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4. OBIECTIVE NAŢIONALE ŞI SCOPURI REGIONALE 

4.1. REZUMAT 

România s-a angajat să îmbunătăţească standardele legate de apă şi cele sanitare pe întregul teritoriu al ţării. 

Prin aceasta se va înţelege că, Scopurile Regionale vor trebui sa fie în acord cu Obiectivele Naţionale ale 

României, ca de exemplu Tratatul de Aderare, Planurile de Implementare etc. Astfel, capitolul 4.2 conţine un 

sumar al Obiectivelor Naţionale. 

Cu toate acestea, condiţiile regionale şi locale pentru implementarea Obiectivelor Naţionale pot diferi de la 

regiune la regiune şi de la judeţ la judeţ. De aceea, a doua parte a acestui capitol se ocupă de Scopurile 

Regionale specifice din sectorul apelor potabile şi al apelor uzate. 

Este evident că sunt necesare măsuri mai întâi în domeniul tratarii apei potabile pentru ameliorarea calităţii 

tratarii pâna în anul 2010. Pe altă parte, debitul final de producţie al apei este în prezent ridicat din două motive 

principale: 

 nivelurile specifice de consum al apei al consumatorilor domestici şi non-domestici sunt ridicate; şi 

 pierderile de apă sunt destul de ridicate. 

Este de aşteptat ca ambele componente ale bilanţului apei să scadă. 

Accesul la sistemele de colectare şi tratare a apelor uzate depinde, de asemenea, de datele la care 

standardele apelor uzate trebuie să fie implementate. În funcţie de numărul şi tipul de branşări, o tratare 

îmbunătăţită trebuie realizată mult mai târziu. Timpul disponibil până atunci trebuie utilizat pentru a reduce în 

mod eficient infiltraţiile. Acest lucru este necesar deoarece gradul de colectare al apelor uzate este atât de 

scazut încât o epurare eficientă poate fi realizată cu greutate. Prin urmare, timpul disponibil al OR de a realiza 

standardele ridicate ale apelor uzate trebuie folosit pentru: 

 reducerea eficientă a infiltraţiilor; 

 dezvoltarea expertizei necesare pentru operarea eficientă a facilităţilor SEAU; şi 

 eliminarea oricărui posibil risc de contaminare de la consumatorii non-domestici. 

Îmbunătăţirea serviciilor legate de apă, în primul rând, şi mai târziu, a tratării apelor uzate este percepută ca 

fiind compatibilă cu obiectivul de consolidare a OR. 

4.2. OBIECTIVE NAŢIONALE PRIVIND APELE POTABILE ŞI APELE UZATE 

România este o ţară de dimensiuni medii în comparaţie cu alte ţări europene, având o suprafaţă de 238.391 

km
2
 (a treisprezecea ţară din Europa ca dimensiune) şi o populatie de 20.012.030 locuitori (la 01 ianuarie 

2013). 

Misiunea de dezvoltare sustenabilă constă în găsirea unor metode de creştere a bogăţiei totale şi, în acelaşi 

timp, folosirea prudentă a resurselor naturale, astfel încât resursele regenerabile să fie menţinute, iar cele 

neregenerabile să fie utilizate luându-se în considerare nevoile generaţiilor viitoare. 

Resursele naturale ale României constituie o contribuţie valoroasă pentru Uniunea Europeană, pentru că 

moştenirea naturală se îmbogăţeşte prin două arii bio-geografice importante, Delta Dunării şi Carpaţii. Mai mult, 

România aduce în UE habitate şi specii din cinci regiuni biogeografice. 

 97,8% din reţeaua hidrografică a României aparţine Bazinului Deltei Dunării; 

 în jur de 38% din lungimea Dunării curge prin partea sudică a României; 

 resursa specifică utilizabilă în regim natural a fost de circa 2.660 m
3
/locuitor, în anul 2012, luând în 

considerare şi aportul Dunării, iar resursa specifică teoretică, a fost de circa 1.770 m
3
/locuitor, numai 

cu aportul râurilor interioare, situând, din acest punct de vedere, ţara noastră, în categoria ţărilor cu 

resurse de apă relativ reduse, în raport cu resursele altor ţări; 
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 procentul populaţiei aprovizionate în sistem centralizat în zone cu peste 5000 locuitori sau cu un 

volum de distribuţie de peste 1000 mc/zi este de 48%; 

 faţă de anul 1990, cerinţa de apă din România a scăzut cu 13,21 mld mc, de la 20,4 mld mc de apă la 

7,19 mld mc de apă în anul 2012; cerinţa de apă pentru populaţie este de cca 1,10 mld mc (cca. 

15%); 

 conform Raportului “Managing water under uncertaintz and risk“ în perspectiva anului 2050, România 

nu va intra sub incidenţa riscului de epuizare a resurselor de apă, având o estimare a cantităţii de apă 

disponibilă annual pentru un locuitor >1,7 milioane litri de apă/locuitor. 

Ţinând cont de cele doua tipuri de servicii – alimentare cu apă potabilă şi acces la sistemul colectare şi tratare 

a apelor uzate - populaţia ţării poate fi împărţită în trei categorii: 

 populaţie care beneficiază de ambele servicii – 47,04%; 

 populaţie care beneficiază de alimentare cu apă, dar nu şi de sistemul de canalizare – 16%; 

 populaţie care nu beneficiază nici de alimentare cu apă, nici de sistemul de canalizare – 32%. 

Comparaţia cu ţările UE, bazată pe datele furnizate de EUROSTAT, subliniază încă o dată starea precară a 

infrastructurii apei şi apelor uzate din România şi evidenţiază nevoia investiţiilor urgente în acest sector. 

Calitatea alimentării cu apă şi a serviciilor de canalizare 

Calitatea chimică a apei distribuite prin reţeaua publică de alimentare cu apă, caracterizată de indicatori 

generali pentru apă potabilă, a fost stabilită prin analize realizate pentru identificarea substanţelor toxice din 

apă (4% având valori peste concentraţiile admise), cererea biologică de oxigen (5% având valori peste 

concentraţiile admise), amoniu (5% valori inadecvate) şi nitraţi (3% rezultate inadecvate). 

În România există 1.398 staţii de tratare pentru apă potabilă, dintre care: 

 797 staţii produc apă potabilă pentru o populaţie între 50 si 5.000 de locuitori; 

 601 statii asigură apă pentru sisteme care alimentează peste 5.000 de locuitori. 

De asemenea, 25% din sistemele publice de alimentare cu apă potabilă pentru arii cu mai mult de 50 de 

persoane şi mai puţin de 5.000 nu respectă valorile-limită pentru: parametrii bacteriologici, turbiditate, amoniac, 

nitrati, fier. 10% din sistemele publice care alimentează cu apă potabilă suprafeţe cu mai mult de 5.000 de 

persoane nu îndeplinesc valorile-limită pentru: oxidabilitate, turbiditate, amoniac, nitrati, fier, gust, miros. 

Sistemele de alimentare şi reţelele de distribuţie se caracterizează printr-o serie de probleme cum ar fi: sunt 

făcute din materiale neadecvate (azbociment şi plumb – aceste conducte fiind necesar a fi foarte urgent 

înlocuite), 30% din conducte sunt din oţel şi adeseori nu există un sistem modern pentru curăţarea lor. Un 

număr de până la 50-55% din conducte în uz necesită înlocuire; unele reţelele de distribuţie sunt avariate, ceea 

ce duce la schimbări organoleptice în calitatea apei distribuite; de asemenea, întreruperea alimentării cu apă 

potabilă deteriorează calitatea acesteia. 

Conform datelor INS (iulie 2013), lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile este de 68299,3 km 

(sfârşitul anului 2012), cu 2398,4 km mai mare pe total ţară faţă de situaţia existentă la sfârşitul anului 2011. 

Analiza statistică a situaţiei principalelor surse de ape uzate, conform rezultatelor supravegherii, efectuate în 

anul 2012, a relevat aspectele globale descrise în continuare. Faţă de volumul total evacuat, de 4.985,141 

milioane m
3
/an, 2.787,700 milioane m

3
/an (55,92% din volumul total) constituie ape uzate care nu necesită 

epurare (conform Raport Starea Mediului 2012). 

În anul 2012, activitatea colectare a apelor uzate din gospodăriile populaţiei şi din unităţile economice şi 

sociale, precum şi tratare lor în staţii de epurare s-a desfăşurat în 310 municipii şi oraşe şi în 616 comune; la 

nivel naţional, mai există o serie de reţele de canalizare în diferite stadii de execuţie. Lungimea totală a 

conductelor de canalizare a crescut de la 16.812 km, în anul 2002, la 24.789,8 km, în anul 2012; comparativ cu 

anul 2011, în anul 2012, lungimea reţelei de canalizare s-a extins cu 1652, 6 km (respectiv cu 512,3 km în 

mediul urban şi cu 1140,3 km în mediul rural; în 2012 un număr de 9.413.027 locuitori aveau locuinţele 

conectate la sistemele de canalizare, aceştia reprezentând 47,04% din populaţia României, cu 93.799 

persoane mai mult decât în anul 2011 (date INS, iulie 2013). 
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În ceea ce priveşte epurare apelor uzate, populaţia cu locuinţele conectate la sisteme de canalizare prevăzute 

cu staţii de epurare a a fost de 8.641.236 persoane, reprezentând 43,18% din populaţia României (date INS, 

iulie 2013). Faţă de numărul total de 1.637 de staţii de epurare (orăşeneşti, industrie, agricultură) investigate în 

anul 2011, 500 de staţii, reprezentând 30,5%, au funcţionat corespunzător, iar restul de 1137 staţii, respectiv 

69,5%, necorespunzător. Rezultă deci, că sub aspectul funcţionării staţiilor de epurare, situaţia se menţine în 

anul 2011 destul de critică, raportul dintre situaţiile corespunzătoare şi cele necorespunzătoare fiind defavorabil 

primei categorii (conform Raport Starea Mediului 2012). 

Gestionarea namolului rezultat din epurarea apelor uzate 

În prezent, cea mai mare parte a nămolulului rezultat din epurarea apelor uzate este tratată prin diverse metode 

şi depozitat pe suprafeţe care aparţin staţiei de epurare a apelor uzate. Cadrul legal pentru folosirea nămolului 

în agricultură a fost creat prin transpunerea Directivei Nr. 86/278/CE asupra protecţiei mediului, şi în principal a 

solului, unde nămolul rezidual este utilizat în agricultură, prin Ordinul Ministerial Nr. 344/2004. Sunt necesare 

investiţii importante pentru construcţia unor facilităţi adecvate pentru tratarea nămolului rezultat din epurarea 

apelor uzate. Folosirea nămolului în agricultură este încurajată şi pentru a asigura condiţiile necesare 

depozitării adecvate a acestuia, atât din punct de vedere economic cât şi al protecţiei mediului. 

