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4 OBIECTIVE NATIONALE SI JUDETENE 

4.1 REZUMAT 

Capitolul 4 prezinta obiectivele si tintele de mediu relevante, care trebuie indeplinite la nivel national si local 
prin contributia proiectelor de extindere si reabilitare infrastructura  de apa si apa uzata in vederea 
respectarii cerintelor legislatiei nationale pentru acest sector. 

Documentele principale de referinta sunt: 

• Tratatul de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana; 

• POS – Mediu; 

• Strategia Europa 2020; 

• Cadrul Strategic Comun 2014 – 2020; 

• Programul de Convergenta 2011 – 2014; 

• Strategia Nationala de Dezvoltare Durabila 2013 – 2020 – 2030; 

• Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului; 

• Planul de Actiune pentru Mediu al Judetului Hunedoara. 

 

4.1.1. Metodologie si ipoteze 

 
Odata cu aderarea Romaniei la marea familie a Uniunii Europene, tara noastra a castigat drepturi dar, in 
acelasi timp, s-a angajat sa onoreze indatoririle ce deriva din tratatul de aderare si legislatia adoptata de UE, 
acquis-ul comunitar pe care Romania trebuie sa-l respecte ca orice alt stat membru al Uniunii Europene.  
 
La momentul elaborarii Master Planului exista documentele strategice pana in 2020 si la nivel national pana 
in 2030, insa nu a fost inca pregatit documentul Programului Operational Mediu si nici planurile de 
dezvoltare regionale sau locale, in cadrul carora sa fie stabilite tinte locale, regionale si nationale care sa se 
alinieze obiectivelor nationale ale Romaniei si Uniunii Europene.  
 
In urma analizei situatiei existente si a previziunilor de cerere viitoare, Operatorul Regional Apa Serv Valea 
Jiului S.A. nu preconizeaza pe termen mediu extinderea ariei de operare sau o modificare a configuratiei 
sistemelor de alimentare cu apa sau a aglomerarilor existente.  
 
Planificarea investitiilor pe termen lung a fost dezvoltata pe baza strategiei Judetului Hunedoara si pe baza 
angajamentelor ferme asumate de catre Guvernul Romaniei atunci cand a semnat Tratatul de Aderare la 
Uniunea Europeana. El cuprinde toate investitiile considerate necesare in baza analizei investigatiilor, 
cuprinse in Faza 1 (2014 – 2020) si Faza 2 (2021 – 2038) de investitii.  
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Faza 1- 2014 – 2020 
Etapa I-a a investitiilor prioritare a fost elaborata avand la baza faptul ca toate localitatile care nu sunt 
acoperite de etapa 1 a programului vor avea nevoie de o alimentare cu apa acceptabila, care sa se 
conformeze cu prevederile Directivei 98/83/EEC pana in anul 2015.  
Programul privind colectarea si epurarea apelor uzate se aplica numai pentru acele localitati care pot fi 
clasificate ca aglomerari pe baza definitiilor din Directiva 91/271/EEC si cu o populatie echivalenta mai 
mare de 2,000.  
Reabilitarea sistemelor existente de alimentare cu apa  vor continua si completa extinderile de retele realizate 
in faza anterioara de investitii pentru a realiza o dezvoltare durabila a infrastructurii de apa in Valea Jiului. In 
special reabilitarile aductiunilor, a retelelor de distributie apa si colectare apa uzata vor duce la o reducere 
considerabila a pierderilor de apa si a infiltratiilor iar reabilitarea captarilor,  a statiilor de tratare si a celor de 
pompare va avea ca efect cresterea performantelor si conformarea cu cerintele UE privind calitatea apei si 
protectia mediului. 

Faza 2 – 2021 – 2038 
Programul de investitii pentru serviciile de alimentare cu apa, colectare/epurarea a apelor uzate pentru 
ultimele etape este dominat de necesitatea de a mentine infrastructura in stare buna, dar fara investitii in 
noua infrastructura. 
Planul investitiilor considerate ca absolut necesare  pe termen lung a fost elaborat pe baza unei analize si 
evaluari a situatiei existente si a previziunilor, dupa prelucrarea tuturor informatiilor acumulate prin stransa 
conlucrare cu Autoritatea Contractanta. Acest plan pe termen lung a fost comparat cu tintele nationale si 
judetene.  

Investitiile identificate ca necesare a fi finantate in perioada 2014 – 2038 constau in principal in reabilitari ale 
sistemelor de alimentare cu apa cu risc important asupra sistemului si implicit asupra sanatatii umane, 
sisteme care si-au depasit durata de viata si care se afla intr-o stare avansata de degradare. Acestea se 
adreseaza tuturor componentelor sistemului de alimentare cu apa: captari, statii de tratare, aductiuni , retele 
sisteme de comanda si control, in vederea conformarii depline cu Directivele UE si legislatia nationala. 

 

4.1.2.  Concluzii referitoare la previziunile cererii de apa 

 
In capitolul 3 al Master Planului “Prognoze”sunt detaliate previziunile pentru consumul de apa si cantitatea 
de apa uzata rezultata pana in anul 2040.   
 
Estimarea consumului de apa a fost realizata pe baza evolutiei indicatorilor macroeconomici, a populatiei la 
nivel de judet si oras si veniturilor pe gospodarii, a pierderilor de apa din sistem, a faptului ca inregistrarile  
consumurilor din ultimii 7 ani arata o reducere datorata contorizarii si cresterii pretului de vanzare. 
 
Pentru consumurile de apa potabila in institutii si centrele comerciale, s-a acceptat un spor de 20% fata de 
consumul domestic, iar pentru consumul de apa potabila in industrie, s-a considerat: 

- 30 l/angajat/zi pentru locurile de munca cu grad redus de murdarie; 
- 60 – 120 l/angajat/zi pentru locurile de munca cu grad sporit de murdarie. 

