor, cu sediul în bazinul hidrografic respectiv, desemnat
de acestea. Numirea acestui reprezentant vine sã completeze reprezentantivitatea în Comitetul de
Bazin:
·

2 reprezentanþi ai Ministerului Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, dintre

Art. 5 (1) din HG 1212/2000: menþioneazã, ca modalitate de
participare ºi consultare a publicului, metodologia desfãºurãrii
activitãþii Comitetului de bazin prin ºedinþe de lucru ºi dezbateri
publice.

care unul din structura centralã a acestuia
ºi unul selectat din cadrul agenþiilor de protecþie a mediului din judeþele aferente
bazinului hidrografic respectiv;
un reprezentant al Ministerului Sãnãtãþii, nominalizat de ministrul sãnãtãþii din rândul
specialiºtilor direcþiilor de sãnãtate publicã ale judeþelor cuprinse în bazinul hidrografic
respectiv;

·

un prefect nominalizat de ministrul funcþiei publice din rândul prefecþilor judeþelor din
bazinul hidrografic respectiv;

·

2 reprezentanþi ai Companiei Naþionale "Apele Române" - S.A., recomandaþi de conducerea
acesteia, din cadrul sucursalei bazinale sau al subunitãþilor acesteia din bazinul hidrografic
respectiv;

·

un preºedinte de consiliu judeþean, ales de preºedinþii consiliilor judeþene din bazinul
hidrografic respectiv;

·

3 primari, dintre care 2 primari de municipii ºi un primar de oraº sau de comunã, aleºi de
primarii localitãþilor din bazinul hidrografic respectiv;

·

3 reprezentanþi ai utilizatorilor de apã din bazinul hidrografic respectiv, persoane juridice,
propuºi ºi aleºi de comitet, în funcþie de cerinþa de apã ºi de impactul apelor uzate evacuate
asupra resurselor de apã;

·

un reprezentant al organizaþiilor neguvernamentale pentru protecþia mediului sau pentru
protecþia consumatorilor, cu sediul în bazinul hidrografic respectiv, desemnat de acestea;

·

un reprezentant din cadrul oficiilor judeþene de protecþie a consumatorilor din bazinul
hidrografic respectiv, recomandat de Oficiul pentru Protecþia Consumatorilor.

Pentru a asigura un timp suficient publicului pentru formularea de comentarii, analizarea
informaþiilor anterior puse la dispoziþie, art. 5 alin. (6) din HG nr. 1212/2000 stabileºte regula
comunicãrii datei, locului de desfãºurare ºi a ordinii de zi ale ºedinþelor de lucru ºi ale dezbaterilor
publice cu cel puþin 30 de zile calendaristice înainte de desfãºurarea acestora.
Atribuþiile Comitetelor de bazin, relevante pentru participarea publicului, sunt stipulate în
cuprinsul art. 11, lit. k):
·

informarea publicului privind acþiunile organizate cu cel puþin 30 de zile înainte de data
desfãºurãrii acestora;
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·

dezbateri ºi audieri publice asupra tuturor problemelor propuse spre aprobare;

·

accesul publicului la ºedinþele ºi documentele lor oficiale.

OM nr. 1044/2005 pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apã,
riveranilor ºi publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodãririi apelor
Reglementarea specificã a consultãrii publicului, utilizatorilor de apã ºi riveranilor în luarea
deciziilor din domeniul gospodãririi apelor este reprezentatã de OM nr. 1044/2005.
Principiile privind consultarea utilizatorilor de de apã, riveranilor ºi publicului ºi încurajarea participãrii active a
acestora la luarea deciziei în domeniul gospodãririi apelor – art. 2 al OM 1044:
Ø consultarea va fi asiguratã de Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor, de Administraþia Naþionalã "Apele
Române" ºi de comitetele de bazin, dupã caz;
Ø consultarea trebuie sã aibã loc într-o etapã anterioarã elaborãrii deciziilor, la un nivel în care opþiunile sunt încã
deschise, iar influenþa utilizatorilor de apã, a riveranilor ºi a publicului poate fi exercitatã;
Ø participarea activã a utilizatorilor de apã, a riveranilor ºi a publicului va fi încurajatã, astfel încât aceºtia sã îºi aducã o
contribuþie activã la luarea mãsurilor în domeniul gospodãririi apelor.

Ordinul stabileºte reguli de consultare obligatorie a utilizatorilor de apã, riveranilor ºi publicului,
în cuprinsul art. 4, pentru urmãtoarele:
calendarul ºi programul de lucru, incluzând procedura de consultare, cu cel puþin 3 ani
înainte de data prevãzutã pentru aprobarea schemei directoare actualizate;

·

sinteza problemelor care existã în bazin în domeniul gospodãririi apelor, cu cel puþin 2 ani
înainte de data prevãzutã pentru aprobarea schemei directoare actualizate;

·

proiectul schemei directoare cu cel puþin un an înainte de data prevãzutã pentru aprobarea
schemei directoare actualizate.

Concomitent, Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor, AN "Apele Române" ºi Comitetele de
bazin vor asigura atât consultarea utilizatorilor de apã, riveranilor ºi publicului, cât ºi încurajarea
participãrii active a acestora la luarea deciziilor în domeniul gospodãririi apelor, în conformitate cu
alin. (1), dupã cum urmeazã:
·

la nivelul districtului internaþional al Dunãrii: Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor
ºi AN "Apele Române" vor organiza consultãri privind ansamblul districtului, sub
coordonarea ºi cu mijloacele specifice identificate de Comisia Internaþionalã pentru
Protecþia Fluviului Dunãrea, asupra problemelor importante din district;

·

la nivel naþional: Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor ºi AN "Apele Române" vor
organiza consultarea ºi participarea activã a acestora la luarea deciziilor privind problemele
specifice ale districtului internaþional de pe teritoriul României, prin punerea la dispoziþie a
informaþiilor pe pagina de Internet proprie ºi/sau prin organizarea unor seminarii, conferinþe
la nivel naþional, cu participarea publicului;

·

la nivel de subbazine ale Dunãrii, administrate de direcþiile de ape, Comitetele de bazin vor
iniþia ºi vor organiza consultãri ale utilizatorilor de apã, riveranilor ºi publicului privind
problemele din bazinul respectiv.
Pentru consultarea utilizatorilor de apã, riveranilor ºi publicului ºi încurajarea participãrii active
a acestora la luarea deciziei în domeniul gospodãririi apelor, art. 8 al OM nr. 1044/2005
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stabileºte cã Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor, AN "Apele Române" ºi comitetele de
bazin vor lua unele mãsuri, dupã cum urmeazã:
·

vor publica în presa centralã ºi localã o informare scurtã conþinând:
-

·

mãsurile propuse;
modalitatea prin care utilizatorii de apã, riveranii ºi publicul pot avea acces la
documentaþia de fundamentare a acestora;

-

dacã este cazul, locul ºi data în care va avea loc dezbaterea publicã, cât ºi

-

modul de primire a comentariilor, observaþiilor ºi propunerilor scrise;

în arhiva Ministerului Mediului ºi Gospodãririi Apelor, a AN "Apele Române" ºi a
comitetelor de bazin se vor pãstra, dupã caz, separat pe tematici, toate documentele,
informaþiile, comentariile ºi observaþiile formulate pentru a înlesni accesul operativ al
utilizatorilor de apã, riveranilor ºi publicului la argumentãrile anterior exprimate ºi pentru a
evita comentariile ulterioare.

Activitatea de consultare a utilizatorilor de apã, riveranilor ºi publicului, în cazul în care va fi fãcutã
ca dezbatere publicã este reglementatã de dispoziþiile art. 9 ºi va fi organizatã în mai multe etape.
Etapele dezbaterii publice – art. 9 al OM 1044/2005:
- punerea la dispoziþie a documentelor pregãtitoare ºi explicarea motivului dezbaterii;
- prezentarea în plen a documentelor, discutarea colectivã, înregistrarea pãrerilor;
- acordarea unui timp de reflecþie de cel mult 30 de zile, care sã permitã transmiterea unui punct de vedere
scris cãtre grupul de organizare a dezbaterii;
- abordarea individualã a pãrerilor ºi reacþiilor de grup;

3.2

Publicul ca actor cheie

Publicul este recunoscut ca un actor cheie în atingerea obiectivelor impuse de Directiva Cadru a
Apei, dacã avem în vedere cã încã din preambul se menþioneazã cã «Succesul prezentei directive
necesitã informare, consultare ºi participarea publicului». Articolul 14 al Directivei Cadru e de
altfel consacrat în întregime dezvoltãrii acestei teme, fiind formulat în jurul a trei elemente de bazã:
informare, consultare ºi participare activã, dupa cum urmeazã:
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Art. 14 al Directivei Cadru a Apei – Informarea ºi consultarea publicului (traducere din limba englezã)
1.

Statele Membre vor încuraja implicarea activã a tuturor pãrþilor interesate în implementarea prezentei
directive, în special la elaborarea, revizuirea ºi actualizarea planurilor de management ale bazinelor
hidrografice. Statele membre se asigurã cã, pentru fiecare district al bazinului hidrografic, se publicã ºi
supun comentariilor publicului, inclusiv ale utilizatorilor, urmãtoarele:
a) Calendarul ºi programul de lucru pentru elaborarea planului, inclusiv o declaraþie privind
mãsurile de consultare care trebuie luate, cu cel mult 3 ani înainte de perioada la care face
referire planul;
b) O imagine de ansamblu intermediarã a problemelor importante de management al apelor
identificate, cu cel puþin 2 ani înainte de începutul perioadei la care se referã planul;
c) Copiile proiectului de plan de gospodãrire a bazinului hidrografic, cu cel puþin un an înainte de
începutul perioadei la care se referã planul.
La cerere, se va permite accesul la documentele ºi informaþiile de bazã utilizate pentru elaborarea conþinutului
proiectului planului de management.
2. Statele membre vor acorda cel puþin ºase luni pentru formularea în scris a comentariilor asupra
documentelor, cu scopul de a permite implicarea ºi consultarea activã.
3. Paragrafele 1 ºi 2 trebuie sã se aplice în mod egal la planurile de gospodãrire a bazinelor hidrografice
actualizate.

·

Informarea publicului constituie forma cea mai simplã pentru asocierea publicului la
managementul apelor, fiind vorba de o comunicare în sens unic. Punerea la dispoziþia
publicului a informaþiilor trebuie asiguratã continuu pe parcursul procesului de
planificare.

va fi asiguratã

·

Consultare

Participare
activã

va fi încurajatã

Consultarea publicului constituie o formã de asociere a publicului mai susþinutã, fiind
vorba de un schimb de informaþii, de aceastã datã în ambele sensuri, pãrerile publicului
fiind adunate ºi luate în considerare. Consultarea se bazeazã pe trei tipuri de documente
pregãtitoare: programul de lucru, sinteza problemelor importante ºi conþinutul planului
de management.
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Proiectul Phare 2002 “Implementarea Noii Directive Cadru a Apei în Bazinele Pilot Someº - Tisa ºi Argeº»
Unul dintre obiectivele proiectului desfãºurat în perioada noiembrie 2003 - septembrie 2005 a fost elaborarea unui
“Ghid metodologic privind Participarea Publicului la managemetul apelor pe bazine hidrografice“, precum ºi
pregãtirea unor instructori care sã poatã asigura sesiuni viitoare de instruire.
În luna ianuarie 2005 au avut loc douã seminarii de pregãtire privind participarea publicului la Cluj ºi la Piteºti, cu
participarea specialiºtilor implicaþi din cele 2 bazine pilot ºi din bazinele hidrografice învecinate. Participanþilor li s-a
pus la dispoziþie Ghidul metodologic elaborat în cadrul Proiectului.
Programul seminariilor a inclus atât diseminarea experienþei Franþei privind participarea principalilor actori,
consultarea publicului ºi difuzarea informaþiei cãtre public cât ºi aspecte privind participarea publicului în România.
În vederea elaborãrii unor propuneri privind dezvoltarea participãrii publicului în bazinele pilot Someº ºi Argeº (cine
ar trebui implicat, cum, când, de cãtre cine, tipul actiunii…etc.), în cadrul seminariilor s-au constituit grupuri de lucru.