Utilităţi apă potabilă şi ape uzate în zonele rurale 

60% din locuitorii zonelor rurale nu au acces la alimentare cu apă, iar aproape 80% nu sunt branşati la sistemul 

de canalizare. Reţelele de alimentare cu apă din zonele rurale au înregistrat unele îmbunătăţiri între 1998 – 

2012, lungimea acestora crescând de la 38.426,6 km în 2011 la 40.619,1 în 2012. Reţelele de colectare a 

apelor uzate au înregistrat unele îmbunătăţiri între 1998 – 2012, lungimea acestora crescând de la 4.048,8 km 

în 2011 la 5.189,1 în 2012. În ciuda acestei creşteri, această utilitate publică ramâne insuficientă pentru că nu 

toate gospodăriile dintr-o localitate sunt branşate la reţeaua de alimentare cu apă, chiar dacă localitatea 

respectivă este dotată cu acest tip de facilitate. Majoritatea gospodăriilor din mediul rural folosesc puţuri pentru 

alimentarea cu apă potabilă (aproximativ 60%). 

Cele mai considerabile îmbunătăţiri în infrastructura apei şi apelor uzate au fost realizate prin SAPARD cu 

sprijinul UE. Astfel, sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare pentru 850.000 de locuitori şi de canalizare 

pentru 310.000 de locuitori au fost construite ca rezultat a mai mult de 300 de proiecte aprobate. 

România s-a angajat să îmbunătăţească standardele de calitate a apei potabile şi de evacuare a apelor uzate 

în toată ţara. Au fost identificate ca obiective relevante legate de apă îmbunătăţirea accesului la infrastructura 

de apă, prin furnizarea serviciilor de apă şi de evacuare a apei uzate, care să fie la înalţimea practicilor şi 

politicilor din UE, în majoritatea ariilor urbane pâna în 2015 şi cel mai târziu până în 2018, la nivel rural. 

Pentru perioada 2004 – 2018, valoarea totală a investiţiilor necesare pentru conformarea cu cerinţele 

directivelor europene privind apa potabilă şi apa uzată a fost estimată la 15,1 miliarde euro, din care fondurile 

alocate prin POS Mediu (finanţare din fonduri de Coeziune si co-finanţare naţională) şi Programului Naţional de 

Dezvoltare Rurală (finanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională pentru Agricultură) reprezintă circa 

17% din necesar. În perioada 2004 - prima jumătate a anului 2010, au fost realizate lucrări de investiţii pentru 

infrastructura de apă uzată în valoare de 4,09 miliarde de euro, din care 2,1 miliarde de euro, fonduri europene. 

Conform Planului Naţional de Management a Bazinelor hidrografice raportat de România către UE (în data de 

22 martie 2011), costurile totale ale măsurilor (de bază şi suplimentare pentru implementarea tuturor 

directivelor europene privind calitatea apei) au fost estimate la circa 20,4 miliarde Euro, din care 97 % sunt 

costuri pentru realizarea  măsurilor de bază. Din totalul cheltuielilor de investiţii estimate pentru implementarea 

programului de măsuri (de bază şi suplimentare pentru implementarea tuturor directivelor europene, privind apa 

potabilă şi apa uzată), pentru 29% (cca. 6 miliarde Euro) nu au fost identificate până în prezent surse de 

finanţare. 

Pe axa sa de priorităţi, MMSC a identificat beneficiul populaţiei de pe urma serviciilor de alimentare cu apă 

potabilă şi colectare şi tratare a apelor uzate (şi alte aspecte importante ca îmbunătăţirea serviciilor de mediu şi 

reducera riscului natural) ca cele mai relevante criterii pentru a aprecia eficienţa. Acest lucru este consecvent 

cu cerinţa de a adapta ritmul dezvoltării nivelului serviciilor la numărul populaţiei sau populaţia echivalntă în 

cazul apelor uzate. 

Aşa cum se afirmă în documentul POS Mediu, MMSC propune în principal următoarele obiective: 
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 furnizarea serviciilor adecvate de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, la tarife acceptabile, 

pentru populaţia din aglomerările urbane cu mai mult de 2,000 de locuitori; 

 asigurarea calităţii adecvate a apei potabile în toate aglomerările urbane; 

 îmbunătăţirea purificării cursurilor de apă; 

 îmbunătăţirea managementului depozitării nămolului în Staţiile de Epurare a Apelor Uzate (SEAU). 

Cadrul legal pentru desfăşurarea activităţilor este descris în Capitolul 2. 

Serviciile publice referitoare la utilităţile de apă şi canalizare sunt adesea ineficiente în principal din cauza unui 

număr mare de operatori mici, mulţi dintre ei ocupându-se de diferite alte activităţi (transport public, încalzire 

regională, electricitate locală etc.) şi din cauza unor investiţii slabe pe termen lung, management deficitar, lipsa 

unor obiective pe termen lung şi a unor planuri de afaceri etc. 

Legislatia românească este aliniată acquis-ului UE, în ceea ce priveşte sectorul apei. 

Tratatul de Aderare a acordat României perioade de tranziţie pentru realizarea conformării cu acquis-ul UE, cu 

Directiva 98/83/EC cu privire la apa potabila pâna în 2015 şi pentru conformarea cu Directiva 91/271/EEC 

asupra colectării de ape uzate urbane, epurarea ăi evacuare, aşa cum se va arăta în tabelele următoare. Prin 

urmare, măsurile propuse ţintesc maximizarea beneficiilor de mediu şi ameliorarea standardelor calităţii apei 

potabile şi evacuării apelor uzate. Se urmăresc îmbunătăţiri semnificative în ceea ce priveşte: 

 imaginea serviciilor publice de apă şi de aici, determinarea de a plăti pentru acestea; 

 siguranţa serviciilor prin înnoirea instalaţiilor mecanice şi electrice expirate; 

 siguranţa operatorului şi a publicului; 

 eficienţa instalaţilor ce duce la reduceri de personal. 

În cadrul acordurilor de aderare la Uniunea Europeană, Guvernul Romaniei s-a angajat să se conformeze 

legislaţiei UE privind protecţia mediului. Directivele europene cheie în sectorul apei potabile şi apei uzate 

orăşeneşti, care fundamentează elaborarea prezentului Master Plan sunt: 

 31991 L 0271: Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind epurarea apelor urbane 

uzate (JO L 135, 30.5.1991, p.40), modificată prin 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p.1); 

 31998 L 0083: Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate 

consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p.32), modificată prin 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 

1882/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p.1). 

Planul National de Dezvoltare 2007-2013 

Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului reprezintă Prioritatea 3 din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare 

2007-2013. Obiectivul global al acestei priorităţi naţionale din PND îl constituie protejarea şi îmbunătăţirea 

calitatii mediului, în conformitate cu nevoile economice şi sociale ale României, conducând astfel la 

îmbunătăţirea semnificativă a calităţii vieţii prin încurajarea dezvoltării durabile. În acelaşi timp, acest obiectiv 

global este strâns legat de îndeplinirea angajamentelor asumate în procesul de negociere pentru capitolul 22 

„Mediu”, ca sector cheie pentru integrarea europeană. 

Obiectivele specifice ale priorităţii de mediu sunt: 

 Imbunătăţirea standardelor de viaţă prin asigurarea serviciilor de utilităţi publice în sectoarele apă şi 

deşeuri, la calitatea şi în cantitatea necesară 

 Dezvoltarea sistemelor integrate de infrastructură de apă şi apă uzată în regiunile mai puţin 

dezvoltate şi reducerea diferenţelor între regiuni; 

 Construirea sistemelor integrate de deşeuri în regiunile/judeţele mai putin dezvoltate şi 

punerea în practică a ierarhiei metodelor de gestionare a deşeurilor („hierarchy of waste”). 

 Imbunătăţirea sistemelor sectoriale de management de mediu 

 Dezvoltarea sistemelor specifice de management al apei în vederea creşterii cantităţilor de 

ape uzate ce urmează a fi epurate în conformitate cu Directiva 91/271/CEE, asigurării unei 

cantităţi suficiente de apă potabilă care respectă cerinţele corespunzatoare de calitate, 

reducerii pierderilor din reţea, precum şi protejării resurselor de apă. 
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 Extinderea sistemelor specifice de management al deşeurilor în vederea reducerii 

cantităţilor de deşeuri produse prin dezvoltarea sistemelor de colectare selectivă şi 

valorificarea deşeurilor, în vederea asigurării unui management adecvat al diverselor 

categorii de deseuri, precum si a asigurarii unei igiene sistematice şi a recultivării 

depozitelor de deşeuri ce reprezintă un pericol pentru mediu. 

 Imbunătăţirea managementului resurselor naturale în vederea unei dezvoltări durabile prin 

realizarea sistemelor de arii protejate incluse în Reţeaua Natura 2000, prin implementarea 

planurilor de management pentru programele de reabilitare a zonelor puternic afectate, prin 

reducerea efectelor inundaţiilor asupra sănătăţii umane şi mediului. 

 Imbunătăţirea infrastructurii legate de asigurarea unei calităţi corespunzatoare a aerului prin 

utilizarea tehnologiilor mai puţin daunătoare mediului. 

Noua dimensiune europeană impune, ca o condiţie cheie pentru membrii UE, o calitate mai bună a mediului 

înconjurător. Deşi România a înregistrat un progres semnificativ din 1990, numeroase eforturi şi resurse sunt 

necesare în continuare pentru a atinge standardele Uniunii Europene. Pentru câteva dintre domeniile care 

necesită cele mai mari eforturi financiare pentru conformare şi care nu au putut fi implementate până la data 

aderării, s-au negociat perioade de tranziţie. Aceste domenii sunt: furnizarea de apă potabilă, 

construirea/reabilitarea de staţii de epurare a apelor uzate, închiderea depozitelor neconforme, managementul 

deşeurilor din ambalaje şi a ambalajelor, precum şi controlul poluării industriale. 

Principalele obiective în ceea ce priveşte protecţia apelor în România, în conformitate cu cerinţele UE, includ 

următoarele aspecte: îmbunătăţirea stării resurselor de apă şi a ecosistemelor acvatice; protecţia apei potabile; 

încurajarea utilizării durabile a apei; reducerea efectelor adverse ale inundaţiilor şi secetei. In domeniul 

gospodaririi apelor, Romania şi-a fixat ca scop “realizarea unei politici de gospodarire durabilă a apelor prin 

asigurarea protecţiei cantitativă şi calitativă a apelor, apararea împotriva acţiunilor distructive ale apelor, 

precum şi valorificarea potentialului apelor în raport cu cerinţele dezvoltării durabile a societăţii şi în acord cu 

directivele europene în domeniu”. (Strategia şi Politica Naţională în Domeniul Gospodăririi Apelor, MMSC). 

Programul Operaţional Sectorial (POS) de Mediu 

Programul Operational Structural de Mediu contribuie la implementarea priorităţii 3 a Planului Naţional de 

Dezvoltare 2007 – 2013, «Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului». Din perspectivă internaţională, POS 

Mediu are la bază Strategia Europeană de Dezvoltare Durabilă şi al 6-lea Program de Acţiune pentru Mediu. 

