
Circa 80 de experţi din România şi Republica Moldova, au participat la Conferinţa Internaţională 

„ÎMPREUNĂ PENTRU UN PRUT CURAT”, ce s-a desfăşurat la 21 şi 22 martie la Galaţi, organizată de 

Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi şi Mişcarea Ecologistă din Moldova. Evenimentul a constituit un pas 

important în procesul de elaborare a Planului de Management al BH Prut, care ar include programe de 

reducere a nutrienţilor, de intensificare a cooperării transfrontiere şi participării publicului în luarea deciziilor, 

de creare a unei reţele informaţionale ecologice comune. 

Participanţii la Conferinţă au făcut publică următoarea declaraţie: 

Considerăm oportună cooperarea dintre autorităţile locale, regionale, naţionale şi internaţionale în 

realizarea programelor de acţiuni privind managementul apei. În cadrul acestei cooperări este foarte 

importantă participarea comunităţilor riverane la luarea deciziilor de mediu şi de dezvoltare durabilă, 

informarea cetăţenilor şi educarea conştiinţei lor în vederea asumării responsabilităţii pentru soarta Bazinului 

Hidrografic Prut şi pentru respectarea tuturor prevederilor internaţionale, convenţiilor şi tratatelor bilaterale ce 

vizează BH Prut. 

Este cert că BH Prut şi afluenţii acestuia au o importanţă economică şi socială majoră, fiind 

transfrontiere, cu multiple utilizări şi funcţii, oferind apă potabilă, transport, energie, turism, peşte şi 

numeroase surse de venit şi odihnă pentru milioane de locuitori. Trebuie menţionată şi valoarea ecologică 

deosebită ca habitat natural al biodiversităţii şi culoar de migraţie pentru o mulţime de specii de păsări şi 

prezenţa a numeroase zone umede, unele dintre acestea cu statut de arii protejate, rezervaţie a biosferei sau 

parc naţional. 

Ne exprimăm îngrijorarea cu privire la sursele constante de poluare, la cazurile de încălcare a legislaţiei 

ecologice, la lipsa de informaţie, la ignoranţa maselor, care, în final, conduc la diminuarea calităţii apei în BH 

Prut şi a sănătăţii comunităţilor riverane. În acest context, credem că o acţiune solidară a tuturor părţilor 

interesate la nivelul întregului bazin, inclusiv cu implicarea Ucrainei, în amonte, acolo unde izvorăşte Prutul, 

ar sensibiliza factorii de decizie, ar spori nivelul de încredere reciprocă, ar stimula apariţia unei conştiinţe şi 

responsabilităţi comune a autorităţilor şi a comunităţilor riverane. 

Convinşi că succesul unui management integrat în bazinul Prutului este o provocare majoră, atât în 

prezent, cât şi după aderarea României la UE, solicităm un efort susţinut şi coordonat al guvernelor, 

autorităţilor locale şi regionale, agenţii şi comisii specializate, în strânsă cooperare cu societatea civilă, cu 

organizaţiile neguvernamentale, cu mass-media. 

Afirmăm că Direcţia Cadru pentru Apă 60/200 a UE, este nu doar un imbold în vederea formulării unei 

politici europene a apei, dar e şi un program de activitate, şi un instrument de referinţă privind cooperarea 

între autorităţile locale şi regionale în domeniul managementului bazinului Prut. 

Apreciem înalt susţinerea financiară din partea UE, Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, 

Fondului Global de Mediu acordată societăţii civile, organizaţiilor neguvenamentale în scopul ca acestea să 

informeze, să sensibilizeze, să instruiască, să consulte şi să provoace publicul la participarea de luare a 

deciziilor de mediu. 

În viziunea participanţilor este necesar: 

1. Elaborarea unei Strategii comune pentru abordarea unitară a BH Prut, care să cuprindă dezvoltarea 

durabilă a întregului bazin hidrografic, direcţiile de cooperare transfrontieră, soluţii pentru problemele 

acumulate în administrarea apelor, în special a râurilor mici, stimularea apariţiei a unui spaţiu 

informaţional comun şi a unei comunităţi riverane capabile să participe la diminuarea poluării apelor şi 

să facă faţă cerinţelor de mediu ale Uniunii Europene; 



2. Cooperarea constantă şi transparentă între toate părţile implicate, instituţii specializate în domeniul 

managementului resurselor naturale, iniţierea şi monitorizarea unor proiecte specifice şi concrete; 

3. Autorităţile locale să fie parte a grupurilor de lucru care vor elabora programe de finanţare, 

armonizare legislativă, cooperare transfrontalieră, pentru a asigura dezvoltarea durabilă în BH Prut; 

4. Elaborarea unui program comun de gospodărire, supraveghere şi protecţie a apelor BH Prut; 

5. Instituirea unui sistem de monitoring a râurilor mici care să includă managementul deşeurilor 

menajere, animaliere etc. 

 

Conferinţa Internaţională „Împreună pentru un Prut curat” îşi exprimă convingerea că factorii de decizie 

de pe ambele maluri ale Prutului conştientizează noile provocări generate de extinderea Uniunii Europene 

până în BH Prut şi vor deschide posibilităţi reale ca energiile şi potenţialul specialiştilor, a societăţii civile, a 

comunităţilor riverane să fie valorificat pentru binele comun şi viitorul generaţiilor de azi şi de mâine. 
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