·

Participarea activã a pãrþilor interesate constituie o formã de implicare mult mai
intensã decât primele douã. Aceasta nu se referã la public, ci la ceea ce se înþelege prin
pãrþi interesate, adicã cel mai adesea organizate în diverse grupuri care participã prin
reprezentanþii lor. Pãrþile interesate sunt stimulate sã-ºi aducã o contribuþie activã la
realizarea documentelor însele, iar aceasta pe tot parcursul implementãrii directivei
cadru.

Exemple de grupuri care pot fi incluse în categoria pãrþilor interesate sunt:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Reprezentanþii autoritãþilor regionale ºi locale;
Cetãþeni ai comunitãþii locale;
Instituþii culturale ºi educaþionale;
Utilizatorii ºi reprezentanþii mediului de afaceri;
Organizaþii neguvernamentale ºi asociaþii;
Grupuri de interes public;
Mass-media.

Pentru a identifica aceste pãrþi interesate cât mai corect posibil putem utiliza urmãtoarele întrebãri:
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Spre deosebire de informarea ºi consultarea
Atenþie!
publicului care trebuie asigurate, participarea activã Trebuie remarcatã diferenþa majorã între cele douã grupuri þintã:
a pãrþilor interesate trebuie încurajatã deoarece
publicul pe de o parte ºi pãrþile interesate de cealaltã parte.
Publicul este consultat, iar pãrþile interesate participã activ,
publicul nu are încã deprinderea de a se implica
acestea din urmã reprezentând mai multe interese ºi nu o
activ din proprie iniþiativã.
categorie sau entitate în sine ºi având în general o capacitate de
implicare superioarã atât din punct de vedere al timpului cât ºi
Una dintre cele mai mari provocãri ale procesului
al competenþei.
o reprezintã identificarea pãrþilor interesate cu atât
mai mult cu cât acest proces nu este încã o practicã curentã a autoritãþilor de mediu din România.
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·

Cine sunt cei care vor beneficia din implementarea planurilor de management? Cine sunt
cei direct afectaþi de aprobarea ºi implementarea planurilor de management?

·

Cine sunt cei indirect afectaþi de aprobarea ºi implementarea planurilor de management?

·

Cine sunt cei care nu sunt direct implicaþi, dar pot influenþa opiniile cetãþenilor? Sunt în
general formatorii de opinie – universitãþi, mass-media, asociaþii profesionale, biserica.

·

Sunt utilizatorii corect reprezentaþi?

·

Este publicul (toate grupurile mai sus menþionate) corect reprezentat?

3.3

Principiile care stau la baza participãrii publice la luarea deciziilor în procesul de
management al bazinelor hidrogafice, avantajele ºi dezavantajele procesului

Plecând de la ideea cã Directiva Cadru a Apei promoveazã conceptul dezvoltãrii unei strategii
pentru managementul apei pe bazin, se pune întrebarea care este rolul publicului ºi al pãrþilor
interesate în elaborarea acestei strategii. Douã aspecte sunt evidenþiate ca rãspuns la aceastã
întrebare, respectiv ca participarea activã a pãrþilor:
·

permite identificarea aºteptãrilor ºi abilitãþilor locale ºi

·

favorizeazã la nivel local o apropiere mai strânsã a sarcinilor de obiective, aºa cum trebuie
ele sã se reflecte în planurile de management de bazin.

Un adevãrat partenariat între autoritãþile responsabile ºi pãrþile interesate, chiar de la stabilirea
caracteristicilor bazinului ºi identificarea problemelor principale, trebuie sã uºureze elaborarea
planului de management ºi, în consecinþã, constituie un factor de reuºitã la momentul punerii lui în
aplicare.

Pentru ca procesul sã fie eficient, informaþia care se pune la dispoziþia publicului trebuie sã fie
oferitã într-o formã comprehensibilã pentru cei mai puþin iniþiaþi în problematicã. Astfel, se impune
ca procesul de participare publicã sã fie gândit ºi implementat ca rezultat al unei cooperãri între
specialiºtii din domeniile tehnice de gospodãrirea apelor implicate ºi specialiºtii în comunicare,
respectând astfel cadrul impus de directivã, ºi anume implementarea bazatã pe interdisciplinaritate.
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Dacã pãrþile interesate sunt deja sensibilizate pe problemele apei, în schimb, managementul apei
este destul de puþin cunoscut de marele public; de aceea directiva cadru oferã posibilitatea de a lãrgi
accesul la informaþie ºi de a furniza în mod activ informaþii accesibile unui numãr mai mare de
persoane.
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Principii cheie ale participãrii publicului
·

Publicul trebuie sã aibã un cuvânt de spus în deciziile luate pentru activitãþi care i-ar putea afecta viaþa.

·

Participarea publicului include ºi promisiunea conform cãreia contribuþia sa va putea influenþa decizia.

·

În procesul de participare a publicului se cautã implicarea ºi facilitarea implicãrii tuturor celor potenþial a
fi afectaþi.

·

Procesul de participare a publicului implicã oferirea întregii informaþii necesare pentru asigurarea unei
participãri active.

·

În cadrul procesului de participare a publicului se comunicã participanþilor cum a afectat decizia
implicarea sa.

Este de la sine înþeles cã implementarea noilor metode de informare ºi consultare a publicului va
necesita o mobilizare puternicã ºi desfãºurare de mijloace umane ºi financiare:
·

la nivelul tuturor autoritãþilor publice centrale implicate ºi a organismelor subordonate lor
(în special AN “Apele Române”), precum ºi

·

al partenerilor lor (autoritãþi locale, agenþii sau inspectorate judeþene, camere de comerþ ºi
industrie, asociaþii, etc.) ºi

·

în general a tuturor pãrþilor implicate.

Gestionarea corectã a procesului se poate realiza numai prin dezvoltarea încã din aceastã etapã, a
unui plan de participare publicã. Chiar dacã practica actualã a autoritãþilor publice române nu
include încã elaborarea unui astfel de plan de informare ºi participare a publicului la luarea
deciziilor, introducerea unei astfel de abordãri va conduce la o mai mare credibilitate pentru
autoritatea publicã ºi la o participare mai activã a publicului în procesul de luare a deciziilor.
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În cele mai multe cazuri, participarea publicului la procesul de luare a deciziilor se limiteazã strict
doar la cerinþele legislaþiei, însã cu cât problematica este mai complexã ºi aria de consultare mai
largã (cazul planurilor de management al bazinelor hidrografice pentru care se solicitã consultarea
publicului ºi participarea pãrþilor interesate din întreg bazinul), cu atât mai mult realizarea unui plan
de informare ºi participare a publicului se dovedeºte a fi mai utilã.
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·

Elementele cheie pe care planul trebuie sã le ia în considerare sunt cel puþin:

·

Timpul – luând în considerare prevederile legislaþiei de la data elaborãrii planurilor de management,
încã de la faza primului proiect de plan, pânã la faza de aprobare a acestuia ºi ulterior în perioade de
implementare ºi reactualizare;

·

Obiectivele – care sunt obiectivele pe care vrem sã le atingem prin procesul de participare publicã?;

·

Resursele – ce tipuri de resurse sunt necesare ºi cât din fiecare? Trebuie sã se analizeze dacã este
vorba doar de alocare de timp, resurse umane sau ºi de resurse financiare. Aceastã alocare are o
importanþã deosebitã, în special în ceea ce priveºte consultarea publicului în cazul districtelor bazinale
internaþionale, cum este cazul bazinului Dunãrii, pentru care orientarea este cãtre realizarea unui plan
unic de management pentru tot districtul internaþional “Dunãre”, cu o parte comunã de acþiune
descriind ansamblul districtului ºi pãrþi specifice fiecãrui teritoriu naþional sau sector de activitate ;

·

Logistica – consultãri la nivel bazinal.

Deºi la prima vedere procesul pare lung ºi laborios, avantajele participãrii publice la luarea
deciziei sunt evidente, în cazul elaborãrii ºi implementãrii planurilor de management bazinal
urmãrindu-se ca procesul:
Sã rãspundã aºteptãrilor ºi sã sensibilizeze asupra problemelor ºi situaþiei mediului din
bazin, iar astfel sã permitã o apropiere cât mai mare de aceste scopuri;

·

Sã permitã valorificarea cunoºtiinþelor locale, cu o mai bunã cunoaºtere a contextului ºi
cu adaptarea deciziilor la acesta;

·

Sã valorifice cãile ºi propunerile de acþiune localã;

·

Sã implice din faze preliminare persoane ºi grupuri interesate de decizii ºi sã faciliteze
implementarea lor ulterioarã;

·

Sã întãreascã legitimitatea ºi apropierea de obiectivele de mediu fixate ºi de acþiunile
necesare (programele de mãsuri);

·

Sã întãreascã transparenþa faþã de deciziile luate, acþiunile angajate ºi rezultatele lor.
Avantajele ºi dezavantajele participãrii publice la luarea deciziei:
AVANTAJE
Pentru public:

Pentru autoritãþile publice:

· Sentiment de apartenenþã la comunitatea
localã ºi de responsabilitate comunã pentru
problemele de interes public prin implicarea
publicului în procesul de luare a deciziilor
privind aspectele care le afecteazã activitatea
ºi viaþa.
· Posibilitatea publicului de a face comentarii
ºi recomandãri despre aspectele managementul
bazinului hidrografic ºi de a-ºi prezenta propria
opinie ºi atitudine faþã de activitate, care poate
influenþa luarea deciziei

· Mai bunã cunoaºtere de cãtre public a
atribuþiilor ºi competenþelor autoritãþilor ºi a
problemelor legate de activitatea acestora.
· Familiarizarea publicului cu justificarea
deciziilor luate pentru o anumitã
problematicã.
Autoritãþile de gospodãrirea apelor vor lua
cunoºtinþã ºi vor examina atitudinea ºi
aºteptãrile publicului ºi au posibilitatea de a
reflecta corespunzãtor aceste aºteptãri în
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3.4

·
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·

·

·

·
·

·

deciziile luate.
· Considerarea unor aspecte noi ºi
importante legate de managementul de
bazin ºi implicaþiile pe care le pot avea
asupra mediului. Cunoºtinþele
publicului pot fi valorificate mai bine
ºi pot permite evitarea sau
minimizarea unor discuþii redundante
sau greºit direcþionate.
· Acceptarea de cãtre public cu mai
multã uºurinþã a deciziilor la care a
participat faþã de cele asupra cãrora au
cãzut de acord doar reprezentanþii
autoritãþilor publice, deoarece prin
participarea la procesul de luare a
deciziilor publicul devine mai
familiarizat cu argumentele care au
condus la luarea deciziei într-o
anumitã problematicã.

DEZAVANTAJE
Pentru public:
·

Pentru autoritãþi:

Neconcordanþa între opiniile
·
Atitudinea uneori negativã a
publicului va face mai dificilã luarea
autoritãþilor faþã de participarea publicului.
deciziei. Sunt destul de frecvente cazurile în
Participarea publicului la procesul de luare
a deciziilor poate fi resimþitã, în anumite
care opiniile publicului sunt chiar
cazuri, ca o amenintare de cãtre
contradictorii, reprezentând punctele de
reprezentanþii autoritãþilor publice,
vedere ale unor grupuri din public, cu
întrucât implicã evaluarea de cãtre public
interese diferite.
a unei decizii a acestora.
·
Publicul nu este informat corect,
·
Necesitatea alocãrii de resurse
complet ºi în timp real astfel încât sã poatã
suplimentare de cãtre autoritãþi pentru
fi în mãsurã sã formuleze comentarii ºi
participarea
publicului. Participarea
recomandãri pertinente ºi ca urmare
publicului
în
diferite etape ale procesului
procesul de participare publicã nu este
de luare a deciziei va implica din partea
eficient.
autoritãþilor alocarea de resurse
·
Publicul nu cunoaºte atribuþiile ºi
suplimentare financiare, de timp ºi de
competenþele autoritãþilor publice de
gospodãrirea apelor ºi mecanismele de
implicare a acestora în luarea deciziilor.
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finale de cãtre autoritãþi.
Se conferã publicului posibilitatea de a
înþelege mai bine mecanismele
procesului de luare a deciziei ºi
considerentele autoritãþilor în luarea
deciziei.
Creºterea încrederii în autoritãþi ºi în
deciziile luate de acestea prin
consultarea publicului privind anumite
aspecte ºi luarea în considerare a
opiniilor pertinente ale acestuia.
Transparenþa mãritã în planificarea
activitãþii este garantatã de eficienþa
implicãrii publicului.
Accesul la date referitoare la
gospodãrirea apelor.
Îmbunãtãþirea procesului participativ
realizatã prin cunoaºterea mai bunã a
anumitor autoritãþi ºi instituþii
competente, prin înþelegerea sporitã a
tipului de date necesare în procesul de
luare a deciziilor ºi a aspectelor ce
trebuie luate în considerare în cadrul
procesului de luare a deciziilor.
Înþelegerea mai bunã a problemelor
de mediu ºi a dezvoltãrii durabile,
conducând implicit la standarde de
viaþã mai bune datoritã unor decizii
mai bune.
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·

3.5

Aºteptãrile referitoare la participarea
publicului pot fi excesive sau nerealiste,
de aceea autoritatea publicã de
gospodãrirea apelor trebuie sã indice clar
care este tema supusã discuþiei ºi pentru
care se impune participarea publicã în
procesul de luare a deciziilor, astfel încât
sã se limiteze extinderea disputelor
dincolo de scopul deciziei în discuþie.
Trebuie sã se precizeze foarte clar cã
decizia se ia numai dupã evaluarea
comentariilor ºi recomandãrilor primite de
la public, ceea ce nu înseamnã acceptarea
automatã a acestora.

personal. Pentru a evita costurile prea mari
este necesarã o bunã planificare ºi organizare
în colaborare cu pãrþile interesate, prin
intermediul Comitetelor de Bazin.

Organizarea procesului: structuri responsabile ºi etape în procesul de participare
publicã

3.5.1 Structuri responsabile
Când vorbim de entitãþile implicate în procesul de management al bazinelor hidrogafice ºi implicit
în procesul de participare a publicului la elaborarea ºi implementarea planurilor de management
bazinal, avem în vedere:

·

Este responsabil faþã de Comisia Europeanã pentru implementarea Directivei Cadru a
Apei;

·

În ceea ce priveºte informarea ºi consultarea publicului, acesta vegheazã la respectarea
cerinþelor Directivei, precum ºi la asigurarea unui acces echitabil al publicului la
informaþie ºi a posibilitãþii pentru acesta de a-ºi exprima opiniile.

Ø Administraþia Naþionalã Apele Române, prin direcþiile sale bazinale
·

Coordoneazã mãsurile administrative în cadrul bazinului pentru aplicarea articolului 3
al Directivei;

·

Are responsabilitatea implementãrii Directivei Cadru;

·

Iniþiazã lucrãrile de elaborare a planului de management pe care-l înainteazã
Comitetului de bazin;

·

În privinþa consultãrii, decide ce documente sã fie supuse consultãrii ºi va preciza
modalitãþile prin care publicul va putea accesa aceste documente;

·

Ca rezultat al consultãrii ºi pe baza propunerii Comitetului de bazin, autoritatea
competentã va decide modalitatea prin care observaþiile publicului vor fi integrate în
modificãrile ce vor fi aduse documentelor;

·

Dupã avizare în Comitetul de bazin, planul de management va fi însuºit de autoritatea
competentã. În acel moment vor fi indicate publicului locurile unde documentele pot fi
accesate de public, precum ºi adresa de Internet la care documentul este disponibil.
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Ø „Autoritatea competentã'' (art. 3 din Directiva Cadru a Apei transpus prin art.6 alin. (4)
Legea nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare): Ministerul Mediului ºi
Gospodãririi Apelor, prin Departamentul Ape
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Ø

Comitetul de bazin
·

Este competent în fiecare din cele 11 bazine hidrografice (Someº-Tisa, Criºuri, Mureº,
Banat, Jiu, Olt, Argeº-Vedea, Buzãu-Ialomiþa, Siret, Prut-Bârlad ºi Dobrogea-Litoral);

·

Implicã, în elaborarea ºi actualizarea schemei directoare, reprezentanþii autoritãþilor
publice centrale, ai consiliilor judeþene ºi consiliilor locale care au obligaþia de a
comunica toate informaþiile utile aflate în competenþa lor;

·

Avizeazã planurile de management bazinal, elaborate conform prevederilor DCA;

·

Are un rol esenþial în privinþa informãrii, dinamizãrii ºi urmãririi consultãrii publicului;

·

Stabileºte prin decizie diferitele consultãri care vor fi organizate ºi modalitãþile în care
acestea se vor desfãºura.

Ø

Secretariatul tehnic al Comitetului de bazin
·

Format din 3-5 persoane, asigurat de Direcþiile de Ape ale AN “Apele Române”,
subordonat acestuia;

·

Asigurã pregãtirea ºi organizarea ºedinþelor de lucru ale comitetului, a dezbaterilor
publice, precum ºi a altor acþiuni iniþiate de comitet.

Ø

Autoritãþile ºi instituþiile locale/regionale ºi naþionale ale statului
·

Este esenþialã mobilizarea de ansamblu a autoritãþilor ºi instituþiilor locale/regionale
ºi naþionale ale statului, precum mediu, sãnãtate, industrie, agriculturã etc.

3.5.2 Calendarul participãrii publicului

Calendarul participãrii publicului la procesul de management bazinal este strâns legat de
diferitele etape ºi termene limitã prevãzute de Directiva Cadru a Apei, astfel încât pânã în 2015
sã se atingã o calitate ecologicã ºi chimicã bunã a apelor.

PASUL 115
Sfârºitul anului 2003

Cadrul
Identificarea Bazinelor
Alocarea responsabilitãþilor autoritãþilor competente pe bazine
Transpunerea DCA în legislaþia naþionalã

PASUL 216
Sfârºitul anului 2004

Caracterizare ºi analizã (art. 4)
Caracterizarea districtului bazinal, analiza impactului asupra mediului generat de
activitatea economicã ºi utilizarea apei
Evaluarea probabilitãþii de a nu se întruni obiectivele de calitate a apei (prin
analiza deficienþelor) de cãtre corpurile de apã de suprafaþã din cadrul
districtului bazinal

15

Realizat

16

Realizat
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România face parte din bazinul hidrografic internaþional al fluviului Dunãrea. Pentru porþiunea din
bazinul hidrografic internaþional al fluviului Dunãrea, care este cuprinsã în teritoriul României,
inclusiv apele de coastã ale Mãrii Negre, se va elabora planul de management al acestui bazin
hidrografic internaþional, pe baza schemelor directoare de management ºi amenajare a apelor.
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PASUL 3
Sfârºitul anului 2006

Planificarea pentru stabilirea programului de mãsuri ºi întocmirea
planurilor de management de bazin
Caracterizarea suplimentarã a corpurilor de apã identificate prin analiza
lipsurilor ca reprezentând risc, în vederea optimizãrii programului de
monitorizare ºi a programului de mãsuri
Demararea programelor de monitorizare
În vederea informãrii ºi a consultãrii publicului în legãtura cu planul
de management bazinal, autoritãþile competente pun la dispoziþie
calendarul ºi programul de lucru pentru elaborarea planurilor de
management bazinal (permiþând cel puþin 6 luni pentru observaþii),
cu 3 ani înainte de realizarea Planului de Management revizuit

PASUL 5
2008

În vederea informãrii ºi a consultãrii publicului în legãtura cu planul
de management bazinal, autoritãþile competente vor publica pentru
comentarii o copie a proiectului de plan de management bazinal
(permiþând cel puþin 6 luni pentru observaþii), cu 1 an înainte de
realizarea Planului de Management revizuit

PASUL 6
2009

Planul final de management bazinal este publicat
Programul de mãsuri este stabilit

PASUL 7
2012

Implementare
Programul de mãsuri este implementat

PASUL 8
2015

Evaluare ºi actualizare, derogãri
S-a realizat starea bunã de calitate a apei?
S-au realizat obiectivele ariilor protejate?
Stabilirea ºi publicarea viitoarelor planuri ºi programe
Derogãri

PASUL 9
2027

Termen limitã final pentru realizarea obiectivelor

În secþiunile urmãtoare vom descrie cum pot fi organizate cele trei niveluri de participare în
diferitele etape ale planificãrii:
·

Implicarea activã,

·

Consultarea ºi

·

Informarea.

3.5.3 Implicarea activã a pãrþilor interesate
“Statele Membre vor încuraja implicarea activã a tuturor pãrþilor interesate în implementarea acestei Directive, în
special în elaborarea, analiza ºi actualizarea planurilor de management bazinal” (Articolul 14.1, paragraful 1)

Sintagma „implicare activã” sugereazã cã pãrþile interesate sunt invitate sã contribuie activ la
proces, jucând astfel un rol în consilierea autoritãþilor competente.
Întrucât este dificil de prescris o singurã abordare Implicarea activã nu este un exerciþiu voluntar!
Autoritãþile trebuie sã depunã eforturi clare prin care sã
ca fiind cea corectã, cel mai bine ar fi ca
promoveze ºi sã faciliteze implicarea activã a publicului.
autoritãþile competente sã elaboreze o strategie
care adapteazã înþelegerea comunã asupra districtului
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PASUL 4
2007

În vederea informãrii ºi a consultãrii publicului în legãtura cu planul
de management bazinal, autoritãþile competente vor publica cele
mai importante aspecte privind managementul apei din cadrul
bazinului (permiþând cel puþin 6 luni pentru observaþii), cu 2 ani
înainte de realizarea Planului de Management revizuit
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bazinal ºi a contextului local, strategie care ar trebui publicatã la începutul procesului de
implementare.

Implicarea activã a pãrþilor interesate conform planificãrii Directivei Cadru a Apei
PASUL 117
Sfârºitul anului 2003

Cadrul
Identificarea Bazinelor
Alocarea responsabilitãþilor autoritãþilor competente pe bazine
Transpunerea DCA în legislaþia naþionalã

Ø Implicarea activã în aceastã etapã va creºte conºtientizarea asupra Directivei ºi asupra
deciziilor iniþiale care vor stabili autoritatea competentã ºi vor stabili districtele bazinale.
Ø Probabil cã implicarea activã în aceastã etapã nu va fi semnificativã, participarea publicului
constând în furnizarea de informaþii ºi consultare.
Ø Este de dorit contribuþia unui numãr cât mai mare de pãrþi interesate.
Ø Se poate realiza prin întocmirea unui plan de comunicare.
În vederea informãrii tuturor Direcþiilor de Apã ale Administraþiei Naþionale “Apele Române” asupra etapelor de
realizare a Art. 14 din Directiva Cadru 2000/60/EC, în august 2003 s-au elaborat “Instrucþiunile privind
participarea publicului la managementul bazinelor hidrografice”.
Documentaþia a fost distribuitã la toate Direcþiile de Apã ºi prezentatã ºi în cadrul unor ºedinþe ale Comitetelor de
Bazin, a unor întâlniri cu participarea lãrgitã a utilizatorilor de apã ºi cu publicul, la care a fost invitatã ºi massmedia.Aceste instrucþiuni reprezintã traducerea Ghidului UE privind Participarea Publicului si a Strategiei
pentru participarea publicului la planul de management pe Districtul Hidrografic al Dunãrii.

PASUL 218
Sfârºitul anului 2004

Caracterizare ºi analizã (art. 4)
Caracterizarea districtului bazinal, analiza impactului asupra mediului generat de
activitatea economicã ºi utilizarea apei
Evaluarea probabilitãþii de a nu se întruni obiectivele de calitate a apei (prin analiza
deficienþelor) de cãtre corpurile de apã de suprafaþã din cadrul districtului bazinal

Ø Utilitatea implicãrii active constã în: creºterea conºtientizãrii asupra procesului;
colectarea datelor, a informaþiilor ºi a opiniilor factorilor interesaþi; precum ºi
identificarea problemelor, rezolvarea conflictelor ºi gestionarea aºteptãrilor.
Ø Cei mai importanþi factori interesaþi care trebuie avuþi în vedere în cadrul acestui nivel
strategic vor fi:
·

17

Realizat

18

Realizat

Cei care pot contribui semnificativ la gãsirea soluþiilor: autoritãþi, companiile
care asigurã alimentarea cu apã ºi epurarea apelor uzate;

PARTICIPAREA PUBLICULUI LA LUAREA
DECIZIILOR ÎN DOMENIUL GOSPODÃRIRII APELOR

Tot în anul 2003 au fost organizate seminarii în douã bazine-pilot: Siret ºi Prut (în trei municipii: Suceava, Bacãu
ºi Galaþi), cu sprijinul Centrului Regional de Mediu pentru Europa Centralã ºi de Est, tematica acestora fiind
“Implementarea Directivei Cadru precum ºi oportunitãþile practice ºi metodele de implicare a publicului la
diferite stadii de planificare.
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·

Cei care deþin expertiza tehnicã ºi reprezintã ONG ori comunitatea de cercetare,
precum ºi

·

Cei care plãtesc, respectiv consumatorii.

Ø În funcþie de procesele care fac parte din aceastã etapã, implicarea activã poate fi întreprinsã
la nivel naþional, de district bazinal sau local. La nivel naþional vor fi implicaþi cu
preponderenþã ministerele, industria, organizaþiile consumatorilor, ONG naþionale ºi
experþii tehnici sau cadre universitare. La nivel de bazin sau local tendinþa va fi sã se implice
reprezentanþi ai autoritãþilor regionale ºi locale ºi factori interesaþi de un anumit bazin sau
corp de apã.
Ø Metodele de implicare activã care se pot dovedi utile pentru fiecare dintre nivelurile de mai
sus pot fi:
·

Întâlniri bilaterale;

· Grupuri de coordonare ori
Grupuri de consiliere.
Raportul Naþional 2004, reprezentând sinteza celor 11 Rapoarte bazinale a fost elaborat de Administraþia
Naþionalã “Apele Române” împreunã cu Direcþiile de Apã, în colaborare ºi cu alþi factori interesaþi ca: Agenþiile
de Protecþie a Mediului, Direcþiile Judeþene pentru Agriculturã, Direcþiile Romsilva, autoritãþile locale ºi judeþene,
Agenþiile de Dezvoltare Regionalã, Institutul Naþional de Statisticã, Institutul de Cercetãri pentru Pedologie ºi
Agrochimie, Institutul Naþional de Cercetare ºi Dezvoltare “Delta Dunãrii”, Institutul Naþional de Cercetare ºi
Dezvoltare Marinã “Grigore Antipa”, Institutul Naþional de Hidrologie ºi Gospodãrire a Apelor, Institutul
Naþional pentru Cercetare ºi Dezvoltare pentru Protecþia Mediului precum ºi utilizatori importanþi de apã din
bazin.

PASUL 3
Sfârºitul anului 2006

Planificarea pentru stabilirea programului de mãsuri ºi întocmirea planurilor
de management de bazin
Caracterizarea suplimentarã a corpurilor de apã identificate prin analiza
deficienþelor ca reprezentând risc, în vederea optimizãrii programului de
monitorizare ºi a programului de mãsuri
Demararea programelor de monitorizare
În vederea informãrii ºi a consultãrii publicului în legãturã cu planul de
management bazinal, autoritãþile competente pun la dispoziþie calendarul ºi
programul de lucru pentru elaborarea planurilor de management bazinal (permiþând
cel puþin 6 luni pentru observaþii), cu 3 ani înainte de realizarea Planului de
Management revizuit

Ø Aceastã etapã vizeazã planificarea potenþialelor mãsuri care pot fi utilizate în vederea
realizãrii obiectivelor stabilite pentru diferitele corpuri de apã ºi determinarea acelor opþiuni
fezabile ºi eficace. Implicarea activã va permite identificarea opiniilor pãrþilor interesate
asupra potenþialelor opþiuni, cu excluderea de la analizã a altor posibilitãþi.
Ø Programul de mãsuri ar trebui coordonat cu celelalte procese de planificare a apelor ºi
teritoriului ºi mecanisme de finanþare, ceea ce poate duce la beneficii financiare
semnificative, pe lângã creºterea eficacitãþii în implementare.

PARTICIPAREA PUBLICULUI LA LUAREA
DECIZIILOR ÎN DOMENIUL GOSPODÃRIRII APELOR

Cele 11 Rapoarte 2004 pe bazine hidrografice au fost discutate în luna februarie 2005 în cadrul unor întruniri
cu participare lãrgitã organizate de Direcþiile de Apã, unde au participat cei mai importanþi factori interesaþi din
bazin: reprezentanþi ai Asociaþiei Apei din teritoriu, prefecþi, preºedinþi de Consilii Judeþene, reprezentanþi ai
Agenþiilor de Protecþia Mediului, ai Direcþiilor de Sãnãtate judeþene ºi ONG-uri din bazin.
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Ø Pãrþile interesate care trebuie avute în vedere, nivelurile la care poate fi organizatã
implicarea activã, dar ºi metodele ce pot fi utilizate sunt similare celor de la Pasul 2 –
Caracterizare ºi analizã.
Proiectul Planificarea Integratã a Lacurilor Veluwe, Olanda
Lacurile Veluwe sunt gestionate de mai multe autoritãþi locale ºi regionale (20), fiecare cu propria politicã ºi instrumente de
management pentru porþiunile ºi graniþele care le reveneau din Lacuri. Pe lângã acestea, preocupãri ºi interese mai au ºi
grupurile non-guvernamentale.
În 1996, Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Gospodãririi Apelor a iniþiat un proiect pentru elaborarea unui plan integrat în
regiune.
Aºadar, proiectul a optat pentru un stil colaborativ, în care diferitele autoritãþi ºi ONG - uri (ºi grupuri de interes) lucreazã
împreunã, având dreptul de a se exprima în mod egal în legãturã cu rezultatul final.
Interacþiunea este organizatã dupã cum urmeazã:
·

Un comitet de coordonare format din guvernatori din partea diferitelor autoritãþi guvernamentale. Aceºtia au dirijat
procesul ºi iau decizii.

·

Grupul de coordonare este susþinut de un grup de iniþiativã, compus din grupuri de experþi, angajaþi ai autoritãþilor ºi
membri ONG, care a discutat conþinutul procesului de planificare.

·

Consultãrile cetãþenilor ºi ale grupurilor de interes. Au fost organizate mai multe sesiuni pe o perioadã de doi ani
pentru a consulta cetãþenii ºi grupurile de interes ºi pentru a le oferi acestora ocazia sã-ºi împãrtãºeascã problemele pe care

le percep ºi sã genereze idei.

În conformitate cu prevederile Planului Operaþional al ICPDR, la nivelul fiecãrei Direcþii de Apã s-au identificat categoriile
(grupurile þintã) de factori interesaþi din bazin, grupuri þintã care sunt implicate în elaborarea Planurilor de Management
bazinale ºi care trebuie mobilizaþi în procesul de consultare ºi luare a deciziilor. De asemenea, pentru implementarea
Directivei 91/676/EEC privind protecþia apelor împotriva poluãrii cu nitraþi din surse agricole, la nivelul Comitetelor de
Bazin s-au înfiinþat grupe de lucru care au sarcina sã analizeze “Programele locale de acþiune” ce vor fi aprobate de cãtre
Comisia pentru aplicarea Planului de acþiuni pentru protecþia apelor împotriva poluãrii cu nitraþi proveniþi din surse agricole,
de la nivelul MMGA.

PASUL 4 – punerea la dispoziþia publicului a unei prezentãri a celor mai importante probleme
privind managementul apei din cadrul bazinului – ºi PASUL 5 – punerea la dispoziþia
publicului a unei copii a proiectului de plan de management bazinal – vor fi discutate la
secþiunile dedicate consultãrii ºi informãrii
PASUL 6
anul 2009

Planul final de management bazinal este publicat
Programul de mãsuri este stabilit

Ø Implicarea activã va urmãri în aceastã etapã atragerea angajamentului pãrþilor interesate
faþã de implementarea programului de mãsuri stabilit pentru atingerea obiectivelor stabilite
pentru diferitele corpuri de apã.
Ø Factorii interesaþi care trebuie avuþi în vedere sunt cei care pot contribui efectiv la livrarea
programului de mãsuri (alte autoritãþi, companii care asigurã alimentarea cu apã ºi
epurarea apelor uzate, fermieri etc.) ºi cei care plãtesc, respectiv consumatorii.

PARTICIPAREA PUBLICULUI LA LUAREA
DECIZIILOR ÎN DOMENIUL GOSPODÃRIRII APELOR

De asemenea, pentru informarea ºi înþelegerea de cãtre un numãr cât mai mare de factori interesaþi a problemelor identificate
în elaborarea Planurilor de Management la nivelul Districtului hidrografic al Dunãrii, prin Administraþia Nationalã “Apele
Române” s-a tradus în limba românã ºi s-a editat în 1000 de exemplare “Summary Raport 2004” (cu sprijin financiar de la
ICPDR).
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Ø Implicarea activã poate fi întreprinsã la nivel naþional, de district bazinal ºi local. La nivel
naþional vor fi implicaþi cu preponderenþã ministerele, industria, organizaþiile
consumatorilor. La nivel de bazin sau local tendinþa va fi sã se implice reprezentanþi ai
autoritãþilor regionale ºi locale ºi factori interesaþi cu rol în livrarea programului de mãsuri.
Ø Metodele de implicare activã care se pot dovedi utile pentru fiecare dintre nivelurile de
mai sus pot fi: intâlniri bilaterale, grupuri de coordonare, grupuri de consiliere, ateliere
de lucru ºi întâlniri pentru a genera soluþii ºi a defini mãsuri.
PASUL 7
anul 2012

Implementare
Programul de mãsuri este implementat

Ø Implicarea activã la aceastã etapã va contribui la menþinerea conºtientizãrii privind
mãsurile de implementat ºi la livrarea susþinutã a programului de mãsuri.
Ø Cei mai importanþi factori interesaþi la aceastã etapã sunt cei care contribuie la livrarea
programului de mãsuri: autoritãþi, industrie etc.
Ø Nivelurile la care poate fi organizatã implicarea activã sunt aceleaºi ca la Pasul 6 de mai sus.
Ø Metodele de implicare activã care se pot dovedi utile pentru fiecare dintre nivelurile de mai
sus pot fi intâlniri bilaterale, grupuri de coordonare ºi metodologii de consultare.
PASUL 8
anul 2015

Evaluare ºi actualizare, derogãri
S-a realizat starea bunã de calitate a apei?
S-au realizat obiectivele ariilor protejate?
Stabilirea ºi publicarea viitoarelor planuri ºi programe
Derogãri

Ø Cei mai importanþi factori interesaþi de luat în considerare sunt cei cu rol în livrarea
programului de mãsuri (autoritãþi, companii de apã ºi apã uzatã, fermieri etc), experþi tehnici
reprezentând ONG -uri ori mediul academic etc., precum ºi consumatorii.
Ø Nivelurile la care se va organiza implicarea activã vor fi aceleaºi ca la Pasul 2 –
Caracterizare ºi analizã, iar metodele de implicare activã pot consta în: întâlniri bilaterale,
grupuri de coordonare, metodologii de consultare.

Proiectul Râul Tubaek , Danemarca
Un proiect derulat în perioada 1998-2001, vizând implicarea a 50 de fermieri ca parteneri în
managementul apei þi urmãrind reducerea voluntarã de cãtre aceþtia a utilizãrii excesive a nutrienþilor þi
a pesticidelor.
Cheia dialogului constructiv a constat în:
· Întâlniri publice organizate prin intermediul uniunilor de fermieri þi întâlniri care au avut l oc la ferme
– „modelul masa din bucãtãrie”;
· Negocierea þi semnarea de acorduri voluntare privind managementul apelor.

PARTICIPAREA PUBLICULUI LA LUAREA
DECIZIILOR ÎN DOMENIUL GOSPODÃRIRII APELOR

Ø Întrucât aceastã etapã vizeazã realizarea obiectivelor, implicarea activã este utilã pentru
creºterea conºtientizãrii privind realizarea obiectivelor ºi pentru facilitarea înþelegerii
eficacitãþii programului de mãsuri.
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PASUL 9
anul 2027

Termen limitã final pentru realizarea obiectivelor, urmare a prelungirii de 26 ani

Ø Va rãmâne ciclul de program pe ºase ani, inclusiv participarea publicului, cum a fost
descrisã anterior.
Proiectul programului de preaderare PSO (PPA) MATRA MAT 02/RM/9/1 (aprilie 2003 - martie 2005)
”Implementarea Directivei Cadru a Apei ºi a gospodãririi integrate a zonei costiere în apele de tranziþie ºi
costiere în România”
Beneficiari: Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor, Administraþia Naþionalã „Apele Române” – Direcþia
Apelor Dobrogea - Litoral
Executanþi: Royal Haskoning Olanda, Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare Marinã „Grigore Antipa”
Constanþa
Rezultate: În cadrul proiectului, s-a întocmit o schiþã de strategie pentru gospodãrirea integratã a zonei costiere, care
a fost supusã dezbaterii publicului ºi factorilor implicaþi în gospodãrirea zonei costiere. În cadrul acestui proces, s-au
desfãºurat 3 workshop-uri în care s-au dezbãtut probleme din domeniile: pisciculturã, poluare marinã, eroziune
costierã, criterii de delimitare a zonei costiere, precum ºi alte probleme sectoriale/antropogene (agriculturã, energie,
industrie etc). În momentul de faþã, un grup de lucru din cadrul Comitetului Naþional al Zonei Costiere analizeazã
observaþiile primite, urmând sã definitiveze schiþa de strategie.
Proiectul continuã, în perioada 2006-2007, tot prin contribuþia Guvernului Olandei, în cadrul programului MATRA,
pentru definitivarea strategiei ºi întãrirea activitãþii Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Naþional al
Zonei Costiere ºi a grupurilor de lucru sectoriale.

3.5.4 Consultarea

Decembrie 2006

Planificare ºi program de lucru pentru elaborarea planului, inclusiv o
declaraþie privind mãsurile de consultare ce vor fi întreprinse

Consultarea are în vedere publicarea ºi punerea la dispoziþie a documentelor cãtre public, care
reprezintã o sferã mai mare decât factorii interesaþi.
Comentariile publicului trebuie furnizate în scris, fie pe hârtie, fie pe poºtã normalã sau
electronicã. În esenþã, existã douã forme de consultare a publicului:

PARTICIPAREA PUBLICULUI LA LUAREA
DECIZIILOR ÎN DOMENIUL GOSPODÃRIRII APELOR

Spre deosebire de implicarea activã, consultarea este posibililã numai dupã finalizarea proiectelor
de planuri sau alte documente, fiind o formã mai puþin intensivã de participare a publicului. Ea
permite tuturor celor interesaþi sã participe la luarea deciziei.
DCA conþine în art. 14 prevederi privind cerinþele ºi planificarea consultãrii, cu un ciclu
repetitiv de 6 ani pentru viitoarele planuri de management de bazin:
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1. Consultare scrisã, care se constituie ºi ca cerinþã minimã: publicul transmite
comentariile sale asupra mãsurii propuse pe hârtie sau pe poºtã normalã ori electronicã;
2. Consultare oralã sau consultare activã, ca metodã de bunã practicã: prin interviuri,
ateliere de lucru sau conferinþe.
Gestionarea comentariilor publicului
Existã mai multe instrumente disponibile pentru informarea

· Buletine informative,

publicului ºi în acelaºi timp pentru solicitarea comentariilor

· Internet,

publicului asupra planurilor. Întreaga arie potenþial afectatã de

· Broºuri,
· Anunþuri,

planul de management bazinal poate fi acoperitã prin afiºe la

· Articole în ziare ºi reviste,

primãrii, biblioteci, ziare locale, informaþia fiind trimisã activ

· Expoziþii,

pãrþilor interesate sau având un interes.

· Ziua porþilor deschise,
· TV/radio

Atenþie! Feed-backul este esenþial!
Este important sã se dea feed-back participanþilor asupra consultãrii, care ar trebui sã conþinã o motivare clarã,
într-un interval de timp rezonabil. Trebuie reþinut cã în viitor aceste consultãri vor trebui sã fie organizate la
fiecare 6 ani, astfel cã publicului trebuie sã i se acorde preþuirea necesarã!

·

Etapa a 2-a: Inventarierea cunoºtinþelor ºi a percepþiilor privitoare la:
- descrierii informaþiei ce face obiectul consultãrii ºi a problemelor majore?
- planificarea furnizãrii acestei informaþii.
- Cine este consultat?
- Cum se vor gestiona rãspunsurile?
- Care sunt instrumentele de comunicare disponibile?
- Cum va fi dat feed-backul?

·

Etapa a 3-a: Analizã ºi structurare, luarea deciziei asupra consultãrii.

·

Etapa a 4-a: Furnizarea informaþiei tuturor pãrþilor interesate.

Consultarea asupra planificãrii ºi a programului de lucru
Ø Pânã la sfârºitul lui 2006 publicul trebuie informat ºi consultat cu privire la planificarea
ºi programul de lucru pentru elaborarea planurilor de management de bazin, precum ºi în
ceea ce priveºte mãsurile de consultare planificate.

PARTICIPAREA PUBLICULUI LA LUAREA
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Etapele consultãrii pot fi sintetizate dupã cum urmeazã:
· Etapa 1: Întâlniri/ ateliere de lucru iniþiale cu grupurile de pãrþi interesate pentru a
discuta:
- obiectivele consultãrii,
- procesul de lucru,
- precondiþiile implicãrii publicului,
- disponibilitatea ºi relevanþa datelor existente,
- planul de comunicare.
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Ø Modul de organizare a consultãrii depinde în mare mãsurã de întinderea geograficã a
planului:
a) La nivel de bazin ºi subbazin. Pot fi organizate atât consultãri orale, cât ºi scrise. Trebuie sã
li se punã la dispoziþie pãrþilor interesate ºi publicului din districtul bazinal o prezentare
generalã a paºilor de elaborare a planului ºi a autoritãþilor ºi agenþiilor participante (ºi a
rolului acestora). Dacã este necesar, se furnizeazã ºi informaþii despre alte opþiuni. Publicul
care este consultat nu trebuie neapãrat sã locuiascã în respectivul district bazinal, dacã poate
fi afectat de mãsura din bazinul respectiv. În mod obligatoriu însã, publicul din districtul
bazinal respectiv va trebui consultat. Practic, trebuie definit foarte din vreme aria care poate
fi afectatã ºi publicarea ºi punerea la dispoziþie a documentelor relevante în întreaga arie
identificatã, care poate depãºi districtul bazinului în cauzã.
b) La nivelul districtelor de bazin internaþionale. O abordare utilã este în acest caz publicarea
unor lucrãri elaborate cu contribuþie internaþionalã, cu exprimare similarã în întreg districtul
bazinal. Este necesarã o formã de cooperare internaþionalã la elaborarea planificãrii ºi a
programului de lucru, incluzând mãsurile propuse referitoare la participarea publicului.
Datele privind autoritãþile competente ºi programul de lucru trebuie sã fie disponibile pânã
la finalul anului 2006. Ca alternativã, statele pot acþiona ºi în mod independent. În acest
context rolul revine Comisiei Internaþionale pentru Protecþia fluviului Dunãrea (ICPDR),
cu sediul la Viena.

PARTICIPAREA PUBLICULUI LA LUAREA
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Comisia Internaþionalã pentru Protecþia Fluviului Dunãrea (ICPDR)
este organismul coordonator pentru aspecte internaþionale ale implementãrii Directivei Cadru. ICPDR
promoveazã participarea publicului la procesul de planificare, prin sprijin financiar acordat Sistemului de
Informare ICPDR, inclusiv Danube Watch ºi Sistemul de alarmare în caz de poluãri accidentale în bazinul
Dunãrea (AEWS) precum ºi organizaþii cum ar fi Forumul de Mediu al Dunãrii (DEF). Observatorii ONG
participã la întrunirile ICPDR ºi furnizeazã o contribuþie importantã pentru lucrãrile Comisiei. – pentru mai multe
detalii vizitaþi www.icpdr.org
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Consultarea asupra problemelor semnificative privind managementul apelor
Ø În a doua etapã a consultãrii, pânã la sfârºitul anului 2007 trebuie publicatã o prezentare
generalã a problemelor importante vizând managementul apei din districtul de bazin.
Ø Modul de organizare a consultãrii depinde, iarãºi, de scara geograficã.

PARTICIPAREA PUBLICULUI LA LUAREA
DECIZIILOR ÎN DOMENIUL GOSPODÃRIRII APELOR

Ø Este recomandabilã utilizarea pe scarã cât mai largã a Internetului, folosit deja cu succes
pentru proiecte de planificare mai complexe.
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Consultarea asupra planurilor de management bazinale
Ø A treia fazã ºi cea mai importantã a informãrii ºi consultãrii publicului va începe cel mai
târziu la finalul anului 2008, prin publicarea proiectelor de planuri de management bazinale,
care vor consta în documentaþii destul de vaste în special pentru bazinele mai mari. Este
foarte important ca acestea sã fie cât mai armonizate naþional ºi internaþional, astfel încât sã
fie clarã planificarea coordonatã a managementului apelor.
Ø Stuctura naþionalã sau internaþionalã responsabilã pentru districtul bazinal sã compileze
acele documentaþii ºi sã le furnizeze statelor afectate.
Planificarea consultãrii ºi coordonarea internaþionalã
Ø Pentru fiecare etapã a consultãrii, publicul trebuie sã aibã la dispoziþie cel puþin 6 luni pentru
a comenta în scris asupra documentelor relevante. Având în vedere calendarul foarte strâns,
ar fi utilã iniþierea unor paºi ai consultãrii înaintea termenelor finale.
Ø Întrucât publicul trebuie consultat cu privire la întregul bazin, se pune problema coordonãrii
naþionale a consultãrii. De aceea, ar trebui ca organismele internaþionale relevante sã adopte
proceduri adecvate pentru armonizarea planificãrii. În aceeaºi ordine de idei, se pune
problema, actualmente în discuþe pe plan internaþional, a structurii unui plan de
management internaþional.
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Exemple de întrebãri care pot fi incluse în listele de verificare ale diferitelor etape din
organizarea activitãþilor de consultare a publicului
În faza de pregãtire a consultãrii

q Pe cine trebuie sã consult?
q Opiniile cãrui grup vor avea o influenþã mai mare?
q A fost elaboratã o listã cu întrebãri concentrate asupra subiectului supus consultãrii?
q Au fost selectate cele mai potrivite metode?
q Cât va costa aceastã întâlnire?
q Ce decizii ar putea fi afectate?
q Am elaborat un plan al consultãrii?
Înainte de consultarea efectivã
q A fost exerciþiul de consultare a publicului bine mediatizat, astfel încât sã atragã
audienþa þintã?

q A fost explicat în mod clar, încã de la începutul procesului care este scopul
consultãrii, astfel încât aºteptãrile publicului sã nu fie irealiste?

q A fost explicat clar cine va lua decizia ºi când?
q Este disponibilã informaþia într-un format adecvat scopului ºi audienþei?
q Este locaþia consultãrii pregãtitã ºi accesibilã audienþei þintã (este clar cum se ajunge
acolo, existã panouri indicatoare etc.)?
audienþã? (de exemplu, pentru cei care lucreazã)

q Nu uita sã mulþumeºti participanþilor ºi sã le comunici cum ºi când vor fi fãcute
publice rezultatele consultãrii.

q A fost informatã audienþa asupra persoanei de contact pentru obþinerea de informaþii
viitoare?

q Asigurã-te cã rezultatele consultãrii sunt diseminate pe o scarã cât mai largã.
În timpul consultãrii, în vederea comunicãrii ºi înþelegerii tuturor mesajelor de cãtre
audienþã
q Cine este implicat ºi de ce?
q Ce decizii ar putea fi luate?
q Cine va lua aceste decizii?
q Când vor fi luate deciziile?
q Când vor fi transmise rezultatele întâlnirii?
Dupã consultare
q Cum voi folosi rezultatele consultãrii?
q Cum voi analiza rezultatele întâlnirii?
q Când voi fi în mãsurã sã ofer feed-back?
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q Este planificarea din punct de vedere al timpului de desfãºurare potrivitã pentru
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3.5.5 Accesul la informaþie
Accesul la informaþie ºi la documentaþia suport acoperã douã aspecte:
· Furnizarea de suficiente informaþii în diferitele etape de implementare ºi
·

Accesul la documentaþia suport ºi la informaþiile utilizate la elaborarea planului de
management bazinal.

Termenul „suficient” se referã la:
· pãrþile interesate ºi public;
·
·

tipul de informaþie furnizatã referitoare la: progresele înregistrate în procesul de planificare,
rezultatele analizei, mãsurile ºi planurile propuse, justificãri în luarea deciziei;
modul în care este furnizatã informaþia: într-o manierã uºor de înþeles, pentru public
mijloace utile reprezentând Internetul, broºurile ºi spot – urile de televiziune.

Scrisori de informare pentru implementarea Directivei Cadru în Thuringia, Germania
Obiectivul este sã trezeascã interesul persoanelor þi organizaþiilor interesate în probleme de
managementul apei în legãturã cu obiectivele þi paþii necesari impuþi de Directiva Cadru a Apei,
determinându-le sã-þi exprime ideile þi propunerile.
În prezent scrisorile de informare – þase pagini – sunt publicate de trei ori pe an (fiind disponibile în
format de hârtie þi pe Internet). La sfârþitul scrisorii este desemnatã o persoanã de contact, cu telefon þi
e-mail. Scrisorile de informare sunt puse la dispoziþie þi cu ocazia seminariilor sau atelierelor de lucru
organizate de autoritãþile din Thuringia sau alte instituþii pe probleme de managementul apei.

Ca cerinþã minimã, documentaþia suport ar trebui sã includã toate documentele incluse într-un plan
de management bazinal. Documentele suport pot fi furnizate sub formã de:
· inventarii ale presiunilor ºi impacturilor asupra corpurilor de apã;
·

detalii privind programele de mãsuri sau

·

informaþii mai detaliate privind implementarea la nivelul districtului bazinal.

În lipsa unei prevederi anume în DCA, ar trebui aplicat termenul de 30 de zile prevãzut de
Convenþia de la Aarhus pentru a rãspunde la o solicitare de informaþii.
Ar trebui avutã în vedere ºi punerea la dispoziþie pe Internet a documentelor suport, având în vedere
cã oricum vor trebui inventariate, conform cerinþei DCA.
Accesul la documente suport ºi alte informaþii trebuie corelat cu legislaþia care transpune Directiva
privind accesul la informaþie ºi Convenþia de la Aarhus.
Legea apelor nr. 107/1996 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare precizeazã cã documentele ºi
studiile utilizate pentru elaborarea planului de management sunt puse la dispoziþia publicului, la
cerere. Se vor stabili modalitãþile prin care sã fie puse la dispoziþie, precizând locul consultãrii (de
exemplu, sediul local al AN “Apele Române”), precum ºi condiþiile de acces.
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Cererea uriaþã înregistratã pânã în prezent vizavi de aceste scrisori de informare a încurajat Ministerul
Mediului din Thuringia sã extindã aceastã abordare pe viitor. Scrisorile de informare þi persoana de
contact pentru Minister ar trebui utilizate ca platformã þi pentru alte ministere thuringiene, dar þi din
celelalte 15 land – uri germane. Informarea ar trebui sã fie intensificatã þi sã abordeze teme specifice.
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În fiecare bazin, se va stabili chiar din momentul de faþã cum sã fie organizate lucrurile pentru a
putea rãspunde în cele mai bune condiþii la cererile de informare ºi cum sã fie puse la dispoziþie
documentele.
Este necesar sã se întocmeascã o listã a tuturor documentelor ºi materialelor utilizate în procesul de
implementare a Directivei Cadru a Apei, care trebuie sã fie accesibile. În aceastã direcþie, se va
realiza la nivel de bazin o bazã de date conþinând documentele, rapoartele, studiile, precum ºi
rezumatul metodologiilor aplicate. Trebuie avute în vedere toate informaþiile utilizate pentru
elaborarea:
·

caracteristicilor bazinului;

·

programului de lucru;

·

sintezei problemelor importante ori a

·

planului de management.

Pe parcursul elaborãrii metodei de lucru va trebui sã se aibã în vedere:
·

tipurile de documente de referinþã ºi informaþiile utilizate (rezumate, ghiduri, articole,
studii, note tehnice etc.);

·

stadiul documentelor respective (versiunea, starea 0, proiect, raport intermediar etc.);

·

referinþele bibliografice;

·

modalitãþile de depozitare, conservare ºi arhivare;

·

modalitãþile de acces, de difuzare ºi condiþiile de accesare.

3.6

Exemple de tehnici de realizare a procesului de participare publicã

Dacã în cadrul secþiunii anterioare au fost prezentate mijloacele de participare publicã ce se pot
utiliza în cadrul celor trei forme de participare a publicului la implementarea Directivei Cadru a
Apei, în aceastã secþiune sunt prezentate sumar, spre exemplificare, câteva dintre aceste tehnici de
participare publicã.
* Anunþul
•
Asigurã cã informaþia este prezentatã în aceeaºi formã într-un anumit mediu;
•
Este propice pentru a aduce la cunoºtinþã proiectele oamenilor care locuiesc în
vecinãtatea unui proiect de construcþie planificat;
•
Poate fi obligatoriu în procedurile de participare reglementate de legislaþie;
•
Au avantajul cã pot ajunge uºor la publicul larg;
•
Dezavantajul constã în faptul cã informaþia transmisã este limitatã ºi presupune costuri.
* Broºuri
•
Pot fi utilizate pentru a prezenta rezumatul unui proiect, indicând cele mai importante
aspecte ºi modalitatea de participare;

PARTICIPAREA PUBLICULUI LA LUAREA
DECIZIILOR ÎN DOMENIUL GOSPODÃRIRII APELOR

Este esenþial ca documentele produse ºi utilizate în cadrul DCA sã fie organizate ºi prezentate
cât mai rapid în cadrul tuturor centrelor de documentare ale direcþiilor bazinale, astfel încât sã se
permitã accesul în timp util.
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·

Pot fi limitate la o singurã ediþie, pot fi fãcute pe bani puþini, dar pot fi ºi foarte costisitoare;

·

Informeazã o sferã largã de persoane ºi restricþioneazã transmiterea de informaþii eronate;

·

Printre dezavantajele pe care le prezintã sunt acelea cã pot fi interpretate greºit, nu oferã
feed-back, iar uneori sunt greu de diseminat; de asemenea, îºi pierd actualitatea destul de
repede;

·

Este util sã conþinã o persoanã de contact, cu numãr de telefon ºi adresã de e-mail.

* Centru de expoziþie pentru informaþii, colþul de lecturã, ziua porþilor deschise,
prezentare de postere, organizare de standuri în cadrul unor evenimente
•
Se utilizeazã pentru a facilita accesul pãrþilor interesate la cunoºtinþele participanþilor;
•
Oferã informaþii generale la costuri relativ reduse ºi posibilitatea de a ajunge la persoane
care altfel nu ar participa;
•
Se asigurã „vizibilitatea” proiectului;
•
Prezintã dezavantajul cã reprezintã o comunicare într-un singur sens: doar oferã
informaþie, fãrã a primi informaþia feed – back;
•
Este recomandat sã se utilizeze un limbaj simplu, fãrã jargoane, iar informaþia
comunicatã sã fie aleasã cu atenþie;
•
Trebuie sã fie indicatã o persoanã de contact.
* Întâlnirea virtualã, electronicã
•
Tehnologia informaþiei sprijinã participanþii la o furtunã de idei (brainstorming),
structureazã informaþia ºi luarea deciziei;
•
Reprezintã o metodã rapidã de a colecta informaþii, oferind posibilitatea de a furniza
opinii anonime;
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In limba românã, a fost editat, cu sprijinul Comisiei Europene, pliantul
„Apa este viaþã”, care informeazã publicul privind Directiva Cadru a Apei
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* Este esenþial sã se utilizeze un facilitator experimentat;
•

Nu ar fi rãu sã se combine furtuna de idei virtualã cu discuþia în jurul mesei.
* Platforma

•
Comitete mai mult sau mai puþin permanente ºi fixe între reprezentanþi a diferite organizaþii,
care se întrunesc regulat pentru a face schimb de idei în mod organizat despre o anumitã temã.
•
Poate fi utilizat ca termometru al societãþii, pentru o cooperare competitivã sau pentru
elaborarea de politici.
* Prezentarea
•
Prezentarea în faþa unor comitete oficiale, formale sau a unui grup de lucru sporeºte ºansele
ca oamenii sã ia notã de subiectul respectiv;
•
Momentul ales este foarte important ºi planificarea proiectului chiar ar putea fi adaptatã în
funcþie de el;
•
Este important sã se prezinte în avans de ce este necesarã prezentarea (cu scop informativ,
pentru a proba anumite opinii, pentru luarea deciziei etc.);
* Echipa de proiect
•
ªeful echipei + echipa, adesea din partea autoritãþii competente care este responsabilã de
organizarea ºi coordonarea proiectului;
•
Dacã este posibil, este bine sã fie implicate în echipã persoane care vor juca un rol în
continuarea proiectului (viitorul ºef de echipã, mai mulþi funcþionari publici de la nivel regional
etc.).

•
Este o reuniune cu un numãr limitat de participanþi, utilizatã pentru a fixa mai bine
perspectivele asupra unei probleme sau pentru a creiona posibile soluþii;
•

Se schimbã multe informaþii, puncte de vedere, argumente, se genereazã soluþii;

•
Este necesarã recrutarea ºi selecþia atentã a participanþilor, iar organizarea de dinainte ºi
dupã ia destul timp;
•

Uneori se pune problema dacã input – ul / contribuþia participanþilor este într-adevãr utilã;

•

Este bine sã se aleagã cu grijã facilitatorul ºi sã se acorde atenþie sporitã raportãrii.
* Studierea percepþiilor

•
Este un studiu care urmãreºte sã identifice judecarea unor valori de cãtre cetãþeni ºi
estimarea efectelor politicilor sau ale planurilor din perspectica cetãþeanului.

PARTICIPAREA PUBLICULUI LA LUAREA
DECIZIILOR ÎN DOMENIUL GOSPODÃRIRII APELOR

* Atelier de lucru (cu simulare, furtunã de idei, discutarea scenariilor etc.)
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Recomandãri privind alegerea tehnicilor
Alegerea instrumentelor ºi a tehnicilor de informare, consultare ºi participare a publicului depinde de obiectivele,
resursele disponibile ºi etapa procesului în care se utilizeazã.
Unele instrumente rezultã dupã ani de experienþã, putând fi considerate ca o probã a calitãþii.
În primã instanþã se poate utiliza o gamã de tehnici ºi instrumente clasice, dar care ºi-au dovedit eficacitatea.
Trebuie sã se þinã cont de noile instrumente bazate pe tehnologii de comunicare, precum Internetul.
Utilizarea abordãrii formale a dezbaterii publice dã naºtere unor rezerve, deºi poate fi foarte eficace.
Problema amplitudinii apare ca esenþialã: este necesar sã se moduleze obiectivele în funcþie de complexitatea
proiectului.
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4

ÎN LOC DE FINAL….CÂTEVA RECOMANDÃRI….

·

Problemele de mediu trebuie sã devinã prioritãþi pe agendele de lucru ale politicienilor ºi
Guvernului, aceºtia urmând a promova mecanisme practice de informare corectã ºi educaþie
eco-civicã a publicului;

·

Este utilã cunoaºterea legilor care permit accesul la informaþia de mediu ºi de gospodãrire a
apelor. Pentru clarificarea tuturor aspectelor neclare pot fi organizate consultãri cu autoritãþile
de gospodãrirea apelor, care sunt cele mai în mãsurã sã furnizeze astfel de informaþii;

·

Este necesarã îmbunãtãþirea cadrului legislativ pentru definirea unor proceduri clare privind
accesul publicului la informaþiile de mediu, informaþii care privesc sãnãtatea ºi interesele
fiecãrui cetãþean;

·

Fiecare autoritate publicã care considerã cã deþine informaþii de gospodãrirea apelor ar trebui sã
discute cu autoritãþile centrale ºi locale responsabile cu protecþia mediului pentru a stabili clar
ceea ce este sau nu informaþie de gospodãrirea apelor care trebuie furnizatã prin flux activ
publicului;

·

Este necesarã formularea de cãtre fiecare instituþie sau grup de instituþii a unei scurte strategii
pentru informarea publicului, care sã ia în considerare diversitatea nevoilor celor cãrora li se
adreseazã informaþia; câteva informaþii orientative sunt prezentate în continuare:
Strategia de diseminare a informaþiei

Structura recomandatã
Viziune: care este situaþia actualã ºi cum aratã cea la care dorim sã ajungem

-

Obiectiv general

-

Obiective specifice

-

Definire activitãþi, Resurse ºi Rezultate

- Glosar de termeni
Elementele cheie de care trebuie sã þinem cont atunci când elaborãm o strategie de informare
-

Audienþa - þintã

-

Mesaje de transmis, dezvoltarea ºi organizarea producerii de informaþie

-

Nivele de informare (conºtientizarea publicului, furnizare informaþii cãtre experþi, nivel intern
organizaþie)

-

Modalitãþi de furnizare a informaþiei

-

Grafic de eºalonare ºi þinte

-

Continuitatea ºi credibilitatea informaþiei

·

Autoritãþile publice trebuie sã aibã în vedere cã majoritatea oamenilor nu se simt confortabil
sã cearã informaþii în domeniile pe care nu le cunosc sau nu sunt experþi;

·

Trebuie sã fie încurajatã solicitarea de informaþii, ca prim pas pentru obþinerea de
informaþii;

·

Publicul are nevoie de asistenþã în formularea solicitãrilor ºi adresarea lor eficientã; în acest
sens este necesar ca instituþiile publice sã-ºi perfecþioneze serviciile de relaþii cu publicul,
iar organizaþiile neguvernamentale sã-ºi organizeze servicii de consiliere;
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·

Sunt necesare fonduri alocate special pentru campanii de informare privind problemele de
mediu ºi soluþii de rezolvare a acestora;

·

Trebuie dirijate fonduri spre perfecþionarea cadrului de participare a cetãþenilor la luarea
deciziilor care privesc mediul (referendum – uri locale, dezbateri publice, rãpunsuri la
iniþiative, comitete de consultanþã);

·

Ar fi de mare ajutor organizarea unor campanii de informare/conºtientizare a publicului
privind drepturile de participare la procesul de luare a deciziilor în problemele de
gospodãrire a apelor;

·

Este necesarã îmbunãtãþirea comunicãrii în cadrul procesului de participare a publicului în
procesul de luare a deciziilor;

·

Organizarea unor acþiuni destinate implicãrii active a publicului în problemele de
gospodãrire a apelor;

·

Participarea publicului se bazeazã pe un dialog activ ºi încredere reciprocã.
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Anexa 1
Principalele documente legislative privind informarea ºi participarea publicã în domeniul
gospodãririi apelor

Nr.
crt.
1.

Actul normativ

Modificãri

Constituþia României, republicatã în
M.Of.nr.767/31.10.2003
Ordonanþe (OG), Ordonanþe de Urgenþã (OUG) ºi Legi
OUG nr. 195/22.12.2005 privind protecþia
mediului publicatã în M.Of. nr.1196/30.12.2006

· Rectificare din 31.01.2006 la OUG
nr.195/22.12.2005 privind protecþia
mediului, publicatã în M.Of.
nr.88/31.01.2006

2.

OUG nr. 152/10.11.2005 privind prevenirea ºi
controlul integrat al poluãrii, publicatã în M.Of.
nr.1078/30.11.2005

·

Legea nr. 84/05.04.2006 pentru aprobarea
OUG nr.152/2005 privind prevenirea ºi
controlul integrat al poluãrii, publicatã în
M.Of. nr.327/11.04.2006

OUG nr. 202/18.12.2002 privind gospodãrirea
integratã a zonelor costiere, publicatã în M.Of.
nr.965/28.12.2002

·

Legea nr. 280/24.06.2003 pentru aprobarea
OUG nr.202/2002 privind gospodãrirea
integratã a zonei costiere, publicatã în M.Of.
nr.454/26.06.2003

OUG nr.107/05.09.2002 privind înfiinþarea
Administraþiei Naþionale „Apele Române”,
publicatã în M.Of. nr.691/20.09.2002

·

Legea nr. 404/07.10.2003 pentru aprobarea
OUG nr.107/2002 privind înfiinþarea
Administraþiei Naþionale „Apele Române”,
publicatã în M.Of. nr.713/13.10.2003

·

OUG nr.73/29.06.2005 pentru modificarea ºi
completarea OUG nr.107/2002 privind
înfiinþarea Administraþiei Naþionale „Apele

3.

4.

5.
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· Legea nr. 265/29.06.2006 pentru aprobarea
OUG nr.195/2005 privind protecþia mediului,
publicatã în M.Of. nr.586/06.07.2006
· OUG nr. 195/2005 privind protecþia mediului,
a abrogat Legea nr. 137/29.12.1995 privind
protecþia mediului (publicatã în M.Of. nr.
304/1995 ºi republicatã în M.Of.nr.) cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare: OUG
nr. 91/20.06.2002 pentru modificarea ºi
completarea Legii protecþiei mediului nr.
137/1995, publicatã în M.Of. nr.
465/28.06.2002, aprobatã prin Legea nr.
294/27.06.2003, publicatã în M.Of.nr.
505/14.07.2003
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Nr.
crt.

Actul normativ

Modificãri
Române”, publicatã în M.Of.
nr.607/13.07.2005, aprobatã prin Legea nr.
400/27.12.2005, publicatã în
M.Of.nr.19/10.01.2006
· Rectificare din 12.09.2005 la OUG nr.73/2005
pentru modificarea ºi completarea OUG
nr.107/2002 privind înfiinþarea
Administraþiei Naþionale „Apele Române”,
publicatã în M.Of. nr.822/12.09.2005

6.

Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparenþa
decizionalã în administraþia publicã, publicatã în
M.Of. nr. 70/03.02.2003

·

Legea nr. 311/28.06.2004 pentru modificarea
ºi completarea Legii nr. 458/2002 privind
calitatea apei potabile, publicatã în M.Of.
nr.582/30.06.2004

Legea nr. 182/12.04.2002 privind protecþia
informaþiilor clasificate, publicatã în M.Of. nr.
248/2002

·

OUG nr. 16/09.03.2005 pentru modificarea lit.
h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind
protecþia informaþiilor clasificate ºi pentru
modificarea ºi completarea Legii nr.
333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor ºi protecþia persoanelor, publicatã în
M.Of. nr.205/10.03.2005, aprobatã prin
Legea nr. 151/20.05.005, publicatã în M.Of.
nr.441/25.05.2005

Legea nr. 682/28.11.2001 privind ratificarea
Convenþiei pentru protejarea persoanelor faþã de
prelucrarea automatizatã a datelor cu caracter
personal, adoptatã la Strasbourg la 28 ianuarie
1981, publicatã în M.Of. nr. 830/21.12.2001

·

Legea nr. 102/03.05.2005 privind înfiinþarea,
organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii
Naþionale de Supraveghere a Prelucrãrii
Datelor cu Caracter Personal, publicatã în
M.Of. nr. 391/09.05.2005

Legea nr. 677/21.11.2001 pentru protecþia
·
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal ºi libera circulaþie a acestor date,
publicatã în M.Of. nr. 790/12.12.2001, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare

Legea nr. 102/03.05.2005 privind înfiinþarea,
organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii
Naþionale de Supraveghere a Prelucrãrii
Datelor cu Caracter Personal, publicatã în
M.Of. nr. 391/09.05.2005

Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la
·
informaþiile de interes public, publicatã în M.Of. nr.
663/23.10.2001

Rectificare din 26.02.2002 la Legea nr.
544/2001 privind liberul acces la informaþiile
de interes public, publicatã în M.Of. nr.
145/26.02.2002
Legea nr. 371/05.10.2006 pentru modificarea
Legii nr. 544/2001 privind

7.

8.

9.

10.

11.
·
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Legea nr. 458/08.07.2002 privind calitatea apei
potabile, publicatã în M.Of. nr.552/29.07.2002
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Actul normativ

Modificãri

·

12.

liberul acces la informaþiile de interes public,
publicatã în M.Of.nr.837/11.10.2006
Legea nr. 380/05.10.2006 pentru modificarea
ºi completarea Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaþiile de ineres public,
publicatã în M.Of. nr. 846/13.10.2006

Legea nr. 86/10.05.2000 pentru ratificarea
Convenþiei privind accesul la informaþie,
participarea publicului la luarea deciziei ºi accesul
la justiþie în probleme de mediu, semnatã la Aarhus
la 25 iunie 1998, publicatã în M.Of. nr. 224/2000
Legea nr. 107/25.09.1996 a apelor publicatã în
M.Of. nr. 244/08.10.1996 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare

·

·

13.

Legea nr. 310/28.06.2004 pentru modificarea
ºi completarea Legii apelor nr. 107/1996,
publicatã în M.Of. nr. 584/30.06.2004
Legea nr. 112/04.05.2006 pentru modificarea
ºi completarea Legii Apelor 107/1996
publicatã în M.Of. nr. 413/12.05.2006

Hotãrâri ale Guvernului

14.

15.

· Abrogã HG nr. 918/22.08.2002 privind
stabilirea procedurii-cadru de evaluare a
impactului asupra mediului ºi pentru
aprobarea listei proiectelor publice sau
private supuse acestei proceduri, publicatã în
M.Of. nr. 686/17.09.2002aprobatã prin
Legea nr. 151/20.05.005, publicatã în M.Of.
nr.441/25.05.2005

HG nr. 564/26.04.2006 privind cadrul de realizare a ·
participãrii publicului la elaborarea anumitor
planuri ºi programe în legãturã cu mediul, publicatã
în M.Of.nr.406/10.05.2006

Legea nr. 102/03.05.2005 privind înfiinþarea,
organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii
Naþionale de Supraveghere a Prelucrãrii
Datelor cu Caracter Personal, publicatã în
M.Of. nr. 391/09.05.2005

HG nr. 878/28.07.2005 privind liberul acces la
informaþiile privind mediul, publicatã în M.Of. nr.
760/22.08.2005

·

Legea nr. 102/03.05.2005 privind înfiinþarea,
organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii
Naþionale de Supraveghere a Prelucrãrii
Datelor cu Caracter Personal, publicatã în
M.Of. nr. 391/09.05.2005

HG nr. 1723/14.10.2004 privind aprobarea
Programului de mãsuri pentru combaterea
birocraþiei în activitatea de relaþii cu publicul,
publicatã în M. Of. nr. 1009/02.11.2004

·

HG nr. 1487/29.11.2005 pentru modificarea
anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr.
1723/2004 privind aprobarea Programului de
mãsuri pentru combaterea birocraþiei în
activitatea de relaþii cu publicul, publicatã în
M.Of. nr. 1112/09.12.2005

16.

17.
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HG nr. 1213/06.09.2006 privind stabilirea
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra
mediului pentru anumite proiecte publice ºi
private, publicatã în M.Of. nr. 802/25.09.2006
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18.

19.

Actul normativ
HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea
procedurii de realizare a evaluãrii de mediu pentru
planuri ºi programe, publicatã în M.Of. nr.
707/05.08.2004

Modificãri
OM nr. 995/21.09.2006 pentru aprobarea listei
planurilor ºi programelor care intrã sub incidenþa
HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluãrii de mediu, publicat în M.Of.
nr. 812/03.10.2006

HG nr. 1015/25.06.2004 privind infiinþarea
Comitetului Naþional al zonei costiere ºi
regulamentului de funcþionare al acestuia, publicatã
în M.Of. nr. 619/08.07.2004
HG nr. 585/13.06.2002 privind Standardele
naþionale de protecþie a informaþiilor clasificate în
România, publicat în M.Of. nr. 485/2002, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

HG nr. 2202/30.11.2004 pentru modificarea ºi
completarea art. 152 din Standardele naþionale de
protecþie a informaþiilor clasificate în România,
aprobate prin HG nr. 585/2002, publicatã în
M.Of. nr. 1225/20.12.2004

20.
HG nr. 185/09.03.2005 privind modificarea
Standardelor naþionale de protecþie a
informaþiilor clasificate în România, aprobate
prin HG nr. 585/2002, publicatã în M.Of. nr.
247/24.03.2005

21.

HG nr. 1212/29.11.2000 privind aprobarea
Regulamentului de organizare ºi funcþionare a
comitetelor de bazin, publicatã în M. Of. Nr.
644/11.12.2000

Ordine de ministru:

23.

24.

25.

26.

OM nr. 662/28.06.2006 privind aprobarea
Procedurii ºi a competenþelor de emitere a avizului
ºi autorizaþiilor de gospodãrire a apelor, care
modificã OM nr. 1141/2002, publicat în M.Of nr.
661/01.08.2006
OM nr. 1012/03.11.2005 pentru aprobarea
procedurii privind mecanismul de acces la
informaþiile de interes public privind gospodãrirea
apelor, publicat în M.Of. nr. 978/203.11.005
OM nr. 1044/27.10.2005 pentru aprobarea
Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apã,
riveranilor ºi publicului la luarea deciziilor în
domeniul gospodãririi apelor, publicat în M.Of. nr.
984/07.11.2005
OM nr. 818/17.10.2003 privind aprobarea
Procedurii de emitere a autorizaþiei integrate de
mediu, publicat în M. Of. nr. 800/13.11.2003

OM nr. 1158/15.11.2005 pentru modificarea ºi
completarea anexei la OM nr. 818/2003 pentru
aprobarea Procedurii de emitere a autorizaþiei
integrate de mediu, publicat în M.Of. nr.
1091/05.12.2005
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22.

HG nr. 123/07.02.2002 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaþiile de interes
public, publicatã în M.Of. nr. 167/08.03.2002
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27.

Actul normativ

Modificãri

OM nr. 1182/18.12.2002 pentru aprobarea
Metodologiei de gestionare ºi furnizare a
informaþiei privind mediul, deþinutã de autoritãþile
publice pentru protecþia mediului, publicat în M.
Of. nr. 331/15.05.2003

OM nr. 860/26.09.2002 pentru aprobarea
procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului ºi de emitere a acordului de mediu,
publicat în M. Of. nr. 52/30.01.2003

OM nr.210/25.03.2004 pentru modificarea OM
nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului ºi de
emitere a acordului de mediu, publicat în M.Of.
nr. 309/07.04.2004

28.
OM nr. 1037/25.10.2005 privind modificarea
OM nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului ºi de
emitere a acordului de mediu, publicat în M.Of.
nr. 256/07.11.2005
OM nr. 863/26.09.2002 privind aprobarea
ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii -cadru de evaluare a impactului asupra
mediului, publicat în M. Of. nr. 52/30.01.2003
29.
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Anexa 2
Lista instituþiilor care deþin informaþii de gospodãrirea apelor
Nume
Administraþiile Parcurilor Naþionale
Administraþia Naþionalã “Apele Române” (Direcþiile Apelor ºi Sistemele de Gospodãrirea Apelor)
Administraþia Naþionalã a Îmbunãtãþirilor Funciare
Administraþia Fluvialã a Dunãrii de Jos R.A. Galaþi
Administraþia Naþionalã de Meteorologie
Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
Agenþiile pentru Protecþia Mediului
Agenþiile Regionale pentru Protecþia Mediului
Arhivele Naþionale
Autoritatea Navalã Românã
Centrele de Informare pentru Cetãþeni
Centrul de Iniþiativã pentru Mediu
Centrul Focal pentru Monitorizarea ºi Conservarea Biodiversitãþii
Centrul Regional pentru Prevenirea Accidentelor Industriale Majore
Comisia Naþionala pentru Controlul Activitãþilor Nucleare
Compania Naþionalã de Cãi Ferate "CFR" - S.A
C.N. Administraþia Porturilor Dunãrii Maritime S.A. Constanþa
C.N. Administraþia Porturilor Maritime S.A. Constanþa
C.N. Administraþia Porturilor Dunãrii Fluviale SA Giurgiu
C.N. Administraþia Canalelor Navigabile S.A. Constanþa
Consiliile Judeþene
Consiliile Locale
Direcþiile de Sãnãtate Publicã
Directiile Gospodãrie Comunalã
Direcþiile Judeþene de Statistica
Direcþiile pentru Agriculturã si Dezvoltare Ruralã
Compania Naþionalã de Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale
Direcþia Servicii Publice
Direcþia Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului
Direcþiile Regionale de Drumuri ºi Poduri
Garda Naþionalã de Mediu
Inspectoratele Judeþene ale Poliþiei de Frontierã
Inspectoratele Judeþene în Construcþii
Inspectoratele Judeþene pentru Situaþii de Urgenþã
Institutul de Cercetãri ºi Amenajãri Silvice
Institutul de Sãnãtate Publicã
Institutul Naþional de Hidrologie ºi Gospodãrirea Apelor
Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor
Ministerul Agriculturii, Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale
Ministerul Sãnãtãþii
Ministerul Economiei ºi Comerþului
Ministerul Transporturilor, Constucþiilor ºi Turismului
Oficiile de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã
Oficiile de Studii Pedologice ºi Agrochimice
Prefecturile
Primãriile
Regia Autonomã de Gospodãrire Comunalã ºi Locativã
Regia Autonomã Judeþeanã Apa Canal
Regia Autonomã a Domeniului Public
Regia Autonomã de Termoficare Apã Canal Fond Locativ
Regia Naþionalã a Pãdurilor – Romsilva, Direcþiile Silvice
Societãþi Comerciale
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