Strategia globală a POS Mediu, în acord cu Politica de Coeziune şi cu CNSR, vizează reducerea disparităţilor 

existente între România şi UE în ceea ce priveşte standardele şi serviciile de mediu. 

Obiectivul global al POS Mediu constă în îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de 

mediu, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu. 

Obiectivele specifice ale POS Mediu sunt: 

1. Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea 

serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea 

structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată. 

2. Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor prin îmbunătăţirea managementului 

deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de judeţe până în 2015. 

3. Reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea schimbărilor climatice cauzate de 

sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi până în 2015. 

4. Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea 

managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000. 

5. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin 

implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015. 

În vederea atingerii obiectivelor sus-mentionate, s-au identificat următoarele axe prioritare: 

Axa prioritară 1 - “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” 

Axa prioritară 2 - “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor 

contaminate istoric” 
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Axa prioritară 3 - “Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi 

reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele 

mai afectate de poluare” 

Axa prioritară 4 - “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii” 

Axa prioritară 5 - “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai 

expuse la risc” 

Axa prioritară 6 - “Asistenţă Tehnică” 

În cadrul Axei Prioritare 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”, obiectivele urmărite 

sunt: 

 asigurarea serviciilor de apă şi canalizare, la tarife accesibile; 

 asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane; 

 îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă; 

 îmbunătăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate; 

 crearea de structuri inovatoare şi eficiente de management al apei. 

Această axă prioritară abordează accesul redus al comunităţilor la infrastructura de apă şi apă uzată (52%), 

calitatea necorespunzătoare a apei potabile şi lipsa facilităţilor de canalizare şi epurare a apelor uzate în 

anumite zone. De asemenea, se adresează problemei privind eficienţa scăzută a serviciilor publice de apă 

cauzate în principal de numărul mare de operatori mici, mulţi dintre aceştia desfăşurând diferite alte activităţi 

(transport public, încălzire urbană, electricitate locală, etc.) şi din cauza slabelor investiţii pe termen lung, 

managementului ineficient, lipsei strategiilor de dezvoltare pe termen lung şi a planurilor de afaceri, etc. 

Populaţia ţării se poate grupa din punctul de vedere al distributiei de apă potabilă şi canalizare în trei mari 

categorii: 

 populaţia care beneficiază de ambele servicii - 52%; 

 populaţia care beneficiază numai de alimentare cu apă, dar nu şi de canalizare - 16%; 

 populaţia care nu beneficiază nici de alimentare cu apă, nici de canalizare - 32%. 

Ţinând cont de slaba dezvoltare a sectorului de apă din România (în ceea ce priveşte infrastructura şi serviciile 

publice), aspect reflectat şi în cadrul angajamentelor de conformare cu aquis-ul UE în perioade de tranziţie 

relativ scurte, POS Mediu prevede ca la finanţare se va acorda prioritate proiectelor mari de infrastructură, care 

acoperă mai multe aglomerări la nivel regional / judeţean şi care: 

 vor aduce o contribuţie importantă în conformarea cu directivele de apă şi apă uzată; 

 vor avea un impact considerabil în ceea ce priveşte dezvoltarea regională prin adresarea unor nevoi 

de dezvoltare urgente ale comunităţilor mari, pe baza unei strategii pe termen lung şi prin 

îmbunătăţirea capacităţii instituţionale locale în elaborarea şi implementarea politicilor din sectorul de 

apă. 

Pe termen mediu, se intenţionează ca procesul de regionalizare şi înfiinţarea operatorilor regionali să asigure o 

absorbţie de succes a granturilor la nivel local prin creşterea capacităţii acestor operatori în ceea ce priveşte 

managementul proiectelor cu finaţare internaţională şi să asigure, de asemenea, faptul că noile facilităţi 

construite din fonduri UE sunt operate în mod adecvat. 

Autorităţile Locale (Consiliile Judeţene şi Consiliile Locale) prin Operatorii Regionali sunt beneficiarii 

operaţiunilor cuprinse în acestă axă prioritară. 

Activităţile indicative ce urmează a fi finanţate prin Axa Prioritară 1 a POS Mediu sunt: 

 construcţia/modernizarea surselor de apă în vederea potabilizării; 

 construcţia/reabilitarea staţiilor de tratare a apei potabile; 

 extinderea/reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei potabile şi a sistemelor de canalizare; 

 construcţia/reabilitarea staţiilor de epurare a apelor uzate; 

 construcţia/reabilitarea facilităţilor de epurare a nămolurilor; 

 contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor, etc.; 
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 asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor (inclusiv dosarele de licitaţie), management şi 

publicitate (inclusiv conştientizarea publicului), îmbunătăţirea guvernării instituţionale. 

Planul Naţional Strategic (PNS) pentru Dezvoltare Rurală al României aferent perioadei 2007-2013 a fost 

elaborat pornind de la analiza situaţiei actuale a zonelor rurale în conformitate cu Liniile Directoare Strategice 

ale Comunităţii privind dezvoltarea rurală. 

Acest document defineşte următoarele obiective generale pentru perioada 2007 -2013: 

 creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier; 

 îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural; 

 îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale; 

 demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală (LEADER). 

Măsurile vizate prin Axa III vor crea condiţii favorabile pentru încurajarea micilor întreprinzători, pentru 

dezvoltarea infrastructurii din mediul rural şi pentru dezvoltarea competenţelor actorilor locali în vederea 

stimulării organizării teritoriului. 

Conform “Indrumarului pentru accesarea fondurilor europene pentru dezvoltare rurală - Masura 3.2.2”, 

disponibil în varianta provizorie la data realizarii prezentei documentaţii, fondurile nerambursabile vor fi folosite 

pentru: 

 crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază; 

 infiinţarea, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de apă sau apă uzată – captare, staţii de tratare, 

alimentare, canalizare, staţii de epurare – pentru localităţile rurale având sub 10.000 locuitori; 

 protejarea patrimoniului cultural şi natural de interes local. 

În acelaşi document se menţionează că investiţiile pentru infrastructura de apă/apă uzată pentru localităţile 

rurale care intră sub incidenţa proiectelor regionale finanţate prin POS Mediu pe baza Master Plan-urilor 

regionale nu sunt eligibile. 

Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului 

Pentru a pastra un echilibru intre mediul natural, resursele acestuia si om, este necesara o planificare 

strategica a dezvoltarii, astfel incât sa existe in permanenta un raport stabil intre habitatul natural si populatia 

umana. Aceasta strategie de abordare planificata a problemelor de mediu a fost stabilita in cadrul Conferintei 

Ministeriale „Un mediu pentru Europa” desfasurata in 1993 la Lucerna, Elvetia si a fost concretizata prin 

conventia cunoscuta sub numele „Programul de Actiune pentru Mediu pentru Europa Centrala si de Est”, 

document cadru care constituie “o baza pentru actiunea guvernelor si administratiilor locale, a Comisiei 

Comunitatilor Europene si a organizatiilor internationale, institutiilor financiare si a investitorilor privati in 

regiune”. 

Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PNAPM) este un instrument de implementare a politicilor 

din domeniul mediului, prin promovarea, susţinerea şi urmărirea realizării celor mai importante proiecte cu 

impact semnificativ asupra mediului în vederea aplicării şi respectării normelor interne şi a  directivelor Uniunii 

Europene. PNAPM cuprinde o prezentare generală a principalelor caracteristici ale mediului, o prezentare a 

stării de calitate a factorilor care il compun şi o selecţie de proiecte prioritare, care urmează a fi implementate. 

Prin urmare, Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului este o concretizare a politicii guvernului în 

domeniul protecţiei mediului, în stransă corelare cu obiectivele dezvoltării durabile, la realizarea căreia participă 

ministerele, instituţiile subordonate ale statului, agenţii economici, organizaţiile nonguvernamentale, populaţia, 

partidele politice şi orice alte grupări ce reprezintă societatea civilă. Rolul de coordonare a PNAPM îi revine 

unui Comitet Interministerial. Acesta este compus din reprezentanţi ai ministerelor care dezvoltă activităţi cu 

impact semnificativ asupra mediului: industria, transporturile, lucrările publice, agricultura etc. 

Planului National de Actiune pentru Protectia Mediului se actualizeaza periodic, in concordanta cu obiectivele 

strategice, masurile prioritare si actiunile la nivel national rezultate din analiza privind evolutia si tendintele care 

se manifesta in domeniul protectiei mediului. In anul 2007 s-a desfasurat reactualizarea Planului National de 

Actiune pentru Protectia Mediului, care cuprinde urmatoarele: 

 reactualizarea Secretariatului Tehnic si a Grupului de lucru; 
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 identificarea propunerilor de proiecte; 

 elaborarea de criterii de selectie si de prioritizare, analiza si selectarea proiectelor; 

 prioritizarea proiectelor selectate; 

 identificarea potentialelor surse de finantare, precum si realizarea unei interfete cu programe 

specializate; 

 elaborarea si punerea in practica a unui sistem informatizat de monitorizare a implementarii PNAPM; 

 aprobarea PNAPM de catre Comitetul Interministerial pentru coordonarea integrarii domeniului 

protectiei mediului in politicile si strategiile sectoriale la nivel national; 

 identificarea potentialelor surse de finantare. 

In domeniul apei, PNAPM a avut în vedere următoarele obiective: 

 Asigurarea alimentării continue cu apă a folosinţelor şi, în special, a populaţiei: 

 realizarea de noi surse de apă, în special a unor lacuri de acumulare cu folosinţa complex în 

zonele deficitare de apă; 

 realizarea de reţele de distribuţie separate de alimentare cu apă pentru populaţie şi pentru 

industrie; 

 economisirea apei şi reducerea pierderilor din reţelele de distribuţie a apei. 

 Îmbunătăţirea calităţii resurselor de apă: 

 retehnologizarea proceselor de producţie prin utilizarea unor tehnologii curate, nepoluante; 

 realizarea de noi staţii de epurare şi modernizarea celor existente; 

 implementarea unor mijloace de prevenire, limitare şi diminuare a efectelor poluării 

accidentale. 

 Reconstrucţia ecologică a râurilor: 

 îmbunătăţirea calităţii habitatelor şi conservarea biodiversităţii acvatice; 

 asigurarea de debite corespunzatoare pe cursurile de apă în scopul protecţiei ecosistemelor 

acvatice; 

 asigurarea continuităţii debitului pe cursurile de apă pentru facilitarea migraţiei speciilor 

piscicole. 

 Reducerea riscului producerii inundaţiilor: 

 realizarea de acumulări cu folosinţe complexe prevazute cu volum de protecţie contra 

inundaţiilor; 

 realizarea de indiguiri concomitent cu protejarea zonelor umede; 

 interzicerea amplasării construcţiilor în zonele inundabile. 

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului a initiat in septembrie 2010 procesul de revizuire a Planului 

National de Actiune pentru Protectia Mediului. Revizuirea Planului urmareste implementarea unor actiuni si 

proiecte concrete avand drept scop final imbunatatirea progresiva a calitatii factorilor de mediu in Romania, in 

concordanta cu obiectivele dezvoltarii durabile si masurile prioritare impuse prin legislatia de mediu. 