 
Proiectia evolutiei pe termen lung a consumului individual casnic mediu a fost considerata a fi de 110 litri de 
persoana pe zi(l/p/z).  
Evolutia vanzarilor de apa catre consumatorii casnici si industriali, in conformitate cu Tabelul 3.4-2 din 
capitolul 3 al Master Planului este urmatoarea:  
 

Table 4-1 Evolutia vanzarilor de apa catre consumatori casnici si industriali 

Aria de Operare Apa 2011 2015 2018 2021 2040 
Petrosani Milioane m3/a 4.150 3.910 4.236 4.309 4.811 
Uricani Milioane m3/a 0.210 0.219 0.302 0.306 0.338 
Total Milioane m3/a 4.359 4.130 4.537 4.615 5.150 
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Pierderile de apa din sistemele existente si cele ce se vor realiza in viitor, se vor reduce treptat prin 
reabilitarea esalonata a retelelor de distributie si contorizarea generala a sistemelor. 
 
Referitor la prognoza debitului si a incarcarii apei uzate, s-a pornit de la urmatoarele ipoteze: 

• debitele colectate in sistemele de canalizare vor urmari variatia debitelor de apa potabila livrata in 
sistemele de alimentare cu apa; debitele de apa uzata menajere si cele industriale sunt reduse cu 
20% fata de debitele de apa potabila distribuita in localitati;  

• apele uzate industriale, a caror debite variaza de la o unitate la alta, in functie de specific si 
tehnologie, grad de preepurare  si recirculare, vor fi descarcate in retelele de canalizare;  incarcarea 
apelor uzate la intrarea in statiile de epurare se va situa in conformitate cu cerintele Directivei  
91/271/CCE si a normativului NTPA 002/2002, iar pentru evacuarea in emisar se vor respecta 
prescriptiile prevazute in Directiva 91/271/CCE si normativul NTPA 001/2002 

• Apele meteorice vor fi analizate separat sau impreuna cu cele menajere, in functie de situatiile 
existente in fiecare localitate pe considerente tehnico-economice. 
 

Evolutia cantitatii de apa uzata, in conformitate cu Tabelul 3.5-1 din capitolul 3 al Master Planului este 
urmatoarea:  

 
Table 4-2 Evolutia cantitatii de apa uzata 

Aria de Operare Apa Uzata 2011 2015 2018 2021 2040 
Petrosani Milioane m3/a 4.167 3.689 4.236 4.309 4.811 
Uricani Milioane m3/a 0.193 0.206 0.302 0.306 0.338 
Total Millioane m3/a 4.360 3.895 4.537 4.615 5.150 
 
 
Reabilitarea retelelor de canalizare va influenta pozitiv reducerea debitelor de infiltratie colectate din freatic 
si va aduce calitatea apelor uzate la parametrii normali la intrarea in statiile de epurare (180 – 250 mg 
CBO5/dm3). 
 

4.2  OBIECTIVE NATIONALE IN DOMENIUL APEI SI APEI REZIDUALE 

In cadrul acestei sectiuni vor fi prezentate pe scurt  obiectivele generale relevante de mediu si in mod special 
politicile, obiectivele si strategiile nationale de apa si apa reziduala definite in Tratatul de Aderare, Programul 
Sectorial Operational de Mediu, pe baza directivelor UE in acest domeniu.  

 

4.2.1.  Tratatul de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana 

In contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana (UE) în anul 2007, politica naţională de dezvoltare 
trebuie racordata din ce în ce mai strâns la politicile, obiectivele, principiile şi reglementările comunitare în 
domeniu, în vederea asigurării unei dezvoltări socio-economice de tip „european” şi reducerea cât mai 
rapidă a disparităţilor semnificative faţă de UE. 

Astfel, in conformitate cu Tratatul de Aderare, au avut loc o serie de negocieri referitoare la angajamentele 
pe care România trebuie sa si le asume in vederea conformarii cu legislatia europeana de mediu si tara 
noastra si-a asumat o serie de obligatii ferme ce implică investiţii considerabile în decursul unor perioade de 
tranzitie relativ scurte. 

Conform termenilor Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana, Romania trebuie sa se conformeze pana 
pe data de 31 decembrie 2015 Directivei Apei Potabile 98/83/CEE cu privire la limitele parametrilor 
aglomerarilor a caror populatie este mai mica de 10.000 locuitori. Referitor la Directiva Apelor Uzate 
Urbane 91/271/CEE, Romaniei i s-a acordat o perioada de tranzitie pana pe 31 decembrie 2018 pentru a 
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realiza implementarea integrala pentru toate aglomerarile cu o populatie mai mare de 2.000 locuitori; ex. 
racordari la sisteme centralizate de canalizare.  Conformarea cu acquis-ul pentru colectarea, descărcarea şi 
epurarea apelor uzate municipale trebuie realizata – până în 2015 pentru 263 aglomerări mai mari de 10 
000 locuitori echivalenţi (l.e.) şi până în 2018 pentru 2.346 de aglomerări între 2 000 şi 10 000 locuitori 
echivalenţi (l.e.).  
 
Mai mult, în urma negocierilor de aderare, 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 grad avansat de epurare. Ca urmare, costuri suplimentare sunt 
necesare pentru conformare în majoritatea aglomerărilor urbane cu peste 100.000 l.e., care beneficiază de 
programele de pre-aderare pentru construcţii/reabilitare de staţii de epurare a apei, astfel încât să se asigure 
tratarea avansată (eliminarea azotului şi fosforului).  

Legislaţia românească în sectorul de apă este în mare măsură în vigoare şi în conformitate cu acquis-ul 
comunitar, dar sunt necesari paşi suplimentari în vederea conformării depline, în special în cazul 
comunităţilor mici. 

a) Alimentarea cu apa 

Directiva Apei Potabile  98/83/CEE a fost transpusa ca Legea nr. 458/2002 cu modificarile si completarile 
ulterioare, prin derogare de la dispoziţiile articolelor 5 alineatul (2) şi 8, precum şi ale anexei I părţile B şi C 
la Directiva.  

Cerintele principale ale directivei: 

• Obligatia de a stabili parametrii de calitate pentru apa destinata consumului uman si valori pentru 
parametrii relevanti (Articolele 2-5). 

• Obligatia de a determina punctele (locurile) (Articolul 6), in care apa trebuie sa fie corespunzatoare 
valorilor stabilite conform Articolului 5. 

• Obligatia de a asigura monitorizarea reglementata, pe intreaga tara, a calitatii apei destinate 
consumului uman (Articol 7) si informarea adecvata si actualizata a consumatorilor (Articolul 13), 
inclusiv publicarea regulata a rapoartelor si prezentarea lor catre Comisie. 

