
 

P R O T O C O L U L 

 

Sesiunii a XXIV-a a Comisiei hidrotehnice 

româno - ungare  
 

 

În baza prevederilor « Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare 

privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră », semnat la 

Budapesta, la 15 septembrie 2003, intrat în vigoare la 17 mai 2004, a avut loc la Debrecen, pe 

teritoriul Ungariei, în perioada 21 – 23 mai 2013, Sesiunea a XXIV-a a Comisiei hidrotehnice 

româno-ungare. 

 

 

Au participat: 

 

 

Delegaţia Părţii române:  

 

Ionuţ Ciprian Iuga  Împuternicit Guvernamental  

Vasile Pintilie   Supleant al Împuternicitului Guvernamental 

Ovidiu Gabor   Supleant al Împuternicitului Guvernamental 

Anna Roman   Secretar pentru ape de frontieră al Comisiei hidrotehnice 

Dragoş Cazan   Şeful Subcomisiei de calitate a apei 

Sorin Rîndaşu    Şeful Subcomisiei de apărare împotriva inundaţiilor 

Marius Negoiţă  expert 

Ciprian Mircea Blejan  expert 

Valentina Ungureanu  expert 

 

 

Delegaţia Părţii ungare: 

 

Kovács Péter   Împuternicit Guvernamental  

Bak Sándor    Supleant al Împuternicitului Guvernamental 

Domahidy László  Secretar pentru ape de frontieră al Comisiei hidrotehnice  

Kelemen Béla   Şeful Subcomisiei de calitate a apei 

Bara Sándor   Şeful Subcomisiei de apărare împotriva inundaţiilor 

Szabó János   Şeful Subcomisiei de gospodărirea apelor şi hidrometeorologie 

Bányai Krisztina  expert 

 

 

Comisia a stabilit următoarea ordine de zi: 

 

 

I. Informare asupra îndeplinirii hotărârilor Protocolului Sesiunii a XXIII-a a Comisiei 

hidrotehnice româno-ungare (denumită în continuare Comisie), semnat la Oradea, în 

26 aprilie 2012. 
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I. Informare asupra îndeplinirii hotărârilor Protocolului Sesiunii a XXIII-a a 

Comisiei.  

 

I.1. Activitatea Subcomisiei de coordonare şi dezvoltare a colaborării. 

 

I.1.a. Comisia constată: 

 

- Subcomisia a avut o întâlnire la Gyula, în perioada 12 – 15 martie 2013.  

 

- Subcomisia a analizat procesele verbale ale Subcomisiilor permanente şi a constatat că de 

la Sesiunea a XXIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare şi până în prezent au fost 

semnate următoarele procese verbale: 

1. Procesul verbal al întâlnirii Subcomisiei de calitate a apei, care a avut loc la Satu 

Mare (Valea Măriei), în perioada 5-9 noiembrie 2012; 

2. Procesul verbal al întâlnirii Subcomisiei de gospodărirea apelor şi 

hidrometeorologie, care a avut loc la Gyula, în perioada 12-16 noiembrie 2012; 

3. Procesul verbal al întâlnirii Subcomisiei de apărare împotriva inundaţiilor, care a 

avut loc la Oradea, în perioada 19 - 23 noiembrie 2012. 

Subcomisia a analizat procesele verbale mai sus amintite şi propune Comisiei aprobarea 

acestora. 

- Referitor la procesul verbal al întâlnirii Subcomisiei de apărare împotriva inundaţiilor, 

care a  fost semnat la Oradea, în data de 23 noiembrie 2012, Subcomisia propune 

următoarele: 

 Referitor la alineatul 5 al punctului 1 din procesul verbal, Comisia să aprobe o 

hotărâre ca la următoarea întâlnire a Subcomisiei, experţii Părţilor să finalizeze 

sectorul de pe teritoriul românesc pentru râurile rămase în negociere; 

 Referitor la alineatul 2 al punctului 10 din procesul verbal, Comisia să aprobe o 

hotărâre cu privire la organizarea unei întâlniri de experţi în cadrul căreia să aibă 

loc un schimb de experienţă şi informare cu privire la implementarea Directivei 

2007/60/CE. 

- Subcomisia a continuat analiza stadiului revizuirii Regulamentelor existente şi a constatat 

că având în vedere schimbările organizatorice care au avut loc la nivelul ambelor ţări la 

nivelul instituţiilor de gospodărirea apelor, este necesară modificarea următoarelor anexe 

ale unor Regulamente: 

 Anexa nr. 2 la „Regulamentul privind procedura de urmat în vederea 

prevenirii, combaterii, limitării şi controlului efectelor dăunătoare ale 

poluărilor accidentale periculoase pe râurile care formează sau traversează 

frontiera româno-ungară”;  

 Anexele nr. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 8a şi 9 la 

„Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor şi informaţiilor 

meteorologice şi hidrologice între România şi Republica Ungară; 

 Anexa nr. 2 la „Regulamentul privind efectuarea de observaţii hidrometrice 

sistematice şi determinarea în comun a resurselor de apă pe apele de frontieră”;  

 Anexa nr. 4 la „Regulamentul privind exploatarea barajului Bekes la nivelul 

ridicat +510 cm de pe teritoriul ungar corelat cu funcţionarea staţiei de 

pompare Ant, de pe teritoriul român”.  

Subcomisia propune aprobarea de către Comisie a acestor anexe modificate.  
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- Subcomisia a analizat propunerea de modificare a „Regulamentului de apărare 

împotriva inundaţiilor produse de cursuri de apă” şi propune Comisiei aprobarea 

acestuia; 

-  Subcomisia a analizat propunerea de modificare a „Regulamentul privind decontarea 

cheltuielilor pentru pompări de ape interne” şi propune Comisiei aprobarea acestuia cu 

următoarea modificare cuprinsă la articolul 8: 

se înlocuieşte alineatul 1: „Părţile vor conveni în fiecare an până la data de 15 

februarie, în cadrul unei întâlniri de experţi tariful de pompare aplicat în anul 

respectiv.” 

cu următoarea formulare: 

„În cadrul întâlnirii Subcomisiei de apărare împotriva inundaţiilor se va stabili tariful 

de pompare ce va fi supus aprobării Comisiei hidrotehnice româno-ungare. Tariful 

aprobat de Comisie se aplică până la următoarea întâlnire a Comisiei.” 

 

- Subcomisia a analizat propunerea de modificare a „Regulamentul privind decontarea 

cheltuielilor pentru transferul de apă” şi propune aprobarea de către Comisie a acestuia. 

