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În 2015, în conformitate cu prevederile Directivei Cadru pentru Apă, toate râurile, lacurile, 
şi zonele costiere ale Europei trebuie să atingă “starea ecologică bună”. 
 
De aceea, cetăţenii europeni au un rol important în implementarea Directivei  Cadru pentru 
Apă. Directiva se adresează nu numai specialiştilor, ci şi publicului larg, care trebuie să fie 
informat şi implicat în pregătirea planurilor de managementul pentru bazinele hidrografice 
ale principalelor cursuri de apă. În aceste planuri sunt identificate atât presiunile exercitate 
de diferiţi factori asupra calităţii apei, cât şi măsurile necesare, care să corecteze influenţa 
acestor presiuni. În general presiunile sunt cauzate de activităţile antropice (activităţi realizate 
de om), şi anume deversările de ape uzate menajere şi industriale, încărcate cu substanţe 
organice, solvenţi, subtanţe periculoase sănătăţii şi mediului şi care, de multe ori, nu sunt 
epurate în prealabil. Activităţile agricole, în care sunt utilizate îngrăşaminte chimice şi 
pesticide, constituie de asemenea o sursă semnificativă de poluare pentru ape, atât pentru 
cele de suprafaţă (râuri, lacuri), cât şi pentru cele subterane (freatice şi de adâncime). 
 
Sfârşitul acestui an va marca în România şi la nivelul districtului internaţional al fluviului 
Dunărea finalizarea elaborării planurilor de management pentru cele 11 bazine hidrografice 
din România, care vor fi parte a Planului de Management al fluviului Dunărea. Pentru 
îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă din România, la nivelul bazinului hidrografic sunt 
luate în considerare presiunile antropice amintite, iar, prin politica privind gospodărirea 
apelor şi protecţia calitătii apelor, se caută soluţii prin realizarea de proiecte necesare 
îmbunătăţirii calităţii apelor. 
 
Situaţia deficitară în domeniul înzestrării cu reţele de canalizare şi staţii de epurare în 
România, la momentul aderării la Uniunea Europeană, a fost luată în considerare în cadrul 
negocierilor cu specialiştii Comisiei Europene. În acest sens, în vederea conformării la 
prevederile Directivei Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, 
România s-a angajat să respecte un calendar care se întinde până în 2018. 
 
Dotarea cu staţii de epurare şi reţele de canalizare se va realiza treptat, având în vedere că, 
la momentul aderării, implementarea Directivei privind epurarea apelor uzate urbane a fost 
apreciată ca o problemă complexă şi foarte costisitoare, costurile implementării fiind 
evaluate la 9,5 miliarde euro, din care 5,7 miliarde euro pentru construcţia staţiilor de 
epurare şi 3,7 miliarde euro pentru construcţia şi dezvoltarea reţelelor de canalizare.  
 
Aglomerările umane mai mari de 100.000 locuitori echivalenţi (1 locuitor echivalent 
reprezintă încărcarea organică biodegradabilă având un consum biochimic de oxigen la 5 
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zile de 60 g O2/zi) sunt responsabile de poluarea semnificativă cu substanţe organice şi alţi 
poluanţi proveniţi din activităţile industriale (industria chimică şi petrochimică, activităţile 
miniere, industria metalurgică, industria alimentară şi fermele de animale). Majoritatea 
staţiilor de epurare a apelor uzate din România sunt prevăzute cu treaptă mecanică şi 
treaptă biologică de epurare. Aceste procese asigură îndepărtarea poluanţilor în anumite 
proporţii , în funcţie de starea tehnică şi tehnologia aplicată, fără însă a reuşi să îndepărteze 
şi nutrienţii (în special compuşii cu azot şi fosfor), astfel încât să corespundă prevederilor 
directivei în domeniu. 
 
Ministerul Mediului, în calitatea sa de autoritate responsabilă cu implementarea Directivei 
privind epurarea apelor uzate urbane, a considerat necesar ca, în derularea lucrărilor de 
investiţii în domeniul infrastructurii de apă uzată, să fie avută în vedere dimensiunea 
impactului pe care apele uzate urbane îl generează asupra mediului. În acest sens, prin 
utilizarea fondurilor de pre-aderare ISPA, au fost realizate investiţii în infrastructura de apă 
uzată din aglomerările umane mari, respectiv din oraşele cu peste 150.000 locuitori 
echivalenţi. Până în prezent sunt în derulare 29 proiecte ISPA, însumând peste 1,25 
miliarde euro, care au drept scop atât construirea de staţii de epurare sau reabilitarea celor 
existente, cât şi dotarea sau reabilitarea reţelelor de canalizare. Toate aceste proiecte au un 
caracter integrat, adresându-se atât problematicii alimentării cu apă potabilă, cât şi 
problematicii epurării apelor uzate urbane. Aceste proiecte au ca termen de finalizare 
perioada 2008-2010. Pentru staţiile de epurare, proiectele trebuie continuate, în vederea 
introducerii treptei terţiare de epurare, prin utilizarea Fondului de Coeziune. 
 
Au fost dezvoltate proiecte şi pentru aglomerările umane de dimensiuni medii (până la 
10.000 locuitori echivalenţi) şi mici (între 2000-10.000 locuitori echivalenţi) şi acestea 
beneficiind în perioada de pre-aderare de fonduri din programele: PHARE, SAMTID şi 
SAPARD. 
 
După aderare, având în vedere situaţia deficitară a infrastructurii privind colectarea, 
epurarea şi evacuarea apelor uzate urbane, precum şi necesitatea continuării eforturilor 
investiţionale în domeniul infrastructurii pentru apă uzată, a fost elaborat Planul 
Operaţional Sectorial, a cărui axa prioritară nr.1 “Extinderea şi modernizarea infrastructurii 
de apă şi apă uzată” a fost dedicată acestui domeniu. Prin promovarea investiţiilor în 
domeniul infrastructurii pentru apă şi apă uzată se are în vedere îmbunătăţirea accesului la 
serviciile centralizate de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane în 
perioada 2007-2013 şi pentru aceasta au fost alocaţi aproximativ 3,96 miliarde euro, din 
care 2,44 miliarde Fonduri  Europene de Coeziune, reprezentând aproximativ 60% din 
acest fond. Investiţiile în infrastructura de apă/apă uzată sunt susţinute şi prin fonduri 
alocate de la bugetul statului, Fondul de Mediu şi din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală. 
 
În cadrul unităţii specializate din Ministerul Mediului, respectiv Direcţia Generală pentru 
Implementarea Instrumentelor Structurale, au fost pregătite 10 proiecte majore, la nivel de 
judeţ, ale căror aplicaţii de finanţare, însumând peste 900 milioane euro, au fost aprobate de 
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către Comisia Europeană. În continuare, se are în vedere găsirea unor modalităţi diferite de 
asigurare financiară pentru proiectele din acest domeniu, apelând la credite, asigurate de o 
serie de instituţii finanţatoare (Banca Mondială, Banca Europenă pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii). 
 
În promovarea proiectelor de investiţii din domeniul infrastructurii de apă/apă uzată sunt 
implicate în prezent următoarele instituţii centrale guvernamentale: Ministerul Mediului, 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. 

 

La sfârşitul anului 2007, numărul localităţilor dotate cu instalaţii de canalizare publică era 
de 735. Reţeaua de canalizare are o lungime totală de 19.356 km, din care în mediul urban 
17.549,1 km. A crescut gradul de conectare a populaţiei la reţelele de canalizare. Ponderea 
locuitorilor cu locuinţe conectate la sisteme de canalizare este de 42,6 în 2007, faţă de 41,9 
în 2006. 

 

În staţiile de epurare a apelor uzate existente în România se epurează corespunzator numai 
22,6% din debitul total evacuat prin reţelele publice de canalizare; 47 localităţi urbane 
(printre care Bucureşti, Craiova, Drobeta Turnu Severin, Brăila, Galaţi, Tulcea) deversează 
apele uzate în receptorii naturali fără o epurare prealabilă. În ceea ce priveşte epurarea 
apelor uzate urbane, populaţia cu locuinţe conectate la sisteme de canalizare prevazute cu 
staţii de epurare a fost în 2007 de 6,1 mil., reprezentand 28,4% (cu 61.744 persoane mai 
mult decât în 2006). 
 
Autorităţilor administraţiei locale, împreună cu operatorii serviciilor de apă şi canalizare le 
revine rolul principal pentru îndeplinirea obligaţiilor din Tratatul de Aderare, referitoare la 
conformarea la prevederile Directivei privind epurarea apelor uzate urbane. În această 
perioadă, autorităţile administraţiei locale trebuie să impulsioneze activităţile de pregătire a 
proiectelor şi a întregii documentaţii necesare aprobării finanţării lucrărilor de investiţii în 
domeniul infrastructurii de apă/apă uzată şi să respecte calendarul lucrărilor în acest 
domeniu. 
 