• Obligatia de a asigura ca toate masurile necesare de remediere sa fie luate pentru a se restabili 
calitatea apei care nu este corespunzatoare valorilor parametrilor de calitate, interzicerea folosirii 
apei a carei calitate constituie un pericol potential pentru sanatate, acordarea de posibile derogari in 
conditiile prevazute de directiva si informarea consumatorilor (Articolele 8, 3, 9 si 13) 

• Obligatia de a asigura ca substantele sau materialele folosite la tratarea sau distributia apei destinate 
consumului uman nu vor diminua protectia sanatatii publice (Articol 10). 

Sursa: Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului 
uman; www.mmediu.ro 

Cerintele referitoare la valorile stabilite pentru parametrii de calitate ai apei potabile in Romania sunt 
prezentate in tabelul urmator. 

Table 4-3 Termene de conformare cu Directiva 98/83/CE 

Aglomerari 
urbane 

(locuitori) 

Termene de conformare/indicatori 
31 decembrie 2010 31 decembrie 2015 

< 10.000 

 

oxidabilitate amoniu, nitraţi, turbiditate, aluminiu, fier, 
plumb, cadmiu şi pesticide 

10.000 - 100.000 

 

oxidabilitate şi turbiditate amoniu, nitraţi, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, 
pesticide şi mangan 

> 100.000 

 

oxidabilitate, amoniu, aluminiu, 
pesticide, fier şi mangan 

- 
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Nota: oxidabilitatea (5mg/l) 

Sursa: Tratatul de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana 

In plus, POS Mediu stabileste ca tinta pana in anul 2015 ca cel putin 70% din populatie sa fie bransata la 
serviciile de baza de alimentare cu apa. 

Romania are obligativitatea de a se conforma cu cerintele Directivei, cu respectarea obiectivelor 
intermediare prezentate in tabelul urmator: 
 

Table 4-4 Termene de conformare a localitatilor 

Localitati conforme pana in anul 2007 
Nr. locuitori 

conectati 
Total 

localitati 
Oxidabilitate 

% 
Amoniu 

% 
Nitrati 

% 
Turbiditate 

% 
Aluminiu 

% 
Fier 
% 

Metale  grele 
% 

Pesticide 
% 

Mangan 
% 

<10000 1774 98,4 99 95,3 99,3 99,7 99,2 99,9 99,9 100 

10000-100000 111 73 59,5 93,7 87 83,8 78,4 98,2 93,4 96,4 

100001-200000 14 85,7 92,9 100 100 92,9 100 100 78,6 92,9 

>200000 9 77,8 100 100 100 88,9 100 100 88,9 88,9 

TOTAL 1908 96,7 96,7 95,2 98,64 98,64 97,9 99,8 99,4 99,7 

Localitati conforme pana in anul 2010 
Nr. locuitori 

conectati 
Total 

localitati 
Oxidabilitate 

% 
Amoniu 

% 
Nitrati 

% 
Turbiditate 

% 
Aluminiu 

% 
Fier 
% 

Metale  grele 
% 

Pesticide 
% 

Mangan 
% 

<10000 1774 100 99,5 97,7 99,7 99,7 99,3 99,9 99,9 100 

10000-100000 111 100 80,2 97,3 100 94,6 90 98,2 96,4 96,4 

100001-200000 14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

>200000 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TOTAL 1908 100 98,32 97,7 99,7 99,4 98,7 99,8 99,7 99,7 

Localitati conforme la 31.12.2015 
Nr. locuitori 

conectati 
Total 

localitati 
Oxidabilitate 

% 
Amoniu 

% 
Nitrati 

% 
Turbiditate 

% 
Aluminiu 

% 
Fier 
% 

Metale  grele 
% 

Pesticide 
% 

Mangan 
% 

<10000 1774 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

10000-100000 111 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

100001-200000 14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

>200000 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TOTAL 1908 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

b) Colectarea si tratarea apei uzate 

Directiva Apelor Uzate Urbane a fost transpusa in legislatie nationala prin NTPA 011/2002. 

Specificatiile Directivei Apelor Uzate Urbane se refera la urmatoarele aspecte: 
• Apele uzate urbane produse in aglomerari trebuiesc colectate, transportate si tratate conform Directivei, 
luand in considerare prevederile privind deversoarele pentru apele pluviale; 
• Granitele unei aglomerari sunt delimitarile zonelor deja populate si zonelor ce vor fi populate mai tarziu, 
unde apele uzate pot fi colectate la un cost eficient (densitate mare a cladirilor ce produc ape uzate); 
• Incarcatura totala de apa uzata produsa de o aglomerare exprima dimensiunea aglomerarii in termeni 
tehnici si reprezinta criteriul principal pentru stabilirea nevoilor de colectare si tratare ape uzate; 
• Existenta unei aglomerari nu depinde de existenta unui sistem de colectare. Notiunea de aglomerare 
cuprinde si acele zone care se afla in vecinatati apropiate, dar unde nu exista un sistem de colectare; 
• Limitele aglomerarilor pot sau nu corespunde limitelor entitatilor administrative; 
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• Limitele aglomerarilor si incarcaturile generate (persoana echivalenta, PE) ar trebui sa ia in considerare 
dezvoltarea viitoare si ar trebui periodic actualizata. 
Intrucat Romania a declarat intregul sau teritoriu ca zona sensibila (HG 325/2005), se cere ca pentru statiile 
de epurare din orasele a carei populatie este mai mare de 10.000 locuitori sa asigure si o tratare tertiara 
(indepartarea azotului si a fosforului) conform Articolului 5(2) din Directiva Apelor Uzate Urbane. 
 