 

- În conformitate cu prevederile art. 3 al „Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Comisiei hidrotehnice româno-ungare”, Comisia a înfiinţat următoarele Subcomisii 

permanente:  

- Subcomisia de coordonare şi dezvoltare a colaborării;  

- Subcomisia de gospodărirea apelor şi hidrometeorologie; 

- Subcomisia de calitate a apei; 

- Subcomisia de apărare împotriva inundaţiilor. 

Subcomisiile răspund de aplicarea prevederilor Acordului hidrotehnic româno-ungar, 

precum şi de îndeplinirea sarcinilor consemnate în Regulamente. În acest sens, 

Subcomisia propune Comisiei împărţirea răspunderii privind aplicarea Regulamentelor pe 

Subcomisii după cum urmează: 

 

Subcomisia de coordonare şi dezvoltare a colaborării 

1. „Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei hidrotehnice româno-ungare” 

(Anexa nr. 1 la Protocolul Sesiunii a XXIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-

ungare, semnat la Oradea la 26 aprilie 2012);  

2. „Regulament privind procedura de urmat pentru examinarea intervenţiilor şi 

proiectelor cu posibil efect transfrontalier” (Anexa nr. 2 la Protocolul Sesiunii a 

XXIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Oradea, la 26 aprilie 

2012); 

3. „Regulament privind trecerea frontierei şi contactul între organele hidrotehnice ale 

României şi Republicii Ungare” (Anexa nr. 5 la Protocolul Sesiunii a XVIII-a a 

Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Nyiregyhaza la 30 martie 2007); 

4. „Regulament privind schimbul de informaţii şi efectuarea pe bază de reciprocitate 

a zborurilor de observare vizuală de către organele de gospodărirea apelor din 

România şi Republica Ungară în cazuri de pericol extraordinar de inundaţii din 

râuri şi ape interne, precum şi în situaţii de poluări accidentale cu efect 

trasnfrontier” (Anexa nr. 5 la Protocolul Sesiunii a XVII-a a Comisiei hidrotehnice 

româno-ungare semnat la Oradea la 2 februarie 2006); 
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5. „Regulament privind decontarea cheltuielilor pentru transferul de apă” (Anexa nr. 

7 la Protocolul Sesiunii a XXIV-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat 

la Debrecen, la 23 mai 2013). 

 

Subcomisia de gospodărirea apelor şi hidrometeorologie 

1. „Regulament privind transmiterea reciprocă a datelor şi informaţiilor 

meteorologice şi hidrologice între România şi Republica Ungară” (Anexa nr. 4 la 

Protocolul Sesiunii a XVII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare semnat la 

Oradea la 2 februarie 2006); 

2. „Regulament privind efectuarea de observaţii hidrometrice sistematice şi 

determinarea în comun a resurselor de apă pe apele de frontieră” (Anexa nr. 6 la 

Protocolul Sesiunii a XVIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la 

Nyiregyhaza, la 30 martie 2007); 

3. „Regulament de colaborare între organele teritoriale în cazul scurgerii apelor mici 

(extraordinare) pe râurile din subunităţile hidrografice care formează sau 

traversează frontiera româno-ungară” (Anexa nr. 3 la Protocolul Sesiunii a XXI-a a 

Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Târgu Mureş, la 16 aprilie 2010). 

 

Subcomisia de calitate a apei 

1. „Regulament pentru urmărirea calităţii apelor pe râurile care formează sau 

traversează frontiera româno-ungară” (Anexa nr. 5 la Protocolul Sesiunii a XXIII-a 

a Comisiei hidrotehnice româno-ungare semnat, la Oradea, la 26 aprilie 2012); 

2. „Regulament privind procedura de urmat în vederea prevenirii, combaterii, 

limitării şi controlul efectelor dăunătoare ale poluărilor accidentale periculoase pe 

râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară” (Anexa nr. 4 la 

Protocolul Sesiunii a XXI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la 

Târgu Mureş la 16 aprilie 2010). 

 

Subcomisia de apărare împotriva inundaţiilor 

1. „Regulament privind apărarea împotriva inundaţiilor produse de cursuri de apă” 

(Anexa nr. 3 la Protocolul Sesiunii a VI-a a Comisiei mixte hidrotehnice româno-

ungare, semnat la Hajduszoboszlo, la 11 iunie 1993); 

2. „Regulament privind apărarea împotriva inundaţiilor produse de ape interne” 

(Anexa nr. 2 la Protocolul Sesiunii a VIII-a a Comisiei mixte hidrotehnice româno-

ungare, semnat la Nyiregyhaza, la 30 iunie 1995); 

3. „Regulament privind exploatarea barajului Bekes la nivelul ridicat +510 cm de pe 

teritoriul ungar corelat cu funcţionarea staţiei de pompare Ant, de pe teritoriul 

român” (Anexa nr. 4 la Protocolul Sesiunii a XVIII-a a Comisiei hidrotehnice 

româno-ungare, semnat la Nyiregyhaza la 30 martie 2007); 

4. „Regulament privind decontarea cheltuielilor pentru pompări de ape interne” 

(Anexa nr. 6 la Protocolul Sesiunii a XXIV-a a Comisiei hidrotehnice româno-

ungare, semnat la data de 23 mai 2013). 

 

 

I.1.b. Comisia hotărăşte: 

 

- Se aprobă procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei de coordonare şi dezvoltare a 

colaborării, semnat la Gyula, la 15 martie 2013. 
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- Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la „Regulamentul privind procedura de urmat în 

vederea prevenirii, combaterii, limitării şi controlului efectelor dăunătoare ale poluărilor 

accidentale periculoase pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-

ungară”, care reprezintă anexa nr. 1 la prezentul Protocol; 

 

- Se aprobă modificarea anexelor nr. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 8a şi 9 la 

„Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor şi informaţiilor meteorologice şi 

hidrologice între România şi Republica Ungară, care reprezintă anexa nr. 2 la prezentul 

Protocol; 

 

- Se aprobă modificare anexei nr. 2 la „Regulamentul privind efectuarea de observaţii 

hidrometrice sistematice şi determinarea în comun a resurselor de apă pe apele de 

frontieră”, care reprezintă anexa nr. 3 la prezentul Protocol; 

 

- Se aprobă modificarea anexei nr. 4 la „Regulamentul privind exploatarea barajului Bekes 

la nivelul ridicat +510 cm de pe teritoriul ungar corelat cu funcţionarea staţiei de pompare 

Ant, de pe teritoriul român”, care reprezintă anexa nr. 4 la prezentul Protocol; 

 

- Se aprobă modificarea „Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor produse de 

cursuri de apă”, care reprezintă anexa nr. 5 la prezentul Protocol; 

 

- Se aprobă  „Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru pompări de ape interne” 

inclusiv cu modificarea cuprinsă la art. 8, alin. 1 propusă de către Subcomisia de 

coordonare şi dezvoltare a colaborării, care reprezintă anexa nr. 6 la prezentul Protocol; 

 

- Se aprobă „Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru transferul de apă”, care 

reprezintă anexa nr. 7 la prezentul Protocol; 

 

- Subcomisia va continua analiza proceselor verbale ale Subcomisiilor permanente; 

 

- Subcomisia va continua activitatea de analiză a stadiului revizuirii Regulamentelor 

existente şi finalizarea anexelor Regulamentelor aflate în lucru; 

 

- Subcomisia va analiza şi revizui „Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei 

hidrotehnice româno-ungare”; 

 

- Următoarea întâlnire a Subcomisiei de coordonare şi dezvoltare a colaborării va avea loc 

pe teritoriul României în semestrul II al anului 2013. 

