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97,8% din suprafata Romaniei se situează in bazinul fluviului Dunărea  

37,7% din lungimea fluviului Dunărea se află pe teritoriul Romaniei 



Resursele de apă în România (1) 

De suprafaţă (râuri, lacuri, fluviul Dunărea) 

Subterane  

 

 - teoretice: 

 Râuri  - 40 miliarde m³/an 

 Dunărea  - 85 miliarde m³/an  

 Ape subterane - 9.6 miliarde m³/an 

 

 - disponibile: 

 Râuri   - 13.95 miliarde m³/an 

 Dunărea   - 20 miliarde m³/an 

 Ape subterane  - 5,41 miliarde m³/an 

 

 



 Apa potabilă: 

  

63,2% din surse de apă 

de suprafaţă 

36,8% din surse de apă 

subterană 

Resursele de apă în România (2) 



 

 Directiva Cadru a Apei: pe teritoriul fiecarui bazin 

hidrografic au fost desemnate areale care reprezintă 

zone protejate pentru captările de apă destinate 

potabilizării. Acestea sunt incluse în Registrul Naţional 

al zonelor protejate. 

 

 La nivel naţional, pentru perioada 2009-2010: au fost 

inventariate 278 captări din surse de suprafaţă şi 2072 

captări din surse subterane. 

 

 

Situaţia captărilor de apă 



Accesul populaţiei la apa potabilă 

 

Numărul de locuitori beneficiari ai sistemului public de  

alimentare cu apă :11.336.676 persoane în 2008 şi de  

                                  11.790.494 persoane în 2009 

(53,1% faţă de totalul populaţiei din România în 2008 şi 

55,2% faţă de totalul populaţiei din România în 2009) 

.  

Îmbunătăţirea accesului la infrastructura de apă /apă uzată 

reprezintă unul dintre  principalele obiective ale politicii de mediu 

din perioada actuală 



Alimentarea cu apă 

 

 

La sfârşitul anului 2009, lungimea simplă a reţelei de 

distribuţie a apei potabile era de 60.456,4 km, cu 3.647,2 

km mai mare pe total ţără faţă de situaţia existentă la 

sfârşitul anului 2008. 

 

 

 

 



Obiective urmărite de MMP 

 

 

 Promovarea îmbunătăţirii infrastructurii sistemelor de 
alimentare cu apă, canalizare şi tratare a apei 

 

 Reducerea poluării apelor 

 

 Creşterea capacităţii de monitorizare a calităţii apei 

 

 



Planul de management conform 

Directivei Cadru pentru Apă 

Măsuri legate de realizarea staţiilor de epurare pentru 

localităţi peste 2000 l.e. 

 

Reducerea poluării cu substanţe periculoase  

 

Reducerea poluării cu nitraţi din agricultură 

 

 atingerea “stării bune” pentru toate corpurile de apă 

până în anul 2015 



Monitorizarea sursei de apă 

Dotarea laboratoarelor  

 

Realizare sau reabilitare foraje de monitorizare a 

apelor subterane 

 

 Instruirea personalului  

 



 

Acţiuni promovate de MMP pentru 

asigurarea calităţii apei potabile 
 

Programul Operaţional Sectorial de Mediu – Axa 
Prioritară nr.1 – Sector apă şi apă uzată 

 

Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 – programe 
multianuale prioritare de mediu şi gospodarire a apelor 

 

Proiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi 
 



Proiectul Controlul Integrat al 

Poluării cu Nutrienţi 

 Continuarea la scară naţională a proiectului pilot „Controlul 

Poluării Agricole” finanţat de Banca Mondială din fonduri ale 

Facilităţii Globale de Mediu (GEF), Guvernul Romaniei şi 

Consiliul Judeţean Călăraşi, implementat de Ministerul 

Mediului, în perioada 2002-2007 

 Obiectivul general: acordarea de sprijin Guvernului României 

în vederea alinierii la cerinţele Directivei Nitraţilor a UE prin:  

a) reducerea deversărilor de nutrienţi în corpurile de apă,  

b) promovarea schimbărilor comportamentale la nivel regional şi  

c) sprijin pentru întărirea cadrului de reglementare şi capacităţii 
instituţionale                                                sursa: www.mmediu.ro 

