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Managementul Substanțelor Periculoase –
un obiectiv transfrontalier în regiunea
Dunării
Poluarea râurilor, lacurilor și mărilor cu substanțe periculoase prezintă un risc pentru sănătatea oamenilor și a vieții sălbatice. Multe
dintre substanțele chimice pot fi găsite peste
tot în mediul înconjurător, sunt toxice și au ciclul de viață lung.
Directiva Cadru Apă abordează poluarea cu
substanțe chimice periculoase ca fiind o problemă majoră a calității apei, care trebuie rezolvată. Acest aspect este valabil și pentru Bazinul
Dunării, cel mai internațional bazin hidrografic
din lume, care oferă o mare diversitate a mediului natural.
Cooperarea a 11 parteneri și a 12 parteneri
asociați din 14 țări ale bazinului Dunării va
duce managementul substanțelor periculoase
la un nivel superior.

Rezultate
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Concentrația totală a efluenților pentru 280 de substanțe chimice organice detectate (în ng/l) și proporția grupelor de substanțe chimice importante din stații de epurare a apelor uzate urbane selectate în bazinul Dunării

Proiectul Danube Hazard m3c va îmbunătăți
semnificativ cunoștințele de bază privind poluarea apei, prin creșterea capacității de măsurare, modelare și management a surselor de
poluare și prin oferirea de recomandări pentru
un management transfrontalier al substanțelor
periculoase care ține cont de nevoile specifice
ale fiecărei țări.
Rezultatele proiectului vor contribui la realizarea următoarelor Planuri de Management ale
Bazinului Hidrografic al Dunării care vor fi elaborate de către Comisia Internațională pentru
Protecția Fluviului Dunărea împreună cu țările
dunărene și vor consolida capacitatea tehnică
și de management la nivel național. Aceste rezultate vor fi diseminate experților și factorilor
interesați.

Proiect

Informații privind sursele de substanțe periculoase și relevanța lor pentru poluare sunt pre-condiții pentru un management eficient.
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Scop

De la sursa poluării la management
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01/07/2020 – 31/12/2022
www.interreg-danube.eu/approvedprojects/danube-hazard-m3c

Evacuarea apelor uzate reprezintă o sursă importantă de poluare cu substanțe periculoase. Toate sursele și căile de poluare importante
vor fi abordate în proiectul Danube Hazard m3c prin monitorizare și modelarea calității apei.