 

 

I.2. Activitatea Subcomisiei de calitate a apelor 

 

I.2.a. Comisia constată: 

 

- Subcomisia a avut o întâlnire la Satu Mare (Valea Măriei), în perioada 05 – 09 noiembrie 

2012. 

 

- Conform prevederilor „Regulamentului privind urmărirea calităţii apelor pe râurile care 

formează sau traversează frontiera româno-ungară”, experţii Părţilor au efectuat în anul 

2011, cu frecvenţă lunară, recoltări de probe de apă din râurile Tur, Someş, Crasna, 

Barcău, Ier, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb şi Mureş. 
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Evaluarea stării calităţii cursurilor de apă a fost făcută pe baza analizelor fizico-chimice, 

biologice şi bacteriologice efectuate în anul 2011, de către ambele Părţi, în conformitate 

cu art. 9 al Regulamentului. 

În ceea ce priveşte calitatea apei în anul 2011 numărul cazurilor care indică o tendinţă de 

îmbunătăţire a calităţii este de 62, iar a celor care indică o tendinţă de înrăutăţire a calităţii 

este de 31. Se păstrează tendinţa generală de îmbunătăţire calitativă a apei râurilor care 

formează sau traversează frontiera româno-ungară. 

 

- Conform prevederilor Regulamentului în vigoare, experţii Părţilor au efectuat în anul 

2011 analize biologice pe râurile Tur, Someş, Crasna, Ier, Barcău, Crişul Repede, Crişul 

Negru, Crişul Alb şi Mureş pentru următoarele elemente biologice: fitoplancton, 

fitobentos, macronevertebrate şi peşti. Exprimarea rezultatelor obţinute s-a realizat pe 

baza Rapoartelor de Calitate Ecologică (RCE)/Ecological Quality Ratio (EQR), în 

conformitate cu metodologiile dezvoltate de cele două Părţi, rezultatele detaliate fiind 

consemnate în procesul verbal al întâlnirii Subcomisiei; 

 

- În scopul întocmirii unui raport de evaluare în înţelesul art. 13 al „Regulamentului pentru 

urmărirea calităţii apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-

ungară” care să cuprindă starea calităţii apei pe perioada anterioară şi evaluarea 

tendinţelor de evoluţie a calităţii apelor au fost luate în calcul şirurile de date referitoare la 

ultimii zece ani: 2001-2010.  

Pentru evaluarea acestor tendinţe, ce se efectuează o dată la cinci ani, au fost calculate, 

prin metoda celor mai mici pătrate, pantele dreptelor de regresie. Acest calcul s-a făcut pe 

baza mediilor anuale din cele două perioade a câte cinci ani luate în discuţie: 2006-2010 şi 

2001-2005.  

Estimarea tendinţei indicatorilor de calitate a apei în perioada 2006-2010 faţă de perioada 

2001-2005 relevă faptul că 29 % dintre indicatori se încadrează în tipul de evoluţie 

„îmbunătăţire constantă”, 36 % dintre indicatori se încadrează în tipul de evoluţie 

„îmbunătăţire”, 20 % dintre indicatori se încadrează în tipul de evoluţie „înrăutăţire 

constantă”, iar 15 % dintre indicatori se încadrează în tipul de evoluţie „înrăutăţire”.  

Metoda relevă faptul că în ultimii 10 ani, procentul indicatorilor de calitate a apei care au 

avut o tendinţă de îmbunătăţire este 65 % faţă de cei care au avut o tendinţă de înrăutăţire 

care este de 35% şi pune în evidenţă ponderea tendinţei generale a fenomenului de 

îmbunătăţire în timp a calităţii cursurilor de apă. 

- Experţii Părţilor au analizat, rezultatele acţiunii de intercomparare anuală a laboratoarelor 

participante, în cadrul întâlnirii desfăşurate la Satu Mare (Valea Măriei), în perioada 26 – 

29 iunie 2012 şi au fost de acord cu cele cuprinse în Procesul-verbal, încheiat cu această 

ocazie. 

La prelevarea efectuată în data de 7 mai  2012, pe teritoriul român, în secţiunea Berveni a 

râului Crasna, pentru analizele fizico-chimce, în cadrul colaborării româno-ungare, au 

participat 2 laboratoare din Ungaria şi 4 laboratoare din România. 

Prelucrarea probelor naturale a fost efectuată independent, în condiţiile proprii ale fiecărui 

laborator. Prelucrarea probelor pentru indicatorii chimici generali a fost efectuată şi de 

laboratorul din Cluj-Napoca.  

Evaluarea rezultatelor obţinute la analiza probei naturale a fost efectuată pe baza schemei 

de evaluare z-score (Scorul z) de către laboratorul ABA ST Cluj. 
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La data prelevării comune, 07 mai 2012, au fost prelevate probele naturale pentru trei 

laboratoare pentru analiza micropoluanţilor organici specifici pentru laboratorul regional 

Cluj, laboratorul Debrecen şi laboratorul Szeged.  

Lărgind lista parametrilor micropoluanţilor organici analizaţi în acest an, pe lângă analiza 

PAH-urilor, s-a introdus analiza pesticidelor astfel încât au fost determinaţi 28 de 

indicatori. 

Cu ocazia prelevării comune, în data de 07.05.2012, au fost împărţite laboratoarelor 

participante şi probe sintetice pentru determinarea indicatorilor chimici generali şi probe 

pentru indicatorii micropoluanţi organici specifici (PAH şi pesticide). 

Prelucrarea probelor sintetice a fost efectuată independent, în condiţiile proprii fiecărui 

laborator de frontieră. 