4.2.1. Alimentarea cu apă potabilă 

Resurse de apă: Conform Raportului de Mediu (realizat anual de MMSC), România deţine toate tipurile de 

resurse de apă proaspată (râuri, lacuri naturale şi artificiale, Dunărea şi ape subterane). Sursa de apă potabilă 

a fost reprezentată de: 

 apă de suprafaţă – 64,72%; 

 apă subterană - 32,48%; 

 alte surse – 2,8%. 

Cea mai mare parte din apă provine din Dunăre şi alte râuri. Resursa de apă folosită este de 2.660 

m
3
/locuitor/an, în comparaţie cu media europeană de 4.000 m

3
/locuitor/an. Aceasta se datorează în principal 

contaminării rezervelor de apă; daca se iau în considerare numai sursele de suprafaţă, avem o medie de doar 

1.770 m
3
/locuitor/an, care clasează România printre tările cu resurse de apă relativ scazute; printre UE-25, 

România este pe locul nouă. 

Procentul populaţiei aprovizionate în sistem centralizat în zone cu peste 5000 locuitori sau cu un volum de 

distribuţie de peste 1000 mc/zi este de 48%. Faţă de anul 1990, cerinţa de apă din România a scăzut cu 13,21 
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mld mc, de la 20,4 mld mc de apă la 7,19 mld mc de apă în anul 2012; cerinţa de apă pentru populaţie este de 

1,10 mld mc (cca. 15%). 

Conform Raportului “Managing water under uncertaintz and risk“ în perspectiva anului 2050, România nu va 

intra sub incidenţa riscului de epuizare a resurselor de apă, având o estimare a cantităţii de apă disponibilă 

annual pentru un locuitor >1,7 milioane litri de apă/locuitor. 

Apa de suprafaţă: Reţeaua hidrografică a României este aproape în întregime (97.8%) tributară fluviului 

Dunărea. Excepţia o constituie regiunea Dobrogei, unde râurile curg direct în Marea Neagra. Există 78.905 km 

de cursuri de apă, dar numai 22.000 km sunt monitorizate şi folosite în scopuri economice, fiind de asemenea 

afectate de poluare. Principalele surse de poluare care conduc la o calitate scazută a apei sunt utilizarea 

domestică, creşterea stocurilor, industria chimică şi minieră, industria metalurgică. 

Apa subterană: regimul natural al apelor subterane a fost modificat de-a lungul anilor în diverse bazine de apă 

ale râurilor; acum, cele potenţial utilizabile din punct de vedere tehnico-economic sunt de 747.837 mii m
3
/an, 

care este echivalentul a aproape 250 m
3
/locuitor/an. În parte, aceste ape au fost poluate în trecut cu metale 

grele întâlnite în industria minieră şi cu uleiuri, produse petroliere şi fenoli în jurul rafinariilor şi utilajelor de foraj. 

Alţi poluanţi sunt cei provenind din practicile agricole intensive din trecut. 

În ceea ce priveşte serviciile de alimentare cu apă potabilă, se preconizează: 

 realizarea concordanţei cu Directivele UE pentru apă potabilă şi cu standardele de calitate ale apei 

potabile aşa cum este prevazut în legislaţia românească; 

 realizarea unei tratări eficiente şi depozitarea nămolului care apare în urma procesului de tratare a 

apei; 

 reducerea pierderilor de apă şi economisirea costurilor de operare şi mentenanţă; 

 realizarea izolării eficiente a secţiunilor reţelei în eventualitatea avarierii aducţiunii sau întreţinerea de 

rutină a reţelelor. 

În Tratatul de Aderare, semnat între România şi UE la 25 aprilie 2005, este prevăzut ca, prin derogare de la 

dispoziţiile articolelor 5 alineatul (2) şi 8, precum şi ale anexei I părţile B şi C la Directiva 98/83/CE, valorile 

stabilite pentru următorii parametrii nu se aplică în întregime pe teritoriul României în condiţiile stabilite mai jos: 

 până la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate în aglomerările urbane cu mai puţin de 10.000 

locuitori; 

 până la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate şi turbiditate în aglomerările urbane cuprinzând între 

10.000 şi 100.000 locuitori; 

 până la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, pesticide, fier şi mangan în 

aglomerările urbane cu peste 100.000 locuitori; 

 până la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitraţi, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu şi 

pesticide în aglomerările urbane cu mai puţin de 10.000 locuitori; 

 până la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitraţi, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide şi mangan 

în aglomerările cuprinzând între 10.000 si 100.000 locuitori. 

Tabelele de mai jos prezintă principalele obiective şi termenele limita pentru implementare. Pentru sistemul 

centralizat unde concentraţia unor parametrii (inclusiv pesticide şi nitraţi) depăşeşte limitele admise pe perioade 

limitate de timp, operatorul sistemului de alimentare cu apă potabilă trebuie să folosească o sursă suplimentară 

pentru a o combina cu sursa principală (şi astfel să scadă concentraţia de poluanţi) sau să folosească instalaţii 

cu carbon activ. 

TTaabbeell  NNrr..  44--11  --  CCaalliittaatteeaa  aappeeii  ppeennttrruu  ccoonnssuummuull  uummaann  ccoonnffoorrmm  TTrraattaattuulluuii  ddee  AAddeerraarree  
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Toate Cerinţe ale 98/83/CE    

Valorile din Directiva 98/83/CE pentru următorii parametri nu vor fi aplicabili României în condiţiile de mai jos 

< 10,000 

Oxidabilitate    

Amoniu, Nitraţi, Turbiditate, Aluminiu, 

Fier, Plumb, Pesticide cu Cadmiu 

 
  

10,000 to 100,000 Oxidabilitate Turbiditate    
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Amoniu, Nitraţi, Aluminiu, Fier, 

Plumb, Pesticide cu Cadmiu, Mangan 

 
  

> 100,000 
Oxidabilitate, Amoniu, Aluminiu, 

Pesticide, Fier, Mangan 
   

Prin Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman se specifică următoarele: 

 obligaţia de a stabili parametrii de calitate pentru apa destinată consumului uman şi valori pentru 

parametrii relevanţi (Articolele 2-5); 

 obligaţia de a determina punctele (locurile) (Articolul 6), în care apa trebuie să fie corespunzătoare 

valorilor stabilite conform Articolului 5; 

 obligaţia de a asigura monitorizarea reglementată, pentru întreagă ţară, a calităţii apei destinate 

consumului uman (Articol 7) şi informarea adecvată şi actualizată a consumatorilor (Articolul 13), 

inclusiv publicarea regulată a rapoartelor şi prezentarea lor către Comisie; 

 obligaţia de a se asigura că toate măsurile necesare de remediere să fie luate pentru a se restabili 

calitatea apei care nu este corespunzătoare valorilor parametrilor de calitate; interzicerea folosirii apei 

a cărei calitate constituie un pericol potenţial pentru sănătate, acordarea de posibile derogări în 

condiţiile prevăzute de Directivă şi informarea consumatorilor (Articolele 8, 3, 9 si 13); 

 obligaţia asigurării că substanţele sau materialele folosite la tratarea sau distribuţia apei destinate 

consumului uman nu vor diminua protecţia sănătăţii publice (Articol 10). 

România este situată printre ţările medii în ceea ce priveşte suprafaţa acoperită de sistemele de alimentare cu 

apă potabilă din Europa, având în vedere că numai 68% din populaţie beneficiază de alimentare cu apă 

potabilă de la reţeaua publică (conform “Strategia de dezvoltare durabilă a serviciilor de alimentare cu apă şi 

canalizare, România 2025”. În Europa, populaţia este branşată la reţeaua de alimentare cu apă potabilă într-o 

proporţie de 96-100% în mediul urban şi 87% în cel rural, conform “Evaluării Alimentării Globale cu apă şi 

Salubritate” un Raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. În ultimii 25 de ani, în România s-a înregistrat o 

creştere a utilizatorilor branşaţi la reţeaua de alimentare cu apă, de la 29% din populaţia ţării la 68%, avându-se 

în vedere că în aceeaşi perioadă schimbări majore au intervenit între populaţia urbană şi cea rurală. 

Conform datelor INS (iulie 2013), lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile este de 68299,3 km 

(sfârşitul anului 2012), cu 2398,4 km mai mare pe total ţară faţă de situaţia existentă la sfârşitul anului 2011. 

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din toată ţara s-a cifrat la sfârşitul anului 2012 la 1035429 

mii m
3
, cu 13067 mii m

3
 mai mult faţă de anul 2011. Din această cantitate, apa potabilă pentru uz casnic s-a 

ridicat la 694792 mii m
3
, reprezentând 67,1% din total. 

4.2.2. Apa uzată 

În ceea ce priveşte colectarea şi tratarea apelor uzate, se preconizează realizarea următoarelor obiective: 

 îndeplinirea standardelor Directivei UE (UWWTD) pentru evacuarea apelor uzate; 

 reducerea poluării apelor, inclusiv a râurilor, lacurilor şi acviferelor printr-o tratare eficientă şi eficace şi 

stabilizarea nămolului din apele uzate înainte de evacuare; 

 reducerea riscului de inundaţie prin înlocuirea canalelor de mică dimensiune defecte din punct de 

vedere structural şi hidraulic; 

 furnizarea unui sistem de canalizare tubulară pentru rezidenţi în suprafeţele urbane suficient de dense 

ce depind în prezent de facilităţi de evacuare a reziduurilor cu reducerea riscului asociat. 

Conform protocolului de aderare, cerinţele UWWTD ale UE vor fi implementate în conformitate cu programul, 

prezentat mai jos. 

Suprafaţa României este considerată sensibilă în ce priveşte cerinţele Directivei apelor uzate a UE şi, prin 

urmare, cele mai stringente cerinţe pentru îndepărtarea nutrienţilor sunt potrivite pentru SEAU cu mai mult de 

10 000 P.E. 

Pentru îndeplinirea cerinţelor stabilite, România a întocmit un Plan de Implementare şi Programul de 

Implementare pentru Ape Uzate cu un obiectiv specific pentru fiecare aglomerare de peste 2000 P.E. 

Programul de Implementare stipulează că unităţile administrative „comune” ca aglomerări să respecte cerinţele 
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protocolului de aderare. Trebuie să se ia în considerare că programul de implementare stabileşte orarul de timp 

şi cerinţele de descărcare prevăzute prin ordonanţele relevante ale NTPA 001 şi NTPA 011. 

