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Uniunea European  reprezint  o entitate politic , social i economic  compus
din 27 ri. Statele Membre au decis împreun , pe parcursul unui proces de
extindere ce a durat 50 de ani, s  construiasc  o zon  de stabilitate, democra ie
i dezvoltare durabil , men inând diversitatea cultural , toleran a i libert ile

individuale. Uniunea European  î i propune s  împ rt easc  realiz rile i
valorile sale cu rile i popoarele de dincolo de grani ele ei.

26 august 2009

Finalizarea proiectului ”Un mediu curat în
Bazinul Tisa Superioar ”

Consiliul Jude ean Maramure  - al turi de partenerul s u de proiect, Administra ia de Stat Ivano-
Frankivsk din Ucraina a finalizat implementarea proiectului “Un mediu curat în Bazinul Tisa
Superioar ”.

Prin interven iile realizate în cadrul acestui proiect pe de o parte se sprijin  procesul de
implementare a directivelor europene pentru sectorul ap : Directiva Cadru a Apei 2000/60/CE,
Directiva privind epurarea apelor uzate or ene ti 91/271/CEE, Directiva privind calitatea apei
destinate consumului uman 98/83/CE, Directiva privind prevenirea i controlul integrat al polu rii
96/61/CE în partea român  a bazinului Tisa Superioar  iar pe de alt  parte se ofer  un standard
pentru partea ucrainean  a bazinului.

În cadrul acestui proiect s-a înfiin at un Centru transfrontalier de resurse AQUA-ROUA pentru
institu iile i organiza iile implicate în gestionarea resurselor de ap i adiacent acestui centru o
re ea partenerial  a furnizorilor de date i informa ii. Cele dou  structuri urmeaz  s  func ioneze ca
o platform  comun  de transfer de informa ii, competen e i schimb de experien  prin intermediul
sistemul interactiv grafic de management al apelor Aqua Roua.

Prin implementarea portofoliului de studii de fezabilitate privind interven iile în domeniul ap /ap
uzat  elaborat pentru localit i din partea român  a bazinului Tisa Superioar  se vor asigura
premisele necesare îmbun irii calit ii apelor din Bazinul Tisa Superioar  respectiv atingerea
“st rii bune” a tuturor corpurilor de ap  în regim natural, deziderat stipulat de Directiva Cadru a Apei
2000/60/CE i care urmeaz  a fi îndeplinit de c tre rile din Uniunea European  pân  cel târziu în
anul 2015.

Proiectul s-a derulat pe o perioad  de 21 luni, începând cu data de 30 noiembrie 2007 i a fost sprijinit
financiar de Uniunea European  prin Programul de vecin tate România-Ucraina Phare CBC 2005, cu
suma de  523.190 euro.
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