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 Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Rovana Plumb a participat, 

astăzi, 10 iunie 2013, la Forumul Regional al Apei din Bazinul Dunăre – Marea 

Neagră, ce se desfăşoară la Palatul Parlamentului în perioada 10 – 12 iunie. 

 Evenimentul este organizat de către Asociaţia Română a Apei, sub egida 

IWA (International Water Association), iar temele dezbătute se axează pe aplicarea 

în planurile de  management a instrumentelor de adaptare la schimbările climatice, 

Planul de Management al bazinului Dunării şi aplicarea conceptului de Joint 

Implementation a Directivei Cadru Apă. 

 Ministrul Rovana Plumb a subliniat importanţa măsurilor luate în vederea 

creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene, fonduri utilizate şi în 

implementarea proiectelor pentru apă şi apă uzată, conform Axei Prioritare 1 

„Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”, din cadrul POS 

Mediu.  

 Totodată, ministrul Mediului a ţinut să sublinieze două proiecte importante 

în domeniul apei, şi anume „Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului 

românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanţa şi Eforie Nord” şi 

respectiv „Watman – Sistem informatic pentru managementul integrat al apei – Faza 

I”.  

 „Ţin să subliniez două proiecte foarte importante în acest domeniu, derulate 

de Ministerul Mediului. Am semnat deja contractul de finanţare pentru proiectul 

deosebit de necesar dedicat litoralului, prin implementarea căruia se consolidează 

zona de coastă şi se vor extinde plajele cu peste 33 de hectare între Mamaia şi 

Eforie, cu o valoare totală de peste 170 milioane euro. Al doilea proiect pe care 

vreau să-l menţionez se referă la protecţia împotriva inundaţiilor, cu o valoare 



totală de peste 80 milioane de euro, prin intermediul căruia aproximativ 

1,5milioane de locuitori din 11 bazine hidrografice vor beneficia de protecţie 

împotriva inundaţiilor în zonele de intervenţie”, a explicat ministrul. 

 În cadrul evenimentului, ministrul Rovana Plumb a deschis oficial expoziţia 

din cadrul Forumului, Expoapa 2013, prin tăierea pamblicii inaugurale, alături de  

Glen T. Daigger, Preşedinte IWA (International Water Association) şi Vasile 

Ciomoş, Preşedinte Asociaţia Română a Apei. 
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