• 50 milioane Euro 

 

 



Directiva 98/83/CE privind calitatea apei 

destinată consumului uman  

a fost transpusă în legislaţia românească prin: 

 

Legislaţie primară: 

 

  

                       

 

completată şi modificată cu: 

 

Legea nr. 458/2002 privind      

calitatea apei potabile 

Legea nr. 311/2004 

Legea nr.124/2010  

pentru aprobarea  

Ordonanţei nr. 11/2010 

Ordonanţa nr. 1/2011 



Legislaţie secundară: 

HG 974/2004  

 Normele de supraveghere, 

inspecţie sanitară & monitorizare 

a apei potabile 

Ordin MS nr. 299/2010 - metodologia de 

acordare a derogărilor 

Ordinul MS nr. 764/2005 - procedura de înregistrare 

la Ministerul Sănătăţii a laboratoarelor care efectuează 

monitorizarea calităţii apei potabile 

Ordinul MSP nr. 341/2007 -normele de 

igienă şi procedura de notificare a apelor 

potabile îmbuteliate 



Responsabilităţi privind implementarea  

Directivei 98/83/CE 

    Conform prevederilor Legii nr. 458/2002 completată şi modificată, 
atribuţii în implementarea prevederilor Directivei 98/83/CE au 
următoarele instituţii  şi servicii: 

 Ministerul Sănătăţii: controlul calităţii apei potabile, informarea 
populaţiei în situaţii de risc asupra sănătăţii, dispunerea luării de 
măsuri corective, acordarea derogărilor; 

 Autorităţile administraţiei publice locale: coordonarea elaborarării 
planurilor de conformare, incluzând calendarul şi costul măsurilor 
necesare pentru asigurarea conformării producătorilor şi 
distribuitorilor de apă potabilă la cerinţele de calitate a apei; 

 Ministerul Administraţiei şi Internelor: centralizarea, monitorizarea şi 
controlul implementării planurilor de conformare; 

 Producătorii de apă potabilă: asigurarea calităţii apei potabile, 
întocmirea planurilor de conformare;   



Atribuţiile Ministerului Sănătăţii în 

implementarea Directivei 98/83/CE 

 Prin autoritatea publică centrală:  

 Asigură cadrul legislativ necesar pentru aplicarea prevederilor 
directivei; 

 Ia măsurile pentru asigurarea capacităţilor de realizare a monitorizării 
de audit a calităţii apei potabile, în vederea prevenirii riscurilor pentru 
sănătatea publică ; 

 Informează Comisia Europeană asupra derogărilor acordate; 

 Informează Comisia Europeană asupra calităţii apei potabile. 

 Prin Institutul Naţional de Sănătate Publică:  

 Intocmeşte raportul naţional trianual al calităţii apei potabile 

 Desfăşoară Programul Naţional de monitorizare a factorilor 
determinanţi din mediul de viaţă şi muncă, cu numeroase activităţi 
privind supravegherea calităţii apei potabile şi a stării de sănătate a 

populaţiei în relaţie cu apa.   

 



Atribuţiile Ministerului Sănătăţii în 

implementarea Directivei 98/83/CE 

- Prin autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti:  

 asigură supravegherea şi controlul monitorizării calităţii apei potabile 

în scopul verificării conformării la cerinţele de calitate a apei 

distribuită consumatorului  

 se asigură că apa potabilă nu creează riscuri pentru sănătatea publică; 

 asigură monitorizarea de audit a calităţii apei potabile; 

 poate decide efectuarea unei monitorizări suplimentare;  

 analizează dacă neîncadrarea în valorile stabilite pentru parametrii de 

potabilitate reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei şi dispune 

măsurile de remediere necesare pentru restabilirea calităţii apei în 

scopul protejării sănătăţii; 

 

 



Atribuţiile Ministerului Sănătăţii în 

implementarea Directivei 98/83/CE 

- Prin autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti 

 dispune interzicerea sau restricţionarea utilizării apei potabile, dacă 

apa potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană; 

 decide, împreună cu alte instituţii şi servicii competente, ce tip de 

măsuri se aplică pentru protecţia sănătăţii consumatorilor;    

 dispune informarea consumatorilor  asupra calităţii apei potabile, a 

riscurilor asupra sănătăţii determinate de neconformarea la parametrii 

de calitate şi asupra măsurilor de protejare a sănătăţii;  

 Centralizează şi raportează datele de calitate a apei potabile la nivel  

judeţean 



Atribuţiile Producătorilor de apă potabilă în 

implementarea Directivei 98/83/CE 

 

 asigură conformarea la parametrii de calitate;  

 asigură monitorizarea curentă, de control al apei potabile; 

 asigură finanţarea monitorizării de audit şi de control a calităţii apei potabile; 

 notifică proprietarii în cazul în care calitatea apei potabile necorespunzătoare 

la robinetul consumatorului se datorează reţelelor de distribuţie interioară, cu 

privire la măsurile adecvate de remediere şi întreţinere a reţelei, simultan cu 

informarea autorităţii locale de sănătate publică; 

 asigură accesul populaţiei la datele privind calitatea apei potabile produse; 

 furnizează autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti, informaţiile necesare întocmirii Raportului naţional asupra calităţii 

apei potabile   



Dificultăţi întâmpinate în implementarea 

Directivei 98/83/CE 

 Dificultăţi materiale legate de: 

 Susţinerea financiară a programului complet de monitorizare; 

 Dotarea tehnică corespunzătoare a laboratoarelor, atât a celor care 

realizează monitorizarea de control, cât şi a celor care realizează 

monitorizarea de audit (lipsa aparaturii pentru determinarea unor 

parametri, a metodelor de analiză pt. altii, discontinuităţi în asigurarea 

reactivilor, materialelor de referinţă, consumabilelor, fonduri 

insuficiente pt. asigurarea service-ului si/sau verificărilor metrologice); 

 resurse materiale insuficiente pentru îndeplinirea în termenele stabilite a 

măsurilor de remediere recomandate de autoritatea de sănătate publică 

în cazul neconformării la valorile parametrilor de potabilitate. 

 



Dificultăţi întâmpinate în implementarea 

Directivei 98/83/CE 

 Dificultăţi ce ţin de resursele umane implicate în activitatea de 

monitorizare a calităţii apei potabile: 

 

 Personal insuficient în direcţiile de sănătate publică pentru activităţile 

de supraveghere şi monitorizare a calităţii apei, recoltare de probe şi 

pentru realizarea analizelor de laborator; 

 

 Personal neinstruit pentru efectuarea anumitor analize sau pentru lucrul 

cu anumite aparate; 

 



Progrese realizate în perioada 2008-2010 în 

realizarea programelor de monitorizare a calităţii 

apei potabile 

 O mai bună înţelegere a importanţei monitorizării şi raportării calităţii 

apei potabile; 

 Îmbunătăţirea monitorizării de control a apei potabile prin dotarea 

operatorilor de apă cu laboratoare proprii (51 de operatori cu 

laboratoare proprii în 2011, faţă de 30 la finele anului 2007); 

 Preluarea de către operatori regionali a mai multor aprovizionări cu apă 

potabilă care erau gestionate necorespunzător de autorităţile publice 

locale; 

 Nu au fost înregistrate focare de boli cu transmitere hidrică, iar numărul 

cazurilor de îmbolnăviri datorate contaminării cu nitraţi a apei în 

anumite zone rurale, a scăzut considerabil, datorită implicării active atât 

a personalului de specialitate din direcţiile de sănătate publică, cât şi 

medicilor de familie;  



  Mulţumim pentru atenţia acordată! 