Evaluarea rezultatelor obţinute la analiza probei sintetice a fost efectuată pe baza schemei 

de evaluare z-score (Scorul z) de către laboratorul ABA ST Cluj. 

Probele sintetice pentru micropoluanţi organici au fost analizate de laboratoarele din 

Debrecen, Szeged si Cluj-Napoca. Cele două laboratoare ungare au efectuat determinările 

cu sisteme GC-MS, iar laboratorul Cluj cu sistem HPLC-DAD pentru PAH şi GC-ECD 

pentru parametri din grupa Pesticide.  

Din probele sintetice au fost analizaţi 56 de micropoluanţi organici specifici, din două 

soluţii de concentraţii diferite. În total au fost evaluate 166 rezultate din care au fost 

respinse 13 rezultate. Rezultatele respinse au apărut în cazul măsurării a 7 componenţi 

aparţinând grupului Pesticide, care se explică prin vechimea aparatului GC-MS cu 

funcţionare necorespunzătoare, aparţinând laboratorului din Szeged. 

Pe baza rezultatelor evaluate, toate cele 7 laboratoare au obţinut calificativul „foarte bine” 

în cadrul acţiunii de intercomparare. 

Deoarece o parte semnificativă din rezultatele obţinute la analiza probei naturale s-au 

situat sub limita de cuantificare, Părţile propun ca în viitor, determinările pentru 

intercomparare, în cazul micropoluanţilor, să se efectueze pe proba naturală fortifiată (cu 

adaos). 

În cadrul prelevării comune pentru acţiunea de intercomparare din 07.05.2012, 

laboratoarele participante au prelevat probe biologice în secţiunea Berveni a râului Crasna 

pentru analiza de fitoplancton, fitobentos si macrozoobentos. 

Rezultatele analizelor au fost evaluate de către experţii biologi ai Laboratorului de 

calitatea apei din Cluj-Napoca.  

În totalitate, acţiunea de intercomparare chimică şi biologică a laboratoarelor participante 

poate fi calificată ca fiind de succes. 

 

- În perioada scursă de la Sesiunea a XXIII-a a Comisiei (Oradea, 26  aprilie 2012) şi până 

la prezenta Sesiune, nu s-au înregistrat poluări accidentale cu efect transfrontalier în 

înţelesul Regulamentului privind procedura de urmat în vederea prevenirii, combaterii, 

limitării şi controlului efectelor dăunătoare ale poluărilor accidentale periculoase pe 

râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară. 

 

- Părţile s-au informat reciproc că în prezent nu sunt în derulare proiecte comune care au 

legătură cu activitatea Subcomisiei. 
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I.2.b. Comisia hotărăşte: 

 

- Se aprobă procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei, semnat la Satu Mare (Valea Măriei), 

la 09 noiembrie 2012;  

 

- Să se examineze îndeplinirea sarcinilor cuprinse în „Regulamentul pentru urmărirea 

calităţii apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară”; 

 

- Subcomisia să analizeze posibilitatea modificării frecvenţei anuale a acţiunii de 

intercomparare a laboratoarelor implicate în colaborarea româno-ungară; 

 

- Să se examineze îndeplinirea sarcinilor cuprinse în „Regulamentul privind procedura de 

urmat în vederea prevenirii, combaterii, limitării şi controlului efectelor dăunătoare ale 

poluărilor accidentale periculoase pe râurile care formează sau traversează frontiera 

româno-ungară”; 

 

- Experţii Părţilor să se informeze reciproc în legătură cu proiectele în curs de derulare, care 

au legătură cu activitatea Subcomisiei; 

 

- Următoarea întâlnire a Subcomisiei va avea loc în semestrul II al anului 2013, pe teritoriul 

Ungariei. 

 

 

I.3. Activitatea Subcomisiei de apărare împotriva inundaţiilor 

 

I.3.a. Comisia constată: 

 

- Subcomisia a avut o întâlnire la Oradea, în perioada 19-23 noiembrie 2012; 

 

- Experţii Părţilor au convenit modificarea „Regulamentului de apărare împotriva 

inundaţiilor produse de cursuri de apă” aprobat la Sesiunea a XVIII-a a Comisiei 

hidrotehnice româno-ungare (Nyiregháza, 30.03.2007), care constituie anexa nr. 5 a 

prezentul Protocol. 

Experţii Părţilor au continuat discuţiile pentru corelarea şi finalizarea anexelor 2 şi 3 ale 

„Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor produse de cursuri de apă”, în sensul 

celor prevăzute în articolul 5, punctul 2, litera e a Acordului hidrotehnic româno-ungar. 

Pentru râurile Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Negru şi Crişul Alb, experţii Părţilor au 

convenit anterior limita sectoarelor de pe teritoriul român şi ungar. 

La întâlnirea Subcomisiei, experţii Părţilor au convenit pentru râul Mureş, limita pentru 

sectorul românesc până la staţia hidrometrică Săvârşin şi limita pentru sectorul ungar până 

la confluenţa cu Tisa şi includerea acesteia în anexa „Regulamentului de apărare 

împotriva inundaţiilor produse de cursuri de apă”. 

Pentru râurile Crişul Repede, Teuz, Ciohoş şi Cigher, sectorul de pe teritoriul românesc, 

experţii Părţilor şi-au păstrat punctele de vedere menţionate în Procesul verbal al întâlnirii 

Subcomisiei desfăşurată la Târgu Mureş, în perioada 22-26 noiembrie 2010. 

 

- Subcomisia de apărare împotriva inundaţiilor a continuat activitatea de reactualizare a 

anexelor „Regulamentului privind apărarea împotriva inundaţiilor produse de ape 

interne”. 
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Experţii Părţii ungare au finalizat anexele nr. 2 şi 5c ale Regulamentului pe baza 

metodologiei agreate şi le-au transmis către Secretarul pentru ape de frontieră al Comisiei. 

Partea română a informat că în procesul de reorganizare al Agenţiei Naţionale de 

Îmbunătăţiri Funciare, au fost transferate o parte din lucrări către Administraţia Naţională 

„Apele Române” 

Având în vedere că procesul nu este finalizat şi că anexele nr. 2 şi 5c ale Regulamentului 

conţin referiri la deţinătorii de lucrări, experţii Părţilor au convenit că discuţiile vor fi 

continuate la următoarea întâlnire a Subcomisiei de apărare împotriva inundaţiilor. 

 

- Experţii Părţilor au informat că, în anul 2012 barajul Bekeş de pe râul Crişul Dublu în 

perioada 4 iulie – 24 septembrie 2012 a funcţionat în conformitate cu prevederile 

„Regulamentului privind regimul de exploatare al barajului Bekeş la nivelul ridicat +510 

cm, de pe teritoriul ungar, corelat cu funcţionarea staţiei de pompare Ant de pe teritoriul 

român”. 

În perioada mai sus menţionată nivelul barajului a fost ridicat de la +460 cm la +480 cm, 

ridicarea nivelului neinfluenţând funcţionarea staţiei de pompare Ant. 

 

- Referitor la analiza stadiului de urmărire a funcţionării şi exploatării acumulării 

permanente Suplacul de Barcău de către ABA Crişuri şi TIVIZIG –Debrecen, experţii 

Părţii române, pe baza informării transmise, au prezentat funcţionarea şi exploatarea 

acumulării permanente Suplacul de Barcău. 

Experţii Părţilor au convenit ca Partea română să transmită Părţii ungare, până la data de 

30 mai 2013, o informare cu privire la modul de funcţionare al acumulării permanente 

Suplacul de Barcău.  

Până la data de 30 iunie 2013 Partea ungară va transmite Părţii române punctul de vedere 

cu privire la această informare. 

 

- Experţii Părţilor au efectuat în perioada 4 septembrie - 18 octombrie 2012, examinarea 

anuală a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor produse de cursuri de apă şi de ape 

interne, din domeniul de aplicare al Acordului, de pe teritoriile celor două ţări. 

În conformitate cu cele consemnate în procesele verbale întocmite cu ocazia verificărilor, 

lucrările de apărare împotriva inundaţiilor sunt în stare corespunzătoare. 

Totodată, au constat că procesele verbale întocmite cu ocazia acestor examinări, ca formă 

şi conţinut, sunt în conformitate cu cele înscrise în anexa nr. 1 a Protocolului Sesiunii a 

XI-a a Comisiei mixte hidrotehnice româno-ungare. 

Experţii Părţilor şi-au predat reciproc dările de seamă referitoare la activitatea de apărare 

împotriva inundaţiilor, desfăşurată în perioada ce s-a scurs de la ultima verificare. 

 

- În cursul anului 2012 transferul de apă pentru beneficiarii Domeniile Hergheliei 

Mezőhegyes (Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt) şi SRL Dombegyházi Vízgazdálkodási 

Nonprofit s-a desfăşurat în conformitate cu „Regulamentul privind decontarea 

cheltuielilor pentru transferul de apă şi pompări de ape interne”, pe baza contractelor 

încheiate de furnizorii Administraţia Naţională “Apele Române” şi Administraţia 

Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare.  
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Volumele de apă transferate în perioada 23 aprilie – 30 septembrie 2012 au fost: 

Pentru Domeniile Hergheliei Mezőhegyes    1.240.052 m
3
 

Pentru SRL Dombegyházi Vízgazdálkodási Nonprofit  3.279.700 m
3
 

Total        4.519.752 m
3
 

Decontarea cheltuielilor s-a efectuat conform înţelegerii Părţilor contractante. 

 

- În anul 2012, Partea ungară nu a efectuat pompări de ape interne provenite de pe teritoriul 

României, ca urmare Partea română nu are de efectuat plăţi. 

 

- Părţile s-au informat reciproc în legătură cu proiectele în derulare, care au legătură cu 

activitatea Subcomisiei.  

 

- Referitor la analiza îndeplinirii sarcinilor prevăzute în vederea eliminării inundaţiilor în 

timpul apelor interne din zona de frontieră (bazinul Crasna), experţii Părţilor au 

consemnat în Procesul verbal semnat la data de 01 octombrie 2012 că, în zona de 

frontieră, în anul 2012, nu au existat ape interne în exces. 

Experţii Părţii române informează că lucrarea de artă (clapetul de descărcare a apelor de 

incintă de la km 0+050) a fost reparat urmând să fie înlocuit. 

În scopul stopării reversărilor, Partea ungară va construi deponia pe malul drept al 

canalului. În acest sens au început tratativele în vederea obţinerii terenurilor de la 

proprietari. 

 

- Experţii Părţilor s-au informat reciproc cu privire la stadiul actual al implementării 

Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 

privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii. 

Pentru analiza etapelor parcurse până în prezent cu privire la armonizarea informaţiilor în 

zona de frontieră, Subcomisia propune organizarea unei întâlniri la nivelul experţilor 

responsabili cu implementarea Directivei 2007/60/CE, prin intermediul Secretarilor pentru 

ape de frontieră. 

 

- Referitor la armonizarea punctelor de vedere şi elaborarea unei propuneri comune pentru 

„Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru pompări de ape interne”, experţii 

Părţilor au elaborat în comun „Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru 

pompări de ape interne”, care constituie anexa nr. 6 la prezentul Protocol. 

 
 
I.3.b Comisia hotărăşte: 

 

- Se aprobă procesul verbal al întâlnirii Subcomisiei, semnat la Oradea, la 23 noiembrie 

2012; 

 

- Să se continue activitatea de finalizare a anexelor nr. 2 şi 3 ale „Regulamentului de 

apărare împotriva inundaţiilor produse de cursuri de apa”. Experţii Părţilor să finalizeze la 

următoarea întâlnire a Subcomisiei sectorul de pe teritoriul românesc pentru râurile Crişul 

Repede, Teuz, Ciohoş şi Cigher, pe baza informării ce va fi prezentată de partea Ungară, 

privind motivele tehnice pentru care se solicită includerea în regulament a unor noi 

afluenţi. 

 



11 

 

- Să se continue activitatea de finalizare a anexelor 2 şi 5c a „Regulamentului de apărare 

împotriva inundaţiilor produse de ape interne”.  

 

- Să se examineze situaţia îndeplinirii prevederilor Regulamentului privind regimul de 

exploatare a barajului Bekeş la nivel ridicat +510 cm de pe teritoriul ungar, corelat cu 

funcţionarea staţiei de pompare Ant de pe teritoriul român; 

 

- Să se examineze îndeplinirea sarcinilor cuprinse în „Regulamentul privind decontarea 

cheltuielilor pentru pompări de ape interne”;  

 

- Să se analizeze stadiul urmăririi funcţionării şi exploatării acumulării permanente 

Suplacul de Barcău de către ABA Crişuri şi VIZIG –Debrecen; 

 

- Să se examineze Procesele verbale ale întâlnirilor de experţi pentru verificarea lucrărilor 

de apărare împotriva inundaţiilor, din anul 2013; 

 

- Autoritatea competentă teritorială pentru gospodărirea apelor a Părţii ungare să efectueze 

sarcinile prevăzute în vederea eliminării inundaţiilor în timpul apelor interne din zona de 

frontieră (bazinul Crasna) în conformitate cu cele cuprinse la punctul 12 al procesului 

verbal al Subcomisiei de apărare împotriva inundaţiilor, semnat la Oradea, în data de 23 

noiembrie 2012; 

 

- Experţii Părţilor să se informeze în legătură cu proiectele aflate în curs de derulare, care 

au legătură cu activitatea Subcomisiei; 

 

- Experţii Părţilor să se informeze reciproc în legătură cu stadiul implementării Directivei 

2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 

evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii. Să se organizeze pe teritoriul ungar o 

întâlnire de experţi în cadrul căreia să aibă loc un schimb de experienţă şi informare cu 

privire la implementarea Directivei 2007/60/CE. 