 
 

4.2.2. Cerintele principale ale Directivei sunt urmatoarele: 

• Identificarea zonelor sensibile de pe teritoriul Romaniei (art. 5(1)). 
• Asigurarea ca toate aglomerarile mai mari de 2.000 l.e. sunt prevazute cu sisteme de colectare a apei 

uzate orasenesti (art. 3). 
• Asigurarea ca apele uzate orasenesti care intra in sistemele de colectare ale aglomerarilor cu mai 

mult de 2.000 e.l, sunt subiectul unei epurari secundare sau echivalente inainte de descarcare (art.4). 
• Asigurarea ca apele uzate orasenesti care intra in sistemele de colectare ale aglomerarilor cu mai 

mult de 10.000 l.e., situate in zonele sensibile,sunt supuse unei epurari mai stringente inainte de 
descarcare, iar apa descarcata satisface standardele de emisii relevante pentru azot si fosfor  Anexa 
I, tabel 2, art. 5 alin. 2, 3, 4) 

• Asigurarea ca apele uzate orasenesti colectate din aglomerarile cu mai mult de 2.000 l.e. si 
descarcate in cursuri de apa curgatoare, si cele provenite din aglomerari cu mai putin de 10,000 l.e. 
care descarca in apele costiere, sunt epurate corespunzator inainte de descarcare (art. 7). 

• Asigurarea ca, atunci cand apele din jurisdictia unui Stat Membru sunt afectate de evacuari de ape 
uzate din alt Stat Membru, Statul afectat notifica celuilalt stat si Comisiei faptele relevante.( art. 9) 

• Asigurarea ca statiile de epurare a apelor uzate orasenesti sunt proiectate, construite, exploatate si 
intretinute pentru a asigura performante suficiente in conditii climatic normale (art. 10). 

• Asigurarea ca descarcarile de ape uzate industriale care intra in sistemele de colectare si in statiile de 
epurare orasenesti (art. 11), descarcarile din statiile de epurare a apei uzate orasenesti (art. 12) si 
depozitarea namolului rezultat din statiile epurare a apei uzate orasenesti, sunt supuse unor  
reglementari prealabile si/sau unor autorizari specifice de catre autoritatea competenta. 

• Asigurarea ca apele uzate industriale biodegradabile care nu intra in statiile de epurare a apei uzate 
orasenesti, respecta conditiile de descarcare stabilite in reglementarile prealabile si/sau autorizarile 
specifice emise de catre autoritatea competenta (art. 13). 

• Asigurarea monitorizarii apelor uzate descarcate, a monitorizarii apelor receptoare relevante si a 
monitorizarii procedurilor de depozitare a namolului provenit din epurarea apei uzate orasenesti 
(art. 14 si 15). 

Referitor la conformarea cu cerintele privind tratarea apelor urbane reziduale (Directiva 91/271/CEE) 
privind colectarea și epurarea apelor uzate orășenești și evitarea evacuării apelor uzate orășenești netratate, 
în receptori naturali, cerintele aplicate Romania sunt în conformitate cu următoarele obiective intermediare: 

• la 31 decembrie 2013, conformarea cu dispoziţiile articolului 3 din directivă trebuie 
realizată în aglomerările urbane cu un echivalent-locuitor mai mare de 10.000; 

• la 31 decembrie 2015, conformarea cu dispoziţiile articolului 5 alineatul (2)  (sisteme de 
tratare tertiare) din directivă trebuie realizată în aglomerările urbane cu un echivalent-
locuitor mai mare de 10.000. In acest sens, este de mentionat faptul ca in urma negocierilor de aderare, 
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 
grad avansat de epurare (eliminarea Azotului si Fosforului). 

România este obligată să asigure extinderea treptată a sistemelor de colectare ape uzate prevăzute la 
articolul 3 în conformitate cu următoarele niveluri minime generale de echivalent-locuitor: 

• 61%, la 31 decembrie 2010; 
• 69%, la 31 decembrie 2013; 
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• 80%, la 31 decembrie 2015; 
• 100%, la 31 decembrie 2018. 

România este obligată să asigure extinderea treptată a tratării apelor reziduale prevăzute la articolele 4 şi 
5 alineatul (2) în conformitate cu următoarele niveluri minime generale de echivalent-locuitor: 

• 51%, la 31 decembrie 2010; 
• 61%, la 31 decembrie 2013; 
• 77%, la 31 decembrie 2015; 
• 100%, la 31 decembrie 2018. 

 

4.2.3. Programul National de Reforma 2011 – 2013 

Programul Naţional de Reformă 2011-2013 (PNR) reprezintă platforma-cadru pentru definirea şi aplicarea 
politicilor de dezvoltare economică a României, în concordanţă cu politicile Uniunii Europene (UE), având 
ca priorităţi realizarea unei economii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, cu niveluri ridicate de 
ocupare a forţei de muncă, productivitate şi de coeziune socială. 
Utilizarea judicioasă a PNR,  prin asumarea reformelor necesare şi realiste în  contextul european al 
eforturilor pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, permite concentrarea  demersurilor 
naţionale pentru modernizarea economiei şi societăţii româneşti şi susţine convergenţa economico-socială 
cu celelalte state membre ale UE. 
 
Pornind de la obiectivele strategiei Europa 2020, România şi-a stabilit, prin Programul Naţional de 
Reformă, priorităţile şi obiectivele proprii care fixează cadrul şi direcţiile de dezvoltare economică 
sustenabilă.  
 
PNR 2011-2013 continuă reformele asumate în PNR 2007-2010 şi propune reforme noi, derivate din 
specificul obiectivelor Strategiei Europa 2020 şi al documentelor ataşate (iniţiative emblematice, Analiza 
anuală a creşterii, Pactul Euro Plus). 
 
În conformitate cu Programul de Guvernare, Programul de Convergenţă, Strategia Fiscal Bugetară şi ţinând 
cont de obiectivele UE prevăzute în Strategia Europa 2020, strategia economică pe termen mediu a 
României vizează următoarele obiective: 

• reluarea procesului de creştere economică şi crearea de noi locuri de muncă; 
• ajustarea deficitului public şi a deficitului de cont curent până la valori la care să facă posibilă 

finanţarea lor şi continuarea procesului de dezinflaţie; 
• protejarea categoriilor de populaţie cele mai afectate de criza economică; 
• îmbunătăţirea predictibilităţii şi performanţelor politicii fiscale pe termen mediu şi maximizarea şi 

utilizarea eficientă a fondurilor de la Uniunea Europeană; 
• asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a finanţelor publice; 
• restructurarea şi eficientizarea activităţii administraţiei publice; 
• implementarea fermă a angajamentelor asumate în cadrul acordului financiar extern multilateral cu 

Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană, Banca Mondială, precum şi alte instituţii 
financiare internaţionale; 

• implementarea reformelor prioritare pe termen scurt şi mediu şi a măsurilor specifice pentru 
atingerea obiectivelor naţionale stabilite în contextul Europa 2020. 

 
Pe termen scurt, priorităţile guvernului rămân în continuare legate de relansarea economică, crearea de 
locuri de muncă şi asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice. În acest sens, creşterea eficienţei şi 
transparenţei administraţiei publice, alături de îmbunătăţirea mediului de afaceri, se înscriu în categoria 
priorităţilor strategice pe termen scurt, menite să contribuie, în mod direct, la asigurarea condiţiilor pentru 
atingerea ţintelor asumate în contextul strategiei Europa 2020. 
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În ansamblul său, Programul Naţional de Reformă va stimula competitivitatea, productivitatea şi potenţialul 
de creştere a României, coeziunea socială, teritorială şi convergenţa economică, toate acestea urmărind 
reducerea decalajelor în ceea ce priveşte dezvoltarea economică faţă de celelalte state membre ale Uniunii 
Europene. 
 

4.2.4. Programul de convergenta 2012 - 2015 

Forma actualizată a Programului de convergenţă pentru perioada 2012 - 2015 a fost elaborată pe baza 
Regulamentul CE Nr. 1466/1997 al Consiliului privind consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare şi 
supravegherea şi coordonarea politicilor economice, asa cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 
1055/2005 al Consiliului si Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European si al Consiliului. 
Programul de Convergenţă este realizat în concordanţă cu Codul de conduită referitor la Specificaţiile 
privind Implementarea Pactului de Stabilitate şi Creştere şi la Liniile orientative pentru formatul şi 
conţinutul Programelor de Stabilitate şi de Convergenţă din 12 ianuarie 2012. 
Transmiterea de către statele membre şi evaluarea de către CE a Programului de Convergenţă reprezintă o 
componentă a „Semestrului European” care priveşte întărirea coordonării politicilor economice, structurale 
şi bugetare. Semestrul european este instrumentul principal pentru Strategia Europa 2020, instrumentul 
preventiv al Pactului de stabilitate şi creştere (amendat prin intrarea în vigoare, în data de 13 decembrie 
2011, a pachetului de 6 regulamente) şi al Procedurii de dezechilibre macroeconomice, precum şi pentru 
Pactul Euro Plus. 
Programul de Convergenţă ilustrează capacitatea României de a se încadra din anul 2014 în obiectivul 
bugetar pe termen mediu (MTO), reprezentând un deficit bugetar structural de 0,7% din PIB, ceea ce 
corespunde prevederilor Tratatului privind Stabilitatea, Coordonarea şi Guvernanţa în cadrul Uniunii 
Economice şi Monetare. 
Cadrul macroeconomic din Programul de Convergenţă ia în considerare perspectivele mediului internaţional 
şi ale economiei europene din prognozele Comisiei Europene. De asemenea, scenariul macroeconomic 
propus pentru perioada 2012-2015 este convergent cu estimările CE despre evoluţia economiei româneşti. 

 

4.2.5. Programul Operational sectorial Mediu 

Obiectivul global al POS Mediu vizează protectia si îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a 
calitatii mediului şi, în acelaşi timp, contribuie substanţial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a 
României la UE cu privire la protecţia mediului.  
POS Mediu este unul dintre cele mai importante programe operaţionale din punct de vedere al alocării 
financiare şi reprezintă cea mai importantă sursă de finanţare pentru sectorul de mediu si in mod special 
pentru sectorul de apa/apa uzata.  
Programul Operaţional Sectorial Mediu pentru perioada de programare 2007-2013 (POS Mediu) reprezintă 
documentul de programare a instrumenetelor structurale care stabileşte strategia de alocare a fondurilor 
europene în vederea dezvoltării sectorului de mediu în România, în perioada 2007-2013.  
Programul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune 
(FC) - cu o valoare de aproximativ 4,5 miliarde Euro, la care se adaugă cofinanţarea naţională de 
aproximativ 800 milioane Euro.  
Obiectivele specifice POS Mediu sunt: 

• 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; 

• 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; 

• Reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea schimbărilor climatice cauzate 
de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi până în 2015; 
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• Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea 
managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000; 

• Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin 
implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015. 

 
Realizarea acestor obiective va fi asigurată prin orientarea fondurilor alocate spre următoarele Axe 
Prioritare: 

1. Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată (aproximativ 3,15 
miliarde Euro, din care grant UE 2,8 miliarde Euro); 

2. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor 
contaminate istoric (1,12 miliarde Euro, din care grant UE aproximativ un miliard 
Euro); 

3. Reabilitarea centralelor municipale de termoficare în vederea reducerii 
poluării (388,6 milioane Euro, din care grant UE 229 milioane Euro); 

4. Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii (191 
milioane Euro, din care grant UE 172 milioane Euro); 

5. Dezvoltarea infrastructurii de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai 
expuse la risc (315,8 milioane Euro, din care grant UE 270 milioane Euro); 

6. Asistenţa Tehnică (144,9 milioane Euro, din care grant UE 130 milioane Euro). 
 
Axa prioritară 1 – “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”  vizează unul dintre 
sectoarele în care necesităţile investiţionale sunt foarte ridicate, având în vedere accesul redus al 
comunităţilor din România la infrastructura de apă şi apă uzată, calitatea necorespunzătoare a apei potabile 
şi lipsa, în anumite zone, a facilităţilor de canalizare şi epurare a apelor uzate. Această axă urmăreşte totodată 
îmbunătăţirea eficienţei serviciilor publice de apă.  
Operatiunile din cadrul acestei axe finanţeaza următoarele activităţi orientative:   

• 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.  
• Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor (inclusiv dosarele de licitaţie), management şi 

publicitate (inclusiv conştientizarea publicului), îmbunătăţirea guvernării instituţionale. 
 
Obiectivele acestei axe prioritare sunt următoarele: 

• 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. 

Ţinând cont de slaba dezvoltare a sectorului de apă din România (în ceea ce priveşte infrastructura şi 
serviciile publice) şi necesitatea de conformare cu aquis-ul UE în perioade de tranziţie relativ scurte, POS 
Mediu (2007-2013) acorda prioritate proiectelor mari de infrastructură, care acoperă mai multe aglomerări la 
nivel regional/judeţean şi care: 
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• vor contribui în mod semnificativ la 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. 

Indicatorii privind implementarea proiectelor din cadrul acestei axe prioritare sunt prezentati in tabelul 
urmator. 

Table 4-5 Indicatori POS Mediu (2007-2013) 

Indicator Unitate de 
masura 

Valoare de 
baza 

(anul 2006) 

Valoare 
tinta 
(anul 
2015) 

Situatia 
curenta  

Output     
Localităţi ce beneficiază de facilităţi de apă 
noi/reabilitate în sistem regional 

Nr. 60 300 - 

Staţii de epurare noi/reabilitate Nr. 30 200 - 
Rezultat     

Populaţia conectată la serviciile de apă de 
bază în sistem regional 

% 52 70 - 

Apă uzată epurată corespunzator (din totalul 
volumului de apă uzată) 

% 35 60 - 

Companii regionale de apă create Nr. 10 35 43 
Sursa: Raportul Annual de Implementare a POS Mediu  

 

In cadrul POS Mediu, s-a precizat ca beneficiarii fondurilor UE destinate conformarii in domeniul apei si 
apei uzate vor fi acordate numai autorităţilor locale, prin operatorii regionali infiintati la nivel de 
judet/regiune.  
Regionalizarea sistemelor de  apa/apa uzata este strategia guvernului Romaniei pentru dezvoltarea durabila 
si eficientizarea sectorului dar si pentru a asigura in termenele agreate conformarea cu acquis-ului 
comunitar. Aceasta reprezinta organizarea si operarea serviciilor furnizate unor grupuri de municipalităţi la 
nivel regional (situate in cadrul aceluiasi bazin hidrografic sau graniţa administrativă).  
 
Un sistem de apa regional este o organizatie administrativa, de management sau pe baze contractuale, care 
include doua sau mai multe sisteme de apa locale si foloseste resurse si facilitati comune pentru a obtine o 
optimizare a acestora prin efectul economiilor de scara. 
Prin operarea activitatilor de apa si canalizare la nivel regional si folosind sisteme integrate se asteapta 
urmatoarele rezultate: 

• Imbunatatirea calitatii serviciilor funizate, a relatiei cu clientii si a perceptiei acestora privind 
operatorii; 

• Realizarea de economii de scara cu impact asupra eficientizarii anumitor categorii de costurii; 
• Reducerea risipei de apa, promovarea conservarii resurselor, minimizarea investitiilor si 

protectia surselor de apa; 
• Cresterea capacitatii de pregatire si implementarea a proiectelor de investitii precum si a 

capabilitatilor de negociere a finantarii; 
• Conducerea activitatii prin folosirea instrumentelor de management moderne si eficiente si 

reducerea implicarii factorului politic in operarea activitatii. 
 
Din punct de vedere instituţional, regionalizarea se realizează prin reorganizarea serviciilor publice existente 
deţinute de municipalităţi şi are la bază trei elemente instituţionale cheie: 
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• Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară;  
• Operatorul Regional; 
• Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor. 

Mai multe informatii cu privire la aceste elemente au fost prezentate in cadrul capitolului 2.6.4.1. 

 

4.2.6. Programul Operational Sectorial de Mediu (2014 – 2020) 

La momentul actualizarii acestui Master Plan pachetul legislativ al Comisiei Europene (CE) cu privire la 
politica de coeziune 2014-2020 nu este inca definitivat. CE a prezentat propunerile sale privind politica de 
coeziune 2014- 2020 si, in prezent, propunerile fac obiectul negocierii cu Parlamentul European și Consiliul 
Uniunii Europene, cu scopul de a fi convenite în timp util pentru a facilita lansarea fără probleme a noilor 
programe. Se estimeaza ca propunerile CE vor intra in vigoare in cursul anului 2013. 

In propunerile sale de reglementare CE pune accentul pe simplificarea fiecarui domeniu de politică în parte, 
intenţionează să monitorizeze progresele realizate în ceea privește aplicarea actelor finale si sa asigure 
utilizarea mai corenta a fondurilor UE disponibile. Pe baza unui cadru strategic comun si a unui contract de 
parteneriat care reprezinta un document strategic national ce fundamenteaza si stabileste obiective tematice 
de dezvoltare si alocarea indicativa a fondurilor europene in perioada 2014 - 2020, vor fi pregatite 
programele operationale subsecvente. Aceste programe vor transpune prevederile contractului/acordului de 
parteneriat si vor reprezenta angajamente ferme ale statului membru pentru indeplinirea obiectivelor UE 
prin programarea fondurilor comunitare. Strategia globala de investitii va fi aliniata la obiectivele Europa 
2020 pentru crestere economica si ocuparea fortei de munca. 

Unul din obiectivele tematice ale Politicii de coeziune 2014 – 2020 este „Protectia mediului si eficienta 
resurselor”.  

In ceea ce priveste Fondul de Coeziune, ca si pentru perioada de programare curenta, propunerea este ca 
acesta sa sprijine statele membre cu un Venit National Brut / cap de locuitor mai mic de 90 % din media 
celor 27 de state membre ale UE. In ceea ce priveste investitiile in domeniul mediului, se propune ca prin 
Fondul de Coeziune sa se finanteze operatiuni in urmatoarele domenii: 

• Adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea riscurilor; 
• Sectoarele apei şi deşeurilor; 
• Biodiversitatea, inclusiv prin infrastructuri ecologice; 
• Mediul urban; 
• Economia cu emisii reduse de dioxid de carbon. 

În conformitate cu propunerile Comisiei privind cadrul financiar multianual, investiţiile în energie sunt, de 
asemenea, eligibile pentru a beneficia de contribuţie, cu condiţia ca acestea să aibă efecte pozitive asupra 
mediului. Prin urmare, investiţiile în eficienţa energetică şi energia regenerabilă sunt, de asemenea, sprijinite.  

Conform propunerii CE (din Martie 2012) a Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului 
privind Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006, Art. 3 – Prioritatile de 
investitii, Fondul de Coeziune asigură contribuții pentru următoarele priorități de investiții în cadrul 
obiectivelor tematice:  

(a) tranziția către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon în toate sectoarele prin:  

• promovarea producerii și distribuției de energie din surse regenerabile;  
• promovarea eficienței energetice  și a utilizării energiilor regenerabile în întreprinderi mici 

și mijlocii;  
• sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile în infrastructurile 

publice;  
• dezvoltarea sistemelor de distribuție inteligente la nivel de joasă tensiune;  
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• promovarea de strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru zonele urbane;  

(b) promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și managementul riscurilor prin:  

• sprijinirea investițiilor specifice pentru adaptarea la schimbările climatice; 
• promovarea investițiilor pentru a face față unor riscuri specifice, asigurarea  rezistenței în 

fața dezastrelor  și dezvoltarea sistemelor de management al dezastrelor;  

(c) protecția mediului și promovarea eficienței resurselor prin:  

• satisfacerea necesităților importante de investiții în sectorul deșeurilor, pentru a îndeplini 
cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii; 

• satisfacerea necesităților importante de investiții în sectorul apelor, pentru a îndeplini 
cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii;   

• protejarea și refacerea biodiversității, inclusiv prin infrastructuri ecologice;  
• îmbunătățirea mediului urban, inclusiv regenerarea terenurilor industriale dezafectate și 

reducerea poluării aerului.” 
Indicatorii comuni,  sau specifici fiecarui program utilizati se stabilesc la zero, iar tintele cumulative se 
fixeaza pentru anul 2022.   
Pentru indicatorii de rezultat specifici fiecărui program, valorile de referintă se stabilesc în functie de cele 
mai recente date disponibile si se fixează tinte pentru anul 2022, iar acestea pot fi exprimate în termeni 
cantitativi sau calitativi. 
 
Indicatorii comuni utilizati pentru proiecte de mediu in domeniul alimentare apa si tratare apa uzata sunt 
urmatorii: 
 

Table 4-6 Indicatorii comuni 

 Unitate Denumire 
Alimentare cu apa persoane Populatie suplimentara care beneficiaza de o mai 

buna alimentare cu apa  
 m³ Reducere estimata a scurgerilor din reteaua de 

distributie a apei 
Epurarea apelor uzate echivalent populatie populatie suplimentara care beneficiaza de o mai 

buna tratare a apelor uzate 
 
Conform propunerii Comisiei Europene de „Regulament al Parlamentului European si al Consiliului  
privind dispozitiile specifice aplicabile Fondului European de Dezvoltare Regională si obiectivului 
referitor la investitiile pentru crestere economică si ocuparea fortei de muncă si de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006”, pentru perioada 2014 – 2020 Fondul European de Dezvoltare 
Regionala va sprijini dezvoltarea regională si locală prin cofinantarea investitiilor în cercetare si dezvoltare si 
în inovare, în aspectele legate de schimbările climatice si de mediu, în sprijinul acordat IMM-urilor, în 
serviciile de interes economic comun, în infrastructurile de telecomunicatii, energie si transport, în 
infrastructurile de sănătate, educatie si sociale si în dezvoltarea urbană durabilă. 
 
FEDER va contribui la finantarea sprijinului care are drept scop consolidarea coeziunii economice, sociale 
si teritoriale, corectând principalele dezechilibre regionale prin sprijinirea dezvoltării si a ajustării structurale 
a economiilor regionale, inclusiv prin reconversia regiunilor industriale aflate în declin si a regiunilor mai 
putin dezvoltate, in urmatoarele domenii: 
 
(a) investitiile productive care contribuie la crearea si salvgardarea locurilor de muncă durabile, prin 
intermediul unor ajutoare directe pentru investitiile în întreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri); 
(b) investitiile în infrastructuri care le oferă servicii de bază cetătenilor în domeniul energiei, al mediului, al 
transportului si al tehnologiilor informatiei si ale comunicatiei (TIC); 
(c) investitiile în infrastructurile din domeniul social, al sănătătii si al educatiei; 
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(d) dezvoltarea unui potential endogen prin sprijinirea dezvoltării regionale si locale si a cercetării si inovării. 
     Aceste măsuri includ: 

• investitii fixe în echipamente si infrastructuri la scară mică; 
• sprijin pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri si servicii prestate acestora; 
• sprijin pentru organismele publice de cercetare si inovare si investitii în favoarea tehnologiei si a 

cercetării aplicate în întreprinderi; 
• constituirea de retele, cooperarea si schimbul de experientă între regiuni, orase si principalii actori 

sociali, economici si de mediu; 
(e) asistentă tehnică. 

În regiunile mai dezvoltate, FEDER nu sprijină investitiile în infrastructurile care le oferă servicii de bază 
cetătenilor în domeniul mediului, al transportului si al TIC. 
Conform art.5 al Regulamentului, una dintre prioritatile de investitii pentru FEDR este protectia mediului 
si promovarea utilizării eficiente a resurselor,  respectiv: 

• satisfacerea nevoilor importante de investitii în sectorul deseurilor pentru a îndeplini cerintele 
stabilite de acquis-ul în domeniul mediului; 

• satisfacerea nevoilor importante de investitii în sectorul apelor pentru a îndeplini cerintele 
stabilite de acquis-ul în domeniul mediului; 

• protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului cultural; 
• protejarea biodiversitătii, protectia solurilor si promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv 

NATURA 2000 si infrastructurile ecologice; 
• actiuni destinate îmbunătătirii mediului urban, inclusiv reabilitarea siturilor necultivate si reducerea 

poluării aerului. 
 
Indicatorii comuni utilizati pentru proiecte de mediu in domeniul alimentare apa si tratare apa uzata sunt 
aceiasi cu cei prezentati mai sus in cadrul  Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului privind 
Fondul de Coeziune.  
 
In conformitate cu Memorandumul nr. 2260 din 08.06.2012 pregatit de Ministrul Afacerilor Europene, 
Leonard Orban, referitor la aprobarea actiunilor si documentelor  privind pregatirea accesarii si  
implementarii fondurilor europene in perioada 2014 – 2020,  se precizeaza faptul ca documentele de 
programare pentru perioada 2014 – 2020 vor avea la baza Regulamentele CE pentru perioada 2014 – 2020, 
care indica principalele caracteristici ale viitorului proces de programare:   

• concentrarea tematica asupra Strategiei Europa 2020 pentru o “crestere inteligenta, durabila si 
incluziva”, transpusa in Cadrul Strategic Comun (CSC) la nivel European; 

• un cadru unic de programare la nivelul fiecarui stat membru, numit Contract/Acord de Parteneriat  
2014 – 2020 (care sa inlocuiasca Cadrul Strategic National de Referinta 2007 – 2013), care va 
acoperi instrumentele structurale si fondurile destinate dezvoltarii rurale si pescuitului (FEDR, FSE, 
FC, FEADR si FEPM); aceste fonduri programate prin CSC vor contribui la realizarea obiectivelor 
UE privind cresterea inteligenta, durabila si incluziva; 

• posibilitatea de a putae elabora programme multifond in cazul implementarii instrumentelor 
structurale; 

• oportunitati extinse pentru abordarea teritoriala a programarii; 
• un accent crescut pe  pentru performanta si monitorizarea rezultatelor; 
• orientarea specifica a cheltuielilor catre realizarea prioritatilor Uniunii si delimitarea clara a sumelor 

alocate in acest scop; 
• impunerea unor conditionalitati macroeconomice, ex-ante si ex-post pentru accesarea/cheltuirea 

fondurilor; 
• simplificarea procesului de implementare si un mai bun management al fondurilor. 

 

Aceasta programare va fi realizata dupa definitivarea cadrului legislativ la nivel European si deciziile 
adoptate la nivel national referitoare la: 
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• legatura dintre politica de coeziune pentru perioada 2014 – 2020 si Programul National de 
Reforma si Programul de Convergenta, precum si cu alte strategii nationale/sectoriale, 
inclusive cele stabilite prin regulamente europene ca fiind conditionalitati ex-ante; 

• elaborarea planurilor de dezvoltare regionala care vor fundamenta interventiile publice la 
nivel regional; 

• numarul si aria de acoperire a viitoarelor programme operationale – inclusiv dimeniunea 
lor teritoriala, caracteristicile de tip mono sau multi-fond; 

• responsabilitatile privind managementul programelor si cadrul institutional; 

• reconsiderarea sistemului national de asigurare a resurselor  nationale de co-finantare.  

Vor fi elaborate urmatoarele tipuri de documente programatice: 

• Contractul/Acordul de Parteneriat  2014 – 2020 care va inlocui Cadrul Strategic National de 
Referinta 2007 – 2013; 

• Programele operationale (PO): documente de programare la nivel sectorial/teritorial cu finantare 
din fondurile structurale si care pot fi mono sau multi – fond; 

• Programele (P): Programul National pentru Dezvoltare Rurala si Programul National pentru 
Pescuit pentru finantari FEADR si FEPM; 

• Documente de implementare (similare actualelor documente cadru de implementare) care prezinta 
detaliile practice de implementarew la nivel de „prioritate de investitii”;  

In ceea ce priveste Programul Operational Sectorial Mediu pentru perioada de programare 2014-2020, 
acesta este in faza incipienta de pregatire, astfel, la acest moment nu exista informatii certe cu privire la 
tipurile operatiunilor eligibile si regulile de finantare a proiectelor, acestea depinzand in cea mai mare masura 
de pachetul legislativ al CE. 

Ceea ce este insa cert cu privire la exerciţiul financiar următor, este ca beneficiarii proiectelor din sectorul de 
apa/apa uzata vor fi tot operatorii regionali. 

In ultima varianta de Caiet de Sarcini  pentru pregatirea aplicatiei POS 2013 – 2020, se precizeaza 
urmatoarele:  

Referitor la investitiile  2013-2020 care se prevad pentru apa: 

"Ca indicatie generala, lucrarile se vor adresa sistemelor de alimentare cu apa care deservesc localitati cu 
un numar minim de 50 locuitori, dar ca excepţie, cu justificări solide, se pot accepta la finanţare si zone / 
localitati/sisteme care deservesc mai putin de 50 locuitori. În ambele situaţii, investitiile trebuie să se 
incadreze in valoarea specifica maximă de 1000 Euro/locuitor (*). Valoarea specifica anterior mentionata 
poate fi depasita numai in cazuri exceptionale cu o justificare tehnica si economica foarte bine argumentata, 
orice depăşire a acestei valori urmând a face obiectul aprobarii prealabile scrise a MMP – AM POS Mediu, 
anterior depunerii variantei preliminare a Studiului de Fezabilitate." 

 

Referitor la investitiile  2013-2020 care se prevad pentru apa uzata:  

"Ca indicatie generala, lucrarile se vor adresa sistemelor de canalizare care deservesc aglomerari cu un 
numar minim de 2000 locuitori echivalenti, dar pot fi acceptate si aglomerari/clustere care deservesc mai 
putin de 2000 locuitori, daca acestea sunt motivate iar investitiile se incadreaza in valoarea specifică maximă 
de 2000 Euro/ locuitor echivalent(**).  Valoarea specifica anterior mentionata poate fi depasita numai in 
cazuri exceptionale cu o justificare tehnica si economica foarte bine argumentata, orice depăşire a acestei 
valori urmând a face obiectul aprobarii prealabile scrise a MMP – AM POS Mediu, anterior depunerii 
variantei preliminare a Studiului de Fezabilitate." 
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NOTA: 

(*)Se va raporta valoarea investitiei la populatia beneficiara, nu la intreaga populatie a localitatii ori 
a sistemului  

(**)Se va raporta valoarea investitiei la populatia echivalenta beneficiara, nu la intreaga populatie a 
agomerarii ori a clusterului 

 

Ca si in perioada de programare curenta, in perioada 2014-2020 se vor finanta probabil cu prioritate 
investitii necesare pentru conformarea cu prevederile Directivelor Uniunii Europene relevante şi într-o 
măsură mai mică şi doar acolo unde sunt prezentate justificări temeinice, vor fi incluse în proiecte şi alte 
investiţii pentru funcţionarea în condiţii optime a sistemelor de apă şi canalizare.  

De asemenea, prin proiecte vor fi putea fi prevăzute şi investiţii care să conducă la eficientizarea în 
ansamblu a operării infrastructurii de apă/apă uzată, incluzând aici şi investiţii care să contribuie la 
diminuarea efectelor schimbărilor climatice şi măsuri de adaptare la acestea.  

Se doreste ca proiectele să cuprindă în mod echilibrat, atât investiţii necesare pentru modernizarea  
sistemelor de apă/apă uzată din aglomerările aflate în aria de operare prezenta a operatorului regional, cât şi 
alte investiţii necesare pