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Suntem conștienți de faptul că nu este ușor să formulezi un comentariu sau să oferi un feedback cu

privire la fișele descriptive. Acestea sunt destul de tehnice și nu sunt foarte ușor de citit și de înțeles. În

cele ce urmează vă prezentăm câteva instrucțiuni utile în acest sens.

Lista de verificare 
pentru revizuirea 
Fișelor descriptive

Întrebările de mai jos ar trebui să vă ajute la efectuarea revizuirii Fișelor 
descriptive. Răspunsul oferit la aceste întrebări, precum ȘI orice 
alterăspunsuri pe care le-ați putea avea pot lua forma unui răspuns 
deschis, formulat în scris.

Cum pot formula comentarii sau oferi un punct de vedere în 
calitate de parte interesată?

Înțeleg care sunt zonele în care sunt prognozate inundații?

Înțeleg sensul noțiunii de probabilitate? De exemplu, probabilitatea de 1%?

Zonele în care sunt prognozate inundații coincid cu evenimentele de inundații recente, din ceea
ce știu eu, în cadrul acestui APSFR?

Înțelegerea riscului la inundații



Înțeleg de ce măsurile din cadrul unei alternative vor contribui la diminuarea riscului la inundații

în aceste zone?

Înțeleg impactul acestor măsuri asupra aspectelor sociale, economice, de mediu și culturale?

Consider că dispunem de suficiente alternative? Mai exact, nu există motive pentru adoptarea

unei alternative suplimentare.

Mă pot gândi la alte măsuri care s-ar putea de asemenea dovedi extrem de eficace? Care sunt

aspectele pro și contra acestor măsuri?

Înțelegerea măsurilor

Dacă fișa descriptivă se aplică unui grup de APSFR-uri, înțeleg de ce au fost grupate APSFR-urile

respective?

Fișa descriptivă conține numeroase informații tehnice, ca de exemplu informații privind

modelele și datele utilizate. Sunt de acord cu acest lucru și consider că nu sunt necesare

clarificări suplimentare?

Înțelegerea aspectelor tehnice

Dacă răspunsul dvs. la aceste întrebări este “Nu” sau dacă răspunsul 
include sugestii și idei, vă rugăm să ne comunicați acest lucru și să 
contactați Administrația Bazinală de Apă relevantă.

Detaliile de contact pot fi găsite pe 
aceste site-uri web:

https://rowater.ro/despre-noi/organizare-si-functionare/institutii-subordonate/

https://inundatii.ro/bazine-hidrografice/?tip-harta=cu-resedinte-judet&bazin=siret  