 

- Următoarea întâlnire a Subcomisiei va avea loc în semestrul II al anului 2013, pe teritoriul 

Ungariei. 

 

I.4. Activitatea Subcomisiei de gospodărirea apelor şi hidrometeorologie 

 

I.4.a. Comisia constată: 

 

- Subcomisia au avut o întâlnire  la Gyula, în perioada 12-16 noiembrie 2012; 

 

- Sarcinile prevăzute în „Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor şi 

informaţiilor meteorologice şi hidrologice între România şi Republica Ungară” au fost 

îndeplinite; 

 

- Sarcinile prevăzute în „Regulamentul privind efectuarea de observaţii hidrometrice 

sistematice şi determinarea în comun a resurselor de apă pe apele de frontieră” au fost 

îndeplinite;  

 

- Referitor la sarcinile prevăzute în „Regulamentul de colaborare între organele 

hidrotehnice teritoriale în cazul scurgerii apelor mici (extraordinare) pe râurile din 

subunităţile hidrografice care formează sau traversează frontiera româno-ungară”, experţii 
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Părţilor s-au informat că în lunile august – septembrie au fost înregistrate debite minim 

prag pe râul Barcău în secţiunea Kismarja şi pe râul Mureş în secţiunea Arad şi Mako. 

Drept urmare pentru râul Mureş a fost necesară punerea în aplicare a Regulamentului, 

făcându-se zilnic informări între Părţi şi crescând frecvenţa de măsurare a debitului. 

În perioada critică nu au fost semnalate probleme privind calitatea apei şi nu au fost 

introduse restricţii utilizatorilor de apă. 

Părţile, în perioada de apărare împotriva situaţiei de secetă, au efectuat schimbul de date 

în conformitate cu prevederile Regulamentului. 

 

- Schimbul de experienţă între experţii români şi unguri implicaţi în elaborarea prognozelor 

hidrologice, a avut loc la Budapesta, în perioada 29-31 octombrie 2012. 

Experţii Părţilor propun continuarea schimbului de experienţă în cadrul unei întâlniri ce se 

va desfăşura la Bucureşti, în perioada septembrie-octombrie 2013. 

 

- Partea română a informat că datele din sistemele de transmitere automată elaborate în 

cadrul programelor Phare CBC, în prezent, nu sunt conectate la serverele FTP din centrele 

bazinale, din cauza nefinalizării soft-ului pentru realizarea interfeţei cu programul naţional 

DESWAT (Destructive Emergency System for Water) de elaborare a prognozelor în 

regim automat. Acesta din urmă se preconizează a fi finalizat la sfârşitul anului 2013.  

Experţii Părţilor propun ca activitatea să se desfăşoare în continuare pe baza principiilor 

cuprinse la punctul 2.3 al Procesului verbal al Subcomisiei de gospodărirea apelor şi 

hidrometeorologie, semnat la Arad, la 13 februarie 2002. 

 

- Partea ungară a solicitat Părţii române ca în măsura în care dispune de măsurători 

automate, din oră în oră pe Someş (Dej, Satu Mare), Tur (Călineşti, Turulung) şi Crasna 

(Supuru de Jos, Domăneşti) să fie puse la dispoziţia Părţii ungare în scopul folosirii în 

Sistemul de prognoză şi alarmare Tisa Superioară. Similar cu Partea română şi Partea 

ungară va pune la dispoziţie din oră în oră datele la staţiile de frontieră ale cursurilor de 

apă menţionate anterior. 

 

- Referitor la posibilităţile teoretice de tranzitare a apelor pe canalul Ghepeş conform 

sarcinilor prevăzute la punctul 6 al ordini de zi, din Procesul verbal întocmit cu ocazia 

întâlnirii Subcomisiei de gospodărirea apelor şi hidrometeorologie, semnat la Geoagiu, în 

data de 25 noiembrie 2011, experţii Părţilor au informat Comisia despre următoarele: 

 Pe canalul Ghepeş, pe o lungime de 19,8 km, Partea română a finalizat măsurătorile 

topografice pe tronsonul cuprins între Canalul Ant şi Canalul Colector, în cadrul 

proiectului HURO 0901 ,,Studii şi planuri pentru un management eficient al apelor din 

zona Bihor - Békés în vederea asigurării dezvoltării durabile comune" depus de către 

Primăria Municipiului Salonta, în calitate de Lider de proiect şi Consiliul orăşenesc 

Sarkad ca partener. 

 La întâlnire Partea română a predat Părţii ungare în format electronic măsurătorile 

topografice, parte din studiul mai sus menţionat, cu menţiunea că aceste măsurători 

topografice sunt proprietatea beneficiarilor din proiectul HURO 0901 ,,Studii şi 

planuri pentru un management eficient al apelor din zona Bihor - Békés în vederea 

asigurării dezvoltării durabile comune", iar documentul predat va putea fi folosit doar 

în scopul analizării posibilităţii teoretice de tranzitare a apei pe canalul Ghepeş. 
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 Pe baza măsurătorilor topografice Părţile vor continua analiza posibilităţii tranzitării 

gravitaţionale a apei pe canalul Ghepeş din România în Ungaria. 

Analiza va cuprinde minim următoarele: 

 examinarea stării tehnice a lucrărilor hidrotehnice implicate în tranzitarea apei; 

 stabilirea măsurilor necesare (ex. construirea de noi lucrări hidrotehnice, 

reabilitarea albiei, etc.); 

 regimul hidrologic. 

 

- În conformitate cu cele cuprinse la punctul 7 al Procesului verbal al Subcomisiei de 

gospodărirea apelor şi hidrometeorologie, semnat la Balmazujvaros, în data de 19 

noiembrie 2010, în anul 2012 nu s-a realizat verificarea canalelor Topronghioş şi Cutaş 

Mureş, datorită reorganizărilor din cele două ţări. Experţii Părţilor au convenit ca această 

verificare să aibă loc până la 30 iunie 2013, urmând să se facă o informare către 

Subcomisie. 

