
 

Implementarea directivelor din domeniul alimentării cu apă şi  

epurării apelor uzate 

 

Noul statut al României, acela de Stat Membru al Uniunii Europene, îi 

conferă o serie de drepturi, dar mai ales o multitudine de obligaţii, 

având în vedere implementarea şi conformarea la prevederile legislaţiei 

europene. 

 

 Programul Operaţional Sectorial de Mediu -Axa 1 – Îmbunătăţirea 

infrastructurii pentru apă/apă uzată - prevede acţiuni concrete pentru 

dezvoltarea infrastructurii de apă/apă uzată, precum dezvoltarea în 

continuare a proiectelor integrate pentru apă/apă uzată, optimizarea 

investiţiilor şi a managementului proiectelor. 

 

 Buget total Axa 1: 3,27 miliarde Euro, din care grant UE 2,78 miliarde Euro. 

 

 Proiectele promovate în cadrul POS sunt proiecte integrate de 

apă/apă uzată la nivel regional, care includ majoritatea localităţilor 

urbane din judeţele respective, dar şi o parte din comunităţile rurale 

mai mari, cu peste 2000 locuitori echivalenţi. Pentru dezvoltarea 

acestui tip de proiecte este necesată cooperarea între autorităţile 

locale implicate în proiect, care stabilesc o strategie de dezvoltare a 

infrastructurii la nivel judeţean/regional. 

 

 Portofoliul de proiecte aferente Axei Prioritare 1 include 33 de proiecte 

majore dintre care, până în prezent au fost aprobate de către Comisia 

Europeana 14 proiecte majore cu o valoare totală de 1,6 miliarde Euro; 

alte 18 proiecte sunt în faze avansate pentru aprobare cu o valoare 

totală de 1,95 miliarde Euro; pentru alte 10 proiecte cu o valoare totală 

de 1,1 miliarde, care vor fi finalizate în 2011, finanţarea este incertă. 
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 Prioritate au proiectele apa/apa uzata din aglomerarile cu peste 

10,000 locuitori echivalenti si realizarea statiilor de epurare a apelor 

uzate la nivel de treapta tertiara; realizarea unor planuri integrate de 

dezvoltare urbana, bazate pe parteneriate locale in concordanta cu 

documentatiile de urbanism. 

 

 Continuarea procesului de regionalizare a asociaţiilor municipale a serviciilor 

de apă şi stabilirea operatorului regional pentru atragerea de fonduri 

europene; până la sfarşitul anului 2009 au fost create 30 de companii 

regionale de apă care sunt responsabile de implementarea proiectelor, 

realizarea investiţiilor şi gestionarea serviciilor de apă/apă uzată. 

 

 Utilizarea tuturor posibilităţilor de finanţare (fonduri de la bugetul 

statului, credite bancare, fonduri locale) şi crearea de parteneriate 

public–private. 

 

 În perioada 2007-2013, infrastructura de apă/apa uzată cunoaşte 

cea mai mare dinamică comparativ cu alte sectoare şi trebuie 

susţinută printr-un număr cât mai mare de proiecte pentru 

respectarea angajamentelor asumate de România în procesul de 

integrare europeană.  

 

 Şi alte ministere sunt implicate în realizarea de proiecte pentru 

dezvoltarea infrastructurii pentru apă/apă uzată; dintre acestea 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale promovează investiţii în 

mediul rural, tot cu fonduri europene, prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală, iar pentru evitarea situaţiilor de dublă finanţare a 

fost semnat un protocol cu Ministerul Mediului şi Pădurilor. 
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 În prezent, o problemă deosebit de importantă o reprezintă 

implementarea directivelor europene. Ea poate deveni o adevarată o 

piatră de încercare pentru întreaga societate românescă, în masura 

în care nu este suficient de cunoscută şi tratată cu maximă 

seriozitate. 

 

 Există riscul ca în unele situaţii, în cazul neconformării la prevederile 

legislaţiei armonizate cu cea europeană, România să fie penalizată 

pentru neîndeplinirea unor obligaţii care decurg din procesul de 

implementare. 

 

 În acest sens Directiva privind epurarea apelor uzate urbane este nu 

numai cea mai costisitoare, în jur de 9,5 miliarde Euro, dar şi cea 

mai dificil de implementat. Comisia Europeană impune, în vederea 

evaluării progreselor înregistrate în implementare şi anumite cerinţe 

de monitorizare şi raportare. Dacă sarcina de monitoring şi raportare 

revine, în principal, autorităţilor de gospodărire a apelor care sunt 

pregătite să realizeze şi să finanţeze adaptările necesare, 

construcţia sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare, şi 

implicit efortul financiar foarte mare, revine autorităţilor locale. 

 

 O altă directivă deosebit de costisitoare este Directiva privind 

calitatea apei destinate consumului uman. Această directivă impune 

un standard înalt pentru calitatea apei potabile şi o anumită 

procedură de monitorizare şi raportare. 

 

 Autoritatea centrală responsabilă cu problematica calităţii apei 

potabile este Ministerul Sănătăţii (conform Legii apelor nr.107/1996 

cu modificările şi completările ulterioare). Ministerul Sanătăţii 

colaborează cu Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru 

implementarea Directivei privind apa potabilă; 
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 Conform directivei europene specifice, calitatea apei potabile este 

cea de la robinet, fapt ce impune ca, pe lângă modernizarea staţiilor 

de tratare, să se reabiliteze şi reţelele de distribuţie, dar şi reţelele 

interioare ale blocurilor. Având în vedere vechimea foarte mare a 

acestor reţele, este evident că şi costurile vor fi foarte mari, 

evaluarea noastră preliminară indicând o cifră de 5,6 miliarde Euro, 

luând în considerare şi necesitatea realizării alimentării cu apă în 

sistem centralizat în zonele rurale, acolo unde situaţia locală o 

permite. 

 

  Un alt aspect încă nerezolvat îl reprezintă necorelarea între evoluţia 

investiţiilor în alimentări cu apă şi cea a reţelelor de canalizare şi a 

staţiilor de epurare. 

 

 Fiind vorba de alimentări cu apă în localităţi şi această directivă va 

avea centrul de greutate pe responsabilitatea autorităţilor locale. 

 

 Suntem constienţi că pentru domeniul protecţiei calităţii apei este un 

drum foarte dificil, dar, considerăm că, printr-o cooperare bună între 

Ministerul Mediului şi Pădurilor, pe de o parte şi celelalte autorităţi 

centrale şi mai ales autorităţile administraţiilor locale, pe de cealaltă 

parte, vom reuşi să găsim soluţii la problemele care există. 

 

 Implementarea directivelor din domeniul alimentării cu apă şi epurării 

apelor uzate se constituie, însă, ca un proces complex şi de durată, 

implicând eforturi financiare considerabile şi abordarea unor noi 

modalităţi manageriale şi structurale.  

 

Direcţia Generală Managementul Apelor 

MMP 