TTaabbeell  NNrr..  44--22  ––  PPrrooggrraammaarreeaa  ppeennttrruu  ddeerrooggaarree  ddee  llaa  IImmpplleemmeennttaarreeaa  DDiirreeccttiivveeii  9911//227711//EEEECC  UUEE  îînn  RRoommâânniiaa  
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> 2,000 cu cerinţe 

stabilite în 

91/271/EEC 

< 2,000 tratare 

“adecvată” 

Cerinţe de 

91/271/EEC 

 
A: 61 % 

B: 51% 

A: 69 % 

B: 61% 

A: 80 % 

B: 77% 

A: 100 % 

B: 100% 

Următorul intermediar va trebui realizat mai devreme, după cum se prevede mai jos  

> 10,000 

Conformitate cu 

Art. 3 al 91/271/ 

EEC (dotare cu 

sisteme de 

colectare) 

 

  

  

Epurare Apă 

inclusiv 

îndepărtarea 

nutrienţilor (=tratare 

terţiară) 

 

  

  

A: rata P.E. legată de sistemul de colectare în conformitate cu cerinţele Directivei UE 91/271/EEC  
B:  rata P.E. legată de SEAU în conformitate cu cerinţele Directivei UE 91/271/EEC  

Tratatul de Aderare conţine, de asemenea, termenele finale pentru conformarea cu Directivele şi prevede ca, 

prin derogare de la dispoziţiile articolelor 3, 4 şi 5 alineatul (2) din Directiva 91/271/CEE, cerinţele privind 

sistemele de colectare şi epurare a apelor urbane uzate nu se aplică în întregime pe teritoriul Romaniei până la 

31 decembrie 2018, în conformitate cu următoarele obiective intermediare: 

 la 31 decembrie 2013, conformarea cu articolul 3 din Directive trebuie realizată în aglomerările urbane 

cu populaţie echivalentă mai mare de 10.000 locuitori; 

 la 31 decembrie 2015, conformarea cu dispoziţiile articolului 5 alineatul (2) din Directive trebuie 

realizată în aglomerările urbane cu populaţie echivalentă mai mare de 10.000 locuitori. 

România este obligată să asigure extinderea treptată a sistemelor de colectare prevazute la articolul 3 în 

conformitate cu următoarele niveluri minime generale de locutori echivalenţi: 

 61% la 31 decembrie 2010; 

 69% la 31 decembrie 2013; 

 80% la 31 decembrie 2015. 

România este obligată să asigure extinderea treptată a tratării apelor reziduale prevazute la articolele 4 şi 5 

alineatul (2) în conformitate cu următoarele niveluri minime generale de locuitori echivalenţi: 

 51% la 31 decembrie 2010; 

 61% la 31 decembrie 2013; 

 77% la 31 decembrie 2015. 

Prin HG 352/2005 România a declarat întregul său teritoriu drept zonă sensibilă, acest aspect presupunând 

obligaţia ca toate aglomerările umane cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenţi să fie prevăzute cu staţii de 

epurare cu nivel avansat de epurare, respectiv treaptă terţiara (eliminarea azotului şi fosforului). 

Cerinţele principale ale Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orăşeneşti sunt: 

 identificarea zonelor sensibile de pe teritoriul României (art. 5(1)); 

 asigurarea că toate aglomerarile mai mari de 2.000 l.e. sunt prevazute cu sisteme de colectare a apei 

uzate orăşeneşti (art. 3); 

 asigurarea că apele uzate orăşeneşti care intra în sistemele de colectare ale aglomerărilor cu mai 

mult de 2.000 e.l, sunt subiectul unei epurari secundare sau echivalente înainte de descărcare (art. 4); 

 asigurarea că apele uzate orăşeneşti care intră în sistemele de colectare ale aglomerărilor cu mai 

mult de 10.000 l.e., situate în zonele sensibile,sunt supuse unei epurări mai stringente înainte de 
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descărcare, iar apa descarcată satisface standardele de emisii relevante pentru azot şi fosfor (Anexa 

I, tabel 2, art. 5 alin. 2, 3, 4; 

 asigurarea că apele uzate orăşeneşti colectate din aglomerările cu mai mult de 2.000 l.e. şi 

descărcate în cursuri de apă curgătoare, şi cele provenite din aglomerări cu mai puţin de 10,000 l.e. 

care descarcă în apele costiere, sunt epurate corespunzator înainte de descarcare (art. 7). 

 asigurarea că, atunci cand apele din jurisdicţia unui Stat Membru sunt afectate de evacuări de ape 

uzate din alt Stat Membru, Statul afectat notifică celuilalt stat şi Comisiei faptele relevante (art. 9); 

 asigurarea că staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti sunt proiectate, construite, exploatate şi 

întreţinute pentru a asigura performanţe suficiente în condiţii climatic normale (art. 10); 

 asigurarea că descărcările de ape uzate industriale care intră în sistemele de colectare şi în staţiile de 

epurare orăşeneşti (art. 11), descărcările din staţiile de epurare a apei uzate orăşeneşti (art. 12) şi 

depozitarea nămolului rezultat din staţiile de epurare a apei uzate orăşeneşti, sunt supuse unor 

reglementari prealabile şi/sau unor autorizări specifice de către autoritatea competentă; 

 asigurarea că apele uzate industriale biodegradabile care nu intră în staţiile de epurare a apei uzate 

orăşeneşti, respectă condiţiile de descărcare stabilite în reglementările prealabile şi/sau autorizările 

specifice emise de către autoritatea competentă (art. 13); 

 asigurarea monitorizării apelor uzate descarcăte, a monitorizării apelor receptoare relevante şi a 

monitorizării procedurilor de depozitare a nămolului provenit din epurarea apei uzate orăşeneşti (art. 

14 si 15). 

În Anexa 3 a Planului de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE au fost evaluate sintetic, la nivelul fiecărui 

judeţ, situaţia colectării şi epurării apelor uzate orăşeneşti din aglomerari umane cu peste 2000 l.e. şi au fost 

stabilite termene de realizare a lucrărilor necesare pentru implementarea Directivei în fiecare aglomerare 

identificată.  

Ţinând cont în primul rând de toate aspectele privind protecţia mediului, fără însă a neglija şi problemele de 

ordin tehnic şi financiar pe care această decizie le implică, România va aplica prevederile art.5(8) ale Directivei, 

declarând întregul său teritoriu drept zonă sensibilă. România va aplica şi prevederile art.5(4). Această decizie 

importantă impune luarea în considerare a unei perioade de tranziţie mai lungă cu doi ani faţă de cea solicitată 

anterior, respectiv o perioadă de tranziţie de 14 ani, de la data aderării. 

În vederea implementarii şi conformării cu prevederile Directivei nr. 91/271/CEE privind apele uzate orăşeneşti, 

România solicită pentru colectarea apelor uzate orăşeneşti (art 3): 

 până la data de 31 decembrie 2013, conformarea cu Directiva se va realiza în 263 de aglomerări cu 

mai mult de 10000 l.e., reprezentând 61,9 % din încarcătură biodegradabilă totală; 

 până la data de 31 decembrie 2018, conformarea cu Directiva se va realiza în 2346 aglomerări cu mai 

puţin de 10000 l.e., reprezentând 38,1 % din încărcătura biodegradabilă totală; 

În vederea implementării şi conformării cu prevederile Directivei nr. 91/271/CEE privind apele uzate orăşeneşti, 

România solicită pentru epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti (art.4, pct. (1), lit.a),b), şi pct. (4)) şi 

art.5 (8): 

 până la data de 31 decembrie 2015, conformarea cu Directiva se va realiza în 263 de aglomerări cu 

mai mult de 10000 l.e., reprezentând 61,9 % din încărcătura biodegradabilă totală; 

 până la data de 31 decembrie 2018, conformarea cu Directiva se va realiza în 2346 aglomerări cu mai 

puţin de 10000 l.e., reprezentând 38,1 % din incărcătura biodegradabilă totala. 

4.2.2.1 Reţele de canalizare 

Analiza statistică a situaţiei principalelor surse de ape uzate, conform rezultatelor supravegherii, efectuate în 

anul 2012, a relevat aspectele globale descrise în continuare. Faţă de volumul total evacuat, de 4.985,141 

milioane m
3
/an, 2.787,700 milioane m

3
/an (55,92% din volumul total) constituie ape uzate care nu necesită 

epurare (conform Raport Starea Mediului 2012). 

În anul 2012, activitatea colectare a apelor uzate din gospodăriile populaţiei şi din unităţile economice şi 

sociale, precum şi tratare lor în staţii de epurare s-a desfăşurat în 310 municipii şi oraşe şi în 616 comune; la 

nivel naţional, mai există o serie de reţele de canalizare în diferite stadii de execuţie. Lungimea totală a 

conductelor de canalizare a crescut de la 16.812 km, în anul 2002, la 24.789,8 km, în anul 2012; comparativ cu 
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anul 2011, în anul 2012, lungimea reţelei de canalizare s-a extins cu 1652, 6 km (respectiv cu 512,3 km în 

mediul urban şi cu 1140,3 km în mediul rural; în 2012 un număr de 9.413.027 locuitori aveau locuinţele 

conectate la sistemele de canalizare, aceştia reprezentând 47,04% din populaţia României, cu 93.799 

persoane mai mult decât în anul 2011 (date INS, iulie 2013). 

4.2.2.2 Staţii de epurare a apelor uzate 

În ceea ce priveşte epurare apelor uzate, populaţia cu locuinţele conectate la sisteme de canalizare prevăzute 

cu staţii de epurare a a fost de 8.641.236 persoane, reprezentând 43,18% din populaţia României (date INS, 

iulie 2013).  

Faţă de numărul total de 1.637 de staţii de epurare (orăşeneşti, industrie, agricultură) investigate în anul 2011, 

500 de staţii, reprezentând 30,5%, au funcţionat corespunzător, iar restul de 1137 staţii, respectiv 69,5%, 

necorespunzător. Rezultă deci, că sub aspectul funcţionării staţiilor de epurare, situaţia se menţine în anul 2011 

destul de critică, raportul dintre situaţiile corespunzătoare şi cele necorespunzătoare fiind defavorabil primei 

categorii (conform Raport Starea Mediului 2012). 

Conform Raportului naţional privind starea mediului pentru anul 2012, domeniile de activitate la care s-au 

înregistrat cele mai mari volume de ape uzate neepurate sunt: 

 energie electrică şi termică: 191,82 milioane m
3
/an – aproximativ 23% din total („ape de racire”); 

 colectarea şi epurarea apelor uzate urbane: 563,18 milioane m
3
 - peste 60%; 

 industrie metalurgică şi construcţii de maşini: 71,11milioane m
3
 (circa 7% din total); 

 prelucrări chimice – 19,51 milioane m
3
 (peste 2% din total). 