 

- Referitor la analiza posibilităţii tranzitării gravitaţionale a apelor pe canalele şi cursurile 

de apă ce traversează frontiera, prin aducerea la starea iniţială, cu prezentarea implicaţiilor 

tehnico-economice în vederea reducerii (eliminării) pompărilor de apă, experţii Părţii 

ungare au predat experţilor Părţii române un studiu intitulat „Informare privind analiza 

posibilităţii tranzitării gravitaţionale a apelor pe canalele şi cursurile de apă ce traversează 

frontiera”.  

Experţii Părţii române vor transmite punctul de vedere până la următoarea întâlnire a 

Subcomisiei.  

 

- Referitor la armonizarea punctelor de vedere şi elaborarea unei propuneri comune pentru 

Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru pompări de ape interne, experţii 

Părţilor au elaborat în comun „Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru 

transferul de apă”, care constituie anexa nr.7 la prezentul Protocol; 

 

- Părţile s-au informat reciproc în legătură cu proiectele aflate în curs de derulare, care au 

legătură cu activitatea Subcomisiei; 

 

- Referitor la stadiul implementării proiectului „Transfer de apă potabilă din judeţul Arad 

din Romania în judeţul Békés din Ungaria”, experţii Părţilor s-au informat cu privire la 

proiectul mai sus menţionat şi au constatat că acesta nu a fost început.  

Experţii Părţilor solicită Comisiei hidrotehnice româno-ungare scoaterea acestui punct de 

pe ordinea de zi până la implementarea proiectului. 

 

- Experţii Părţilor s-au informat reciproc referitor la stadiul realizării sarcinilor Directivei 

Cadru Apa din Planul Integrat de Management al b.h. Tisa, pentru corpurile de apă de 

suprafaţă de frontieră şi corpurile de apă subterană transfrontaliere, pe baza obiectivelor 

Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR).  

 

Se constată că experţii din fiecare ţară participă la elaborarea Raportului interimar privind 

implementarea Programului Comun de măsuri al b. h. Tisa, ce se realizează sub 

coordonarea ICPDR, prin grupul Tisa, a cărui preşedinţie este asigurată de Ungaria şi 

România. 

Experţii Părţilor au convenit în cazul în care survin schimbări referitoare la definirea 

tipologiei şi delimitarea corpurilor de apă de suprafaţă de frontieră şi a corpurilor de apă 
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subterană transfrontaliere din Planul Integrat de Management al b.h. Tisa, să se informeze 

reciproc cu privire la modificările intervenite, după finalizarea raportului naţional de către 

fiecare Parte în baza Art. 5 al Directivei Cadru Apa. 

Experţii Părţilor propun să continue informarea pentru corpurile de apă de suprafaţă de 

frontieră şi corpurile de apă subterană transfrontaliere, cu privire la stadiul realizării 

sarcinilor Directivei Cadru Apa din Planul Integrat de Management al b. h. Tisa, pe baza 

obiectivelor ICPDR. 

 

I.4.b. Comisia hotărăşte: 

 

- Se aprobă procesul verbal al întâlnirii Subcomisiei, semnat la Gyula, la 16 noiembrie 

2012; 

 

- Să se examineze îndeplinirea sarcinilor cuprinse în „Regulamentul privind transmiterea 

reciprocă a datelor şi informaţiilor meteorologice şi hidrologice între România şi 

Republica Ungară”; 

 

- Să se examineze îndeplinirea sarcinilor cuprinse în „Regulamentul privind efectuarea de 

observaţii hidrometrice sistematice şi determinarea în comun a resurselor de apă pe 

cursurile de apă pe apele de frontieră”; 

 

- Să se examineze îndeplinirea sarcinilor cuprinse în „Regulamentul de colaborare între 

organele hidrotehnice teritoriale în cazul scurgerii apelor mici (extraordinare) pe râurile 

din subunităţile hidrografice care formează sau traversează frontiera româno-ungară”; 

 

- Să se examineze îndeplinirea sarcinilor cuprinse în „Regulamentul privind decontarea 

cheltuielilor pentru transferul de apă”; 

 

- Să se continue schimbul de experienţă între experţii români şi unguri implicaţi în 

elaborarea prognozelor hidrologice; 

 

- Să se continue după calibrare discuţiile privind introducerea datelor obţinute din sistemele 

de monitoring elaborate în cadrul proiectelor Phare CBC (Cross Border Cooperation), în 

fluxul informaţional existent între Părţi; 

 

- Partea română să analizeze solicitarea Părţii ungare referitor la posibilitatea transmiterii 

din oră în oră a măsurătorilor automate pe Someş (Dej, Satu Mare), Tur (Călineşti, 

Turulung) şi Crasna (Supuru de Jos, Domăneşti) în scopul folosirii în Sistemul de 

prognoză şi alarmare Tisa Superioară; 

 

- Să se continue activitatea grupei comune de experţi pentru examinarea posibilităţilor 

teoretice de tranzitare a apelor pe canalul Ghepeş conform punctului 6 al Procesului verbal 

al Subcomisiei de gospodărirea apelor şi hidrometeorologie, semnat la Gyula, în data de 

16 noiembrie 2012; 

 

- Experţii Părţilor trebuie să continue verificările comune în teren a canalelor Topronghioş 

(Nagytóti-Toprongyos) – pentru zona Crişuri şi Cutaş Mureş (Kutasér) – pentru zona 

Mureş, până la 30 iunie 2013 şi să pregătească o informare pentru toate cele 5 canale până 

la următoarea întâlnire a Subcomisiei;  
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- Partea română va analiza studiul predat de către Partea ungară intitulat „Informare privind 

analiza posibilităţii tranzitării gravitaţionale a apelor pe canalele şi cursurile de apă ce 

traversează frontiera” şi va transmite punctul de vedere până la următoarea întâlnire a 

Subcomisiei; 

 

- Experţii Părţilor să se informeze în legătură cu proiectele aflate în derulare, care au 

legătură cu activitatea Subcomisiei; 

 

- Până la implementarea proiectului „Transfer de apă potabilă din judeţul Arad din România 

în judeţul Békés din Ungaria”, acest punct se va scoate de pe ordinea de zi a Subcomisiei; 

 

- Experţii Părţilor să se informeze reciproc în legătură cu stadiul sarcinilor Directivei Cadru 

Apa din Planul Integrat de Management al b.h. Tisa, pentru corpurile de apă de suprafaţă 

de frontieră şi corpurile de apă subterană transfrontaliere, pe baza obiectivelor Comisiei 

Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea.  

 

- Următoarea întâlnire a Subcomisiei va avea loc în semestrul II al anului 2013, pe teritoriul 

României. 

 

I.5. Întâlnirea Împuterniciţilor în scopul verificării pe teren a lucrărilor hidrotehnice 

 

În anul 2012 nu a avut loc întâlnirea Împuterniciţilor cu ocazia verificării comune pe teren a 

lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor. 

 

 

I.6. Colaborarea autorităţilor teritoriale: 

 

I.6.a. Comisia apreciază favorabil colaborarea directă dintre autorităţile hidrotehnice 

teritoriale ale Părţilor, desfăşurată între cele două Sesiuni, în diferitele domenii ale 

gospodăririi apelor care formează sau sunt întretăiate de frontiera de stat. 

 

I.6.b. Comisia hotărăşte sprijinirea în continuare a colaborării directe între autorităţile 

hidrotehnice teritoriale precum şi participarea specialiştilor din autorităţile centrale şi 

teritoriale la manifestările din domeniul gospodăririi apelor, organizate de oricare 

dintre Părţi. 

 

I.7. Examinarea programului lucrărilor noi 

 

I.7.a. Comisia constată: 

 

În perioada de la Sesiunea a XXIII-a a Comisiei (Oradea, 24 -26 martie 2012) şi până la 

prezenta Sesiune, Partea ungară, în înţelesul „Regulamentului privind procedura de urmat 

pentru examinarea intervenţiilor şi proiectelor cu posibil efect transfrontalier”, a predat spre 

examinare documentaţia tehnică „Lucrare de artă pentru reţinerea ecologică a apei şi 

construirea unei staţii de pompare pe canalul Ţiganca în cadrul proiectului HU-RO 

„Realizarea infrastructurii durabile de gospodărirea apelor din regiunea de frontieră româno-

ungară”. 

Documentaţia transmisă este în curs de analiză de către Partea română.  
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I.7.b. Comisia hotărăşte: 

 

Autorităţile hidrotehnice teritoriale competente trebuie să transmită Comisiei, spre avizare, 

documentaţiile intervenţiilor cu posibil efect transfrontalier, conform procedurii prevăzute în 

„Regulamentului privind procedura de urmat pentru examinarea intervenţiilor şi proiectelor 

cu posibil efect transfrontalier”. 

 

I.8. Examinarea stadiului de elaborare a proiectelor realizate în domeniul de aplicare 

al Acordului hidrotehnic cu asistenţă tehnică sau financiară terţă 

 

I.8.a. Comisia constată că în cadrul Subcomisiilor, Părţile s-au informat reciproc în legătură 

cu proiectele comune realizate cu asistenţă tehnică şi financiară terţă aflate în derulare. 

 

I.8.b. Comisia hotărăşte sprijinirea şi urmărirea în continuare, cu atenţie, a proiectelor care 

se realizează în domeniul de aplicare a Acordului cu asistentă tehnică şi financiară 

terţă, cât şi a celor din bazinele hidrografice ale Tisei şi al Dunării. 

 

I.9. Următoarea întâlnire a Comisiei  

 

Comisia hotărăşte: 

 

- următoare Sesiune ordinară a Comisiei aferentă anului 2013 să aibă loc pe teritoriul 

României, în trimestrul IV al anului 2013 sau cel mai târziu în trimestrul I al anului 

2014. 

-  înainte de Sesiunea ordinară, se va organiza, pe teritoriul ungar, o întâlnire de 

pregătire a Protocolului şi a Sesiunii a XXV-a cu participarea Secretarilor pentru ape 

de frontieră şi a experţilor necesari. 

 

 

 

 

   

 

 

 

Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 fac parte integrantă din prezentul Protocol. 

 

 

Hotărârile prezentului Protocol vor intra în vigoare după aprobarea lor de către Guvernele 

celor două state, conform capitolului III, articolul 10, punctul 5 al Acordului. 

 

 

Odată cu acesta îşi pierd valabilitatea:  

 

1. Anexa nr. 2 la „Regulamentul privind procedura de urmat în vederea prevenirii, 

combaterii, limitării şi controlului efectelor dăunătoare ale poluărilor accidentale 

periculoase pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară”, intrată 

în vigoare la data de 1 iulie 2010; 
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2. Anexele nr. 1a, 1b, 1d, 1e, 3, 5a, 5b la „Regulamentul privind transmiterea reciprocă a 

datelor şi informaţiilor meteorologice şi hidrologice între România şi Republica 

Ungară”, intrată în vigoare la data de 26 aprilie 2006; 

3. Anexele nr. 1c, 8a la „Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor şi 

informaţiilor meteorologice şi hidrologice între România şi Republica Ungară”, intrată 

în vigoare la data de 6 august 2007; 

4. Anexele nr. 4a, 4b, 6a, 6b la „Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor şi 

informaţiilor meteorologice şi hidrologice între România şi Republica Ungară”, intrată 

în vigoare la data de 20 mai 2011;  

5. Anexa nr. 9 la „Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor şi informaţiilor 

meteorologice şi hidrologice între România şi Republica Ungară”, intrată în vigoare la 

data de 10 octombrie 2012; 

6. Anexa nr. 2 la „Regulamentul privind efectuarea de observaţii hidrometrice 

sistematice şi determinarea în comun a resurselor de apă pe apele de frontieră”, intrată 

în vigoare la data de 6 august 2007; 

7. Anexa nr. 4 la „Regulamentul privind exploatarea barajului Bekes la nivelul ridicat 

+510 cm de pe teritoriul ungar corelat cu funcţionarea staţiei de pompare Ant, de pe 

teritoriul român”, intrată în vigoare la data de 6 august 2007; 

8. „Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru transfer de apă şi pompări de 

ape interne”, care reprezintă anexa nr. 2 la Protocolul Sesiunii a XVII-a a Comisiei 

hidrotehnice româno-ungare, intrată în vigoare la data de 26 aprilie 2006; 

9. Textul „Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor produse de cursuri de apă” 

care reprezintă anexa nr. 2 la Protocolul Sesiunii a XVIII-a a Comisiei hidrotehnice 

româno-ungare, aprobat la data de 6 august 2007. 

 

Prezentul Protocol a fost semnat la Debrecen, la 23 mai 2013, în câte două exemplare 

originale, fiecare în limba română şi limba maghiară, toate textele fiind egal autentice. 

 

 

 

 

 

PENTRU PARTEA ROMÂNĂ  PENTRU PARTEA UNGARĂ 

 

Ionuţ Ciprian Iuga      Kovács Péter  