Referitor la apele uzate epurate necorespunzător, domeniile de activitate cu cea mai mare pondere sunt: 

 energie electrică şi termică: 475,76 milioane m
3
 – aproximativ 53%; 

 colectarea şi epurarea apelor uzate: 342,93 milioane m
3
 – cca. 35%; 

Din punct de vedere al încărcării cu substanţe organice, suspensii, săruri minerale şi ioni de amoniu, 

principalele surse de poluare au fost activităţile: „Gospodăria comunală”, „Energie electrică şi termică”, 

„Prelucrări chimice”, „Industria metalurgică şi a construcţiilor de maşini”. Poluarea cu micropoluanţi (cianuri, 

fenoli, detergenţi) a avut ca surse activităţile desfăşurate în sectoarele: “Gospodărie comunală”, „Industria 

metalurgică şi a construcţiilor de maşini”, „Prelucrări chimice”, „Industria extractivă” şi „Comerţ şi servicii pentru 

populaţie”. Încărcarea cu metale grele a fost generată de activităţile: „Gospodăria comunală”, „Industria 

extractivă”, „Prelucrări chimice” şi „Energie electrică şi termică” 

Având în vedere problemele de protecţie a mediului şi poziţia geografică din bazinul Dunărean şi al Mării 

Negre, prin GD Nr. 352/2005, România şi-a declarat întreg teritoriul ca fiind o suprafaţă sensibilă. Această 

decizie cere ca toate aglomerările cu o populaţie echivalentă de peste 10.000 să deţină staţii de epurare a apei 

uzate cu cel mai mare grad de tratare, respectiv îndepărtarea nitrogenului şi fosforului (tratare terţiară). 

Prin urmare, conform angajamentelor asumate în procesul de negociere, România trebuie să respecte Directiva 

Nr.91/271/CE în legătură cu epurarea apelor uzate până la sfârşitul lui 2018. 

Pentru perioada 2004 – 2018, valoarea totală a investiţiilor necesare pentru conformarea cu cerinţele 

directivelor europene privind apa potabilă şi apa uzată a fost estimată la 15,1 miliarde euro, din care fondurile 

alocate prin POS Mediu (finanţare din fonduri de Coeziune si co-finanţare naţională) şi Programului Naţional de 

Dezvoltare Rurală (finanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională pentru Agricultură) reprezintă circa 

17% din necesar. În perioada 2004 - prima jumătate a anului 2010, au fost realizate lucrări de investiţii pentru 

infrastructura de apă uzată în valoare de 4,09 miliarde de euro, din care 2,1 miliarde de euro, fonduri europene. 

Conform Planului Naţional de Management a Bazinelor hidrografice raportat de România către UE (în data de 

22 martie a.c.), costurile totale ale măsurilor (de bază şi suplimentare pentru implementarea tuturor directivelor 

europene privind calitatea apei) au fost estimate la circa 20,4 miliarde Euro, din care 97 % sunt costuri pentru 

realizarea  măsurilor de bază. Din totalul cheltuielilor de investiţii estimate pentru implementarea programului de 

măsuri (de bază şi suplimentare pentru implementarea tuturor directivelor europene, privind apa potabilă şi apa 

uzată), pentru 29% (cca. 6 miliarde Euro) nu au fost identificate până în prezent surse de finanţare. 
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4.2.3. Regionalizarea 

Există o nevoie continuă de a asigura că toate oraşele pot investi pentru a menţine şi a ameliora infrastructura 

pentru a avea servicii bune, capabile să îndeplinească standardele UE. Aceasta necesită adoptarea şi 

implementarea unor politici de dezvoltare viabile, concentrate pe cunoaşterea adevăratelor nevoi ale populaţiei, 

atâta timp cât se doreşte ca oricine să-şi permită aceste servicii.  

În concordanţă cu aceasta, încă din 2001, autorităţile române au conceput programe care urmăreau să ajute 

autorităţile locale pentru: 

 a accesa finanţările internaţionale în oraşele mici şi mijlocii cu scopul reabilitării şi modernizării 

infrastructurii locale de apă; şi 

 a promova utilităţile regionale care se pot susţine singure prin introducerea principiilor de recuperare 

de preţ şi eficientizare a operaţiilor acestora. 

Procesul de regionalizare constă în concentrarea operării serviciilor furnizate unui grup de municipalităţi dintr-o 

arie geografică definită cu privire la un bazin de apă şi/sau la limite administrative (municipalităţi, judeţe). 

Regionalizarea serviciilor are ca scop asigurarea ca 2,600 de localităţi cu mai mult de 2,000 de locuitori să 

îndeplinească obiectivelor de performanţă pentru 2018 stabilite de POS Mediu, prin concentrarea 

managementului de apă şi servicii de ape uzate în aproape 50 de operatori mai puternici, organizaţi şi 

dezvoltaţi, prin fuzionarea utilităţilor locale existente, în Companii Operatoare Regionale (COR). 

Regionalizarea serviciilor de apă, planificată să stopeze fragmentarea excesivă a sectorului şi să ajungă la 

economii de scală, este în desfăşurare. Programele sunt susţinute de programe de pre-aderare (ISPA, PHARE 

şi de la bugetul de stat) şi include 42 de judeţe din România. 

4.3. REFERINŢE PRIVIND STRATEGII NAŢIONALE, REGIONALE ŞI ALTE STRATEGII ŞI PLANURI 

Avându-se în vedere deficienţele din sectorul de apă şi canalizare şi Obiectivele Naţionale mai sus menţionate, 

necesarul acţiunilor a fost stabilit de către Consiliul Judeţean. 

Priorităţile sunt asociate cu îmbunătăţirea alimentării cu apă. În acest context, Consiliul Judeţean a implementat 

un număr de proiecte din fonduri naţionale şi internaţionale. 

4.3.1. Contextul hidrografic 

Reţeaua hidrografică este formată din fluviul Dunarea şi râurile Arges, Neajlov, Dâmbovnic, Sabar, Câlnistea, 

Glavacioc, care fac parte din bazinul hidrografic Argeş-Vedea, inclus în bazinul hidrografic al Dunării. La 

acestea se mai adaugă râurile de mai mică importanţă, aparţinând reţelei hidrografice autohtone, cum sunt: 

Ilfovăţul, Câlniştea şi Pasarea, toate având numai parţial bazinul de recepţie pe teritoriul judeţului Giurgiu. 

Măsurile viitoare, fie ele legate de controlul poluării sau de protecţia împotriva inundaţiilor, trebuie să respecte 

condiţiile specifice judeţului. 

În special protecţia împotriva inundaţiilor este o problemă care va atrage multă atenţie în noua Directivă Cadru 

legată de Apă şi se va bucura de multă atenţie în anii următori. 

4.3.2. Zone de protecţie a mediului 

Într-un anumit număr de zone de interes se impune o anumită constrângere cu privire la infrastructura de apă şi 

canalizare. În mod special evacuarea apelor uzate face obiectul acestei discuţii. 

NATURA 2000 este o reţea ecologică europeană de arii naturale protejate formată din: 

 Arii Speciale de Conservare (SAC), constituite conform Directivei Habitate, pentru protejarea 

tipurilor de habitate şi a speciilor de floră şi faună. 

În România, a fost aprobată la nivel naţional prin OM nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală 

protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 

România, lista Siturilor de Importanţă comunitară – SCI, care în urma validării de către Comisia Europeană 

vor deveni SAC - uri. 
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 Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA), constituite conform Directivei Păsări, pentru 

protejarea păsărilor sălbatice, au fost declarate la nivel naţional prin HG nr. 1284/2007 privind 

declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura 2000 în România. 

Cele două Directive europene în baza cărora au fost desemnate siturile Natura 2000, sunt transpuse în 

România prin O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare. Pe lângă actele normative menţionate 

anterior, există şi o legislaţie conexă, prin intermediul căreia se creează un cadru adecvat pentru conservarea 

habitatelor şi speciilor de floră şi faună sălbatică. 

Scopul reţelei ecologice Natura 2000 este reprezentat de protecţia şi conservarea pe termen lung a celor mai 

valoroase specii şi habitate de interes european, iar obiectivul constă în identificarea acestor specii şi habitate. 

Multe dintre acestea necesită instituirea unui regim strict de protecţie, atât la nivel naţional cât şi european, 

astfel că, în vederea conservării naturii şi în special a habitatelor, la nivelul judeţului Giurgiu s-au identificat 

habitatele prezentate în tabelele nr. 4-4 şi 4-5. 

TTaabbeell  NNrr..  44--33  ––  HHaabbiittaattee  ddee  iinntteerreess  ccoommuunniittaarr  şşii  ddee  iinntteerreess  nnaaţţiioonnaall  

NR. 

CRT

. 

DENUMIRE HABITAT 
SUPRAFAŢĂ 

(ha) 
COD 

NATURA 

2000 

1. Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice 1.266,30 

R 1510 

R 1521 

R 1522 

1530 

2. 
Ape stătătoare, oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea 

uniflorae şi/sau din Isoeto-Nanojuncetea 
253,26 R 2213 3130 

3. Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition 253,26 R 2203 3150 

4. Lacuri distrofice şi iazuri 1.013,04 R 2207 3160 

5. 
Cursuri de apă din zonele de câmpie până la cele montane cu vegetaţie 

din Ranunculion fluitantis şi Callitricho- Batrachion 
253,26 R 2208 3260 

6. Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention 253,26 R 5312 3270 

7. Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice 126,63 R 3128 40C0 

8. 
Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor până 

la cel montan şi alpin 
253,26 R 3708 6430 

9. 
Păduri subatlantice şi medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din 

Carpinion betuli 
126,63 R 4145 9160 

10. 
Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 
199,33 R 4402 91E0 

11. 
Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior 

sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) 
7,59 R 4404 91F0 

12. Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp 1.013,04 
R 4156 

R 4159 
91I0 

13. Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 4.135,08 R 4132 91M0 

14. Păduri dacice de stejar şi carpen 4.537,16 R 4147 91Y0 

15. Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos 2,53 R 4163 91AA 

16. Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba 896,93 

R 4406 

R 4407 

R 4408 

92A0 

Sursa: Raport Starea Mediului 2010; APM Giurgiu 

TTaabbeell  NNrr..  44--44  ––  DDaattee  hhaabbiittaattee  ddee  iinntteerreess  ccoommuunniittaarr  şşii  ddee  iinntteerreess  nnaaţţiioonnaall  

JUDEŢ 
NUMĂR HABITATE DE INTERES 

NAŢIONAL 

NUMĂR HABITATE DE INTERES 

COMUNITAR 

SUPRAFAŢĂ 

TOTALĂ (ha) 

Giurgiu 16 16 14.590,56 

Sursa: Raport Starea Mediului 2010; APM Giurgiu 

Pentru asigurarea măsurilor speciale de ocrotire şi conservare a habitatelor, speciilor de floră şi faună sălbatică, 

pe teritoriul judeţului Giurgiu s-au instituit mai multe categorii de arii naturale protejate după cum urmează: 

 arii de interes naţional; 
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 arii de interes comunitar; 

 arii de interes judeţean sau local. 

Aceste zone protejate sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

TTaabbeell  NNrr..  44--55  ––  SSttaarreeaa  aarriiiilloorr  nnaattuurraallee  pprrootteejjaattee  llaa  nniivveelluull  jjuuddeeţţuulluuii  GGiiuurrggiiuu  

NR. 

CRT. 
CATEGORIE ARIE NATURALĂ PROTEJATĂ 

DENUMIRE ARIE NATURALĂ 

PROTEJATĂ 

SUPRAFAŢĂ 

(ha) 

1 

A
ri
i 
n
a
tu

ra
le

 p
ro

te
ja

te
 

d
e
 i
n
te

re
s
 n

a
ţi
o
n
a
l Parc Natural Parcul Natural Comana 24.963 

2 

Rezervaţie naturală 

Pădurea Oloaga-Grădinari 248 

3 Pădurea Padina Tătarului 230 

4 Pădurea Manafu 28 

5 Rezervaţia Teşila 52,5 

6 Rezervaţia naturală Cama-Dinu-Păsărica 2.400 

7 

A
ri
i 
n
a
tu

ra
le

 p
ro

te
ja

te
 d

e
 

in
te

re
s
 c

o
m

u
n
it
a
r 

–
 s

it
u
ri
 

N
a
tu

ra
 2

0
0
0
 

Arie de Protecţie Specială 

Avifaunistică-SPA 

Comana 24.956,3 

8 Dunăre-Olteniţa 5.951,1 

9 Ostrovul Lung Gostinu 2.488,5 

10 Vedea-Dunăre 22.874,4 

11 

Sit de Importanţă Comunitară-SCI 

Comana 25.326 

12 Gura Vedei-Şaica-Slobozia 5.813 

13 Lunca Mijlocie a Argeşului 36.35 

14 Pădurea Bolintin 4.761 

15 Arie protejată de interes judeţean sau local 
Stejar Secular "Muma Pădurii" 

(Monument al Naturii) 
- 

Sursa: Raport Starea Mediului 2010; APM Giurgiu 

Judeţul Giurgiu deţine o serie de valori ale capitalului natural deosebit de importante, unde interacţiunea în timp 

a componentelor de mediu cu factorul antropic au determinat modelarea unor peisaje caracteristice. A.P.M. 

Giurgiu sprijină în aceste zone menţinerea activităţilor tradiţionale specifice locului, încurajarea turismului 

ecologic controlat, în vederea exploatării raţionale şi de durată a valorilor locale. 

4.4. OBIECTIVE REGIONALE ÎN SECTORUL APEI POTABILE ŞI APELOR UZATE 

Până acum, judeţul Giurgiu nu şi-a stabilit obiective regionale legate de infrastructura apei şi de canalizare. În 

acest sens, vor fi adoptate obiectivele naţionale. Programul Operaţional Sectorial propune acoperirea a 60% 

până în 2015, iar Tratatul de Aderare preconizează o rată de branşare de peste 80% la reţeaua canalizare şi 

77% la instalaţia de tratare a apelor uzate în 2015. Se înţelege că, aplicând aceste procentaje în toate judeţele 

în mod egal, va rezulta direcţionarea investiţiilor în mediul rural (a se vedea Capitolul 6: Strategie judeţeană 

pentru mai multe detalii). 

În prezent ratele de conectare sunt scăzute, 31,19% în sistemul de alimentare cu apă şi 17,66% în sectorul de 

colectare a apelor uzate; vor fi necesare investiţii foarte mari pentru a mari rata conectărilor într-un număr atât 

de mic de ani. Mărirea dramatică a ratei de conectare va constitui o împovărare, atât pentru consumator cât şi 

pentru operator. 

Un instrument special în formularea strategiilor judeţene este tipul de aşezare a judeţului. Din acest punct de 

vedere trebuie spus că judeţul Giurgiu este predominant un judeţ rural cu o mare pondere în satele de 

dimensiune mică, aşa cum poate fi remarcat în tabelul de mai jos: 

TTaabbeell  NNrr..  44--66  ––  AAcccceessuull  ppooppuullaaţţiieeii  llaa  rreeţţeeaauuaa  ppuubblliiccăă  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappăă  --  uurrbbaann  şşii  rruurraall  

MǍRIMEA 

LOCALITǍŢILOR 

% DIN POPULAŢIA 

TOTALǍ A JUDEŢULUI 

DIN CARE RACORDATǍ 

LA SISTEMUL DE 

ALIMENTARE CU APĂ 

DIN CARE RACORDATǍ  

LA CANALIZARE 

< 1000 loc 13.62% 21.23% 6.53% 

1001 - 2000 loc 24.31% 35.72% 3.15% 

2001 – 3000 loc 22.16% 39.59% 11.63% 

3001 – 4000 loc 12.73% 36.60% 6.37% 
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4001 – 5000 loc 3.21% 89,36% 27.47% 

5001 – 7500 loc - - - 

7501 – 10000 loc 2.83% 66,86% 62,85% 

10001 – 20000 loc - - - 

20001 – 30000 loc - - - 

30001 – 50000 loc - - - 

> 50001 loc 21.14% 96% 78% 

Obiective tehnice 

Tabelul de mai jos afişează o listă de indicatori definiţi în POS Mediu. 

TTaabbeell  NNrr..  44--77  ––  LLiissttăă  ddee  iinnddiiccaattoorrii  

INDICATOR U.M. 
BAZĂ DE 

REFERINŢĂ 

AN BAZĂ DE 

REFERINŢĂ 

SCOP (2015 – 

Alimentare Apa; 2018 

– Canalizare şi SE) 

Produs final 

Localităţi  care dispun de facilităţi noi / 

reabilitate de alimentare cu apă într-un 

sistem managerial regional 

Număr 

1 municipiu, 2 

oraşe şi 14 

comune 

2013 
1 municipiu, 2 oraşe şi 

51 comune 

Staţii de epurare a apelor uzate noi / 

reabilitate 
Număr 

3 staţii de 

epurare cu 

treapta 

terţiară 

2013 

4 staţii de epurare cu 

treaptă terţiară si 39 

staţii de epurare a 

apelor uzate modulare 

cu P.E. de la 2,000 la 

10,000 

Rezultat 

Populaţie branşată la servicii de bază de 

apă într-un sistem regional 
% 31.2% 2010 

68.8%, Populaţie 

adăugată dispunând de 

alte surse de 

alimentare. 

Apele uzate tratate (din totalul volumului 

de ape uzate) 
% 10% 2010 ~ 85% 

Alţi indicatori relevanţi (număr de operatori 

regionali pe apă înfiinţaţi) 
% 

Un operator 

regional 

functional 

2013 
1 operator regional 

funcţional 

Alte obiective 

Judeţul beneficiază deja de un număr de proiecte în sectorul de alimentare cu apă, colecatare a apelor uzate, 

tratarea apelor uzate şi deşeuri. Referitor la sistemele de alimentare cu apă potabilă, colectare şi tratare a 

apelor uzate, obligaţiile operaţionale cad în sarcina localităţilor (cu excepţia localităţilor care deja fac parte din 

ADI, au contract de delegare a serviciilor şi sunt operate de către COR – SC APA SERVICE SA Giurgiu). Unul 

dintre scopuri poate fi acela de a ceda responsabilităţile – după intrarea localităţilor în ADI - Companiei 

regionale de Operare (COR). Această entitate va lua asupra ei decizia de combinare a ambelor capacităţi, 

tehnice şi instituţionale, pentru operarea eficientă a bunurilor şi menţinerea unor niveluri de servicii adecvate 

pentru populaţia rurală afectată. 

4.5. OBIECTIVE JUDEŢENE ÎN SECTORUL APEI POTABILE ŞI APELOR UZATE 

Acest subcapitol evaluează aşezările umane din judeţul Giurgiu ce cad sub incidenţa cerinţelor Directivei 

91/271/CEE şi Directivei 98/83/CE şi termenele de conformare aferente. La stabilirea ţintelor în sectorul apei 

potabile şi apei uzate pentru aglomerările umane din judeţul Giurgiu s-au folosit ţintele naţionale negociate în 

Tratatul de Aderare. 

4.5.1. Obiective Judeţene Speciale în sectorul alimentării cu apă potabilă 

Obiectivele speciale cu privire la alimentarea cu apă sunt fixate în baza obiectivelor naţionale aşa cum este 

stipulat în POS de Mediu şi în Tratatul de Aderare pentru a fi în concordanţă cu Directiva 98/83/CE. 
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Principalele scopuri sunt descrise în capitolul 4.2 şi nu vor mai fi repetate aici. 

Aceste scopuri principale vor fi aduse la nivel judeţean şi mai departe la nivelul diferitelor localităţi în funcţie de 

talia lor şi cerinţele corespunzătoare. 

Scopuri speciale pentru judeţul Giurgiu sunt după cum urmează: 

 Gruparea zonei pentru a găsi cea mai economică schemă de alimentare cu apă ţinându-se cont de 

sistemele de alimentare cu apă care au fost implementate recent în zonele rurale. Pentru găsirea unei 

unităţi operaţionale mai mari, aceste sisteme trebuie integrate într-o strategie de judeţ mai largă (vezi 

capitolele 5 şi 6) în vederea unei viitoare Companii Operatoare Regionale  

 Creşterea nivelului de tratare a apei până la nivelul cerut şi adaptarea acestuia la calitatea apei brute 

deja existente şi obţinerea unui mod de tratare eficient 

 Reducerea pierderilor de apă 

 Creşterea nivelului de contorizare a apei 

 Implementarea procedurilor durabile pentru proceduri de sănătate şi siguranţă. 

Parametrii apei potabile pentru care s-au stabilit ţinte specifice de conformare în Tratatul de Aderare sunt: 

oxidabilitatea, amoniu, nitrati, turbiditatea, aluminiu, fier, cadmiu, plumb, pesticide şi mangan. Termenele de 

conformare variază pentru diferite categorii de localităţi, în funcţie de numărul populaţiei. 

TTaabbeell  NNrr..  44--88  ––  PPaarraammeettrriiii  aappeeii  ppoottaabbiillee  ssttaabbiilliiţţii  ppeennttrruu  ccoonnffoorrmmaarree  îînn  TTrraattaattuull  ddee  AAddeerraarree  

POPULAŢIE 

PARAMETRII PENTRU CARE 

TREBUIE REALIZATĂ 

CONFORMAREA 100% PÂNĂ ÎN 

2010 

PARAMETRII PENTRU CARE 

TREBUIE REALIZATĂ 

CONFORMAREA 100% PÂNĂ ÎN 

2015 

OBSERVAŢII 

>200001 
Oxidabilitate, amoniu, aluminiu, 

fier, pesticide si mangan 
- 

Se considera ca pentru 

ceilalti parametri 

conformarea s-a realizat 

pana la 31 decembrie 

2006 

100001 – 

200000 

Oxidabilitate, amoniu, aluminiu, 

fier, pesticide si mangan 
 

Se considera ca pentru 

ceilalti parametri 

conformarea s-a realizat 

pana la 31 decembrie 

2006 

10000 – 

100000 
Oxidabilitate si turbiditate 

Amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, 

cadmiu, pesticide si mangan 
 

<10000 Oxidabilitate  
Amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu 

fier, plumb, cadmiu si pesticide 

Se considera ca pentru 

mangan conformarea s-a 

realizat pana la 31 

decembrie 2006 

Conform articolului 3, paragraful 2(b) al Directivei - transpusă în legislaţia românească prin Legea nr. 458/2002, 

modificată şi completată prin Legea nr. 311/2004 – se exceptează de la prevederile Directivei apa potabilă ce 

provine de la un producator de apă individual care furnizează mai putin de 10 m³ în medie pe zi sau care 

deserveşte mai puţin de 50 de persoane cu excepţia cazului în care apa este produsă ca parte a unei activităţi 

comerciale sau publice. 

In aceasta situaţie se încadrează satele cu mai puţin de 50 locuitori din mediul rural. In Legea nr. 311/2004 însă 

a fost introdus articolul 2, punctul 1), litera c prin care este reglementată calitatea din fântânile publice şi 

individuale şi articolele 141 şi 142 prin care sunt stabilite responsabilităţile de monitorizare şi supraveghere 

sanitară. 

Planul de implementare pentru Directiva 98/83/CE prevede ca în localităţile unde se înregistrează depăşiri de 

pesticide şi nitraţi în fântânile publice, primaria va fi responsabilă pentru identificarea de soluţii alternative şi 

pentru asigurarea conectării la un sistem centralizat de alimentare cu apă sau realizarea investiţiilor pentru 

realizarea unui nou sistem până la data de 22 decembrie 2015. 
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4.5.2. Obiective Judeţene Speciale în sectorul colectării şi evacuării apelor uzate 

„Planul de Implementare pentru Directiva Consiliului 91/271/EEC cu privire la tratarea apelor uzate urbane 

rectificat de Directiva 98/15/CE” conţine pentru fiecare judeţ o listă a acestor aglomerări inclusiv termene-limită 

pentru îndeplinire (Anexa 3 – Plan de Implementare Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate). 

Pentru judeţul Giurgiu aceasta conţine o listă a tuturor celor 44 de aglomerări de peste 2,000 de locuitori cu 

termene-limită specifice pentru conformare cu legislaţia europeană şi românească în ceea ce priveşte apele 

uzate. 

Există câteva aglomerări cu termene limită diferite pentru sistemul de colectare a apelor uzate şi pentru tratarea 

apelor uzate (termenul limită pentru colectarea apelor uzate este mai devreme decât cel pentru tratarea apelor 

uzate). S-a convenit în aceste cazuri ca cel mai strict termen-limită să fie cel relevant. Altfel, se va crea o sursă 

punctuală de poluare cu ape uzate pentru ca va fi reabilitată reţeaua de canalizare fără tratarea necesară a 

apelor uzate. 

Pe baza acestora, Anexa 3 a “Planului de Implementare Ape Uzate” poate fi rezumată după cum urmează: 

TTaabbeell  NNrr..  44--99  ––  RReezzuummaatt  aall  AAnneexxeeii  33  ––  PPllaann  ddee  IImmpplleemmeennttaarree  DDiirreeccttiivvaa  9911//227711//CCEEEE  pprriivviinndd  eeppuurraarreeaa  aappeelloorr  uuzzaattee  

NR. CRT AGLOMERARE AN NR. CRT. AGLOMERARE AN 

1 
Giurgiu (Giurgiu-municipiu, Slobozia, 

Remuş, Oinacu) 
2013 23 Mârşa 2018 

2 Bolintin Vale (oraş) 2013 24 Frăţeşti 2018 

3 Mihăileşti(oraş) 2013 25 Cosoba 2018 

4 
Valea Dragului (Valea Dragului, 

Vărăşti, Dobreni) 
2015 26 Mihai Bravu 2018 

5 

Ulmi (Ulmi, Trestieni, Ghionea, 

Poenari, Moşteni, Drăgăneasca, 

Căscioarele) 

2018 27 Novaci (Novaci, Popeşti) 2018 

6 
Bolintin Deal (Bolintin Deal, Mihai 

Vodă) 
2018 28 Băneasa 2018 

7 
Hotarele (Hotarele, Isvoarele, 

Teiuşu) 
2018 29 Malu 2018 

8 
Goştinari (Goştinari, Colibaşi, 

Câmpurelu) 
2018 30 Joiţa 2018 

9 Ogrezeni (Ogrezeni, Hobaia) 2018 31 Găiseni 2018 

10 Palanca (Palanca, Stoeneşti) 2018 32 
Izvoarele (Izvoarele, 

Chiriacu) 
2018 

11 Floreşti 2018 33 
Singureni (Singureni, 

Stejaru) 
2018 

12 
Roata de Jos (Roata de Jos, Roata 

Mică, Sadina) 
2018 34 

Grădiştea (Grădiştea, 

Falaştoaca) 
2018 

13 
Adunaţii Copăceni (Adunaţii 

Copăceni, Mogoşeşti, Varlaam) 
2018 35 Dărăşti Vlaşca 2018 

14 Cartojani 2018 36 Căscioarele 2018 

15 Malu Spart (Malu Spart, Suseni) 2018 37 
Călugăreni (Călugăreni, 

Braniştea) 
2018 

16 Prundu 2018 38 
Grădinari (Grădinari, 

Zorile) 
2018 

17 
Clejani (Clejani, Podu Doamnei, 

Neajlovu, Sterea) 
2018 39 Comana 2018 

18 Ghimpaţi (Ghimpaţi, Copaciu) 2018 40 Bucşani (Bucşani, Dealu) 2018 

19 
Vânătorii Mici (Vânătorii Mici, Izvoru, 

Vânătorii Mari, Cupele) 
2018 41 Daia 2018 

20 Vedea 2018 42 Herăşti 2018 

21 
Crevedia Mare (Crevedia Mare, 

Crevedia Mică, Sfântu Gheorghe) 
2018 43 Gostinu 2018 

22 Săbăreni 2018 44 Naipu 2018 

Notă: Localităţi excluse din Anexa 3 din „Planul de Implementare Ape Uzate”: Buturugeni, Răsuceni, Leţca Nouă, Stăneşti, Clejani, 

Putineiu, Găujani, Greaca, Stoeneşti, Toporu, Iepureşti, Gogoşari, Schitu şi Bulbucata. 



 
 

“Master Plan revizuit pentru infrastructura Pagina 4-21 din 22 

de apă şi canalizare în judeţul Giurgiu” – revizia 2 

Rezumând din nou acest tabel în funcţie de numărul de aglomerări care trebuie să respecte legislaţia 

europeană şi românească cu privire la apele uzate în diferiţi ani, se ajunge la tabelul prezentat mai jos: 

TTaabbeell  NNrr..  44--1100  ––  RReezzuummaatt  aall  AAnneexxeeii  33  aa  „„PPllaannuulluuii  ddee  IImmpplleemmeennttaarree  AAppee  UUzzaattee””  

TERMEN-LIMITĂ PENTRU CONFORMARE ÎN SECTORUL APELOR UZATE 2013 2015 2018 

Număr de aglomerări care trebuie să se conformeze în acel an în sectorul apelor uzate 3 1 40 

4.5.3. Managementul Nămolului 

Directiva 86/278/CCE privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de la staţiile 

de epurare, a fost transpusă prin OM 49/2004 pentru aprobarea normelor Tehnice privind protecţia mediului şi 

în special a solurilor când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură. Acest ordin a fost modificat în luna 

octombrie 2004 prin ordinul 334/2004 privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează 

nămoluri de la staţiile de epurare. Obiectivele Directivei constau în reglementarea utilizării nămolurilor de 

epurare în agricultură în aşa mod încât să se prevină efectele nocive asupra solurilor, vegeţatiei, animalelor şi 

omului, încurajând utilizarea lor corectă. Stabileşte valori limită obligatorii pentru metalele grele (cadmiu, cupru, 

nichel, plumb, zinc, mercur) în nămoluri şi în sol. Utilizarea nămolurilor trebuie interzisă când concentraţia 

acestor metale în sol depăşeste valorile limită. Incurajează valorificarea nămolurilor de epurare în agricultură cu 

condiţia ca ele sa fie utilizate în mod corect, tinănd seama de faptul că utilizarea lor nu trebuie să dăuneze 

calităţii solului şi producţiei agricole. 

Acest ordin stabileste valorile pentru concentraţiile de metale grele (cadmiu, cupru, nichel, plumb, zinc şi 

mercur) în solurile pe care se aplică nămoluri, concentraţiile de metale grele din nămoluri şi cantităţile maxime 

anuale ale acestor metale grele care pot fi introduce în solurile cu destinaţie agricolă. Interzice utilizarea 

nămolurilor atunci când unul sau mai multe metale grele din soluri depaşeste valorile limită pe care le stabilesc 

şi necesitatea de a lua măsuri pentru asigurarea ca aceste valori limita să nu fie depaşite ca urmare a utilizării 

nămolurilor. Sunt stabilite de asemenea obligaţiile şi responsabilităţile producătorilor de nămol. 

4.6. CONCLUZII 

Din cele prezentate în acest capitol pot rezulta o serie de consecinţe. Aceste consideraţii au un impact imediat 

asupra componentelor identificate mai târziu în acest raport, pentru că afectează perioada în care diversele 

lucrări ar trebui implementate pentru a reduce riscul unor investiţii ineficiente şi costurile operaţionale excesive. 

Este evident că măsurile respective sunt necesare în primul rând în domeniul tratării apei, pentru ameliorarea 

calităţii tratării, până în 2015. Reabilitarea trebuie să se realizeze oricând este justificată, dar în multe cazuri, 

trebuie făcute modificări semnificative în baza proceselor de tratare a apei deja existente. Pe altă parte, debitul 

final de apă este în prezent foarte ridicat din două motive principale: 

 nivelurile de consum de apă ale consumatorilor domestici şi non-domestici sunt ridicate; şi  

 pierderile de apă sunt destul de ridicate. 

Este de aşteptat ca ambele componente să se diminueze. 

Consumul va scădea cel mai probabil deoarece managementul se va concentra pe creşterea contorizării şi 

tarife care să acopere costurile. Pe de altă parte, pierderile din reţea trebuie să scadă pentru a reduce costurile 

de operare. Ambele efecte trebuie iniţiate imediat, iar reducerea preconizată va lua câţiva ani şi va atinge 

niveluri acceptabile înainte de 2015, dată până la care standardele ridicate de tratare sunt aşteptate să fie 

îndeplinite. 

Abordarea în cazul canalizării şi epurării este de asemenea influenţată de datele până când standardele 

ridicate trebuie să fie instalate. În funcţie de numărul şi tipul de branşări, trebuie să se facă ulterior o epurare 

cât mai eficientă. Timpul disponibil până atunci trebuie folosit pentru reducerea eficientă a infiltraţiilor. Acest 

lucru este necesar pentru că nivelul de colectare al apelor uzate colectate este atât de scăzut încât o tratare 

eficientă poate fi realizată cu greu. Prin urmare, timpul disponibil al OR pentru îndeplinirea standardelor ridicate 

trebuie folosit pentru: 

 reducerea eficientă a infiltraţiilor; 

 dezvoltarea expertizei necesare pentru operarea eficientă a facilităţilor SEAU; şi 
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 eliminarea oricărei posibile contaminări de la clienţii non-domestici. 

Îmbunătăţirea serviciilor de apă, în primul rând, şi după aceea a tratării apelor uzate este considerat compatibil 

cu obiectivul COR de consolidare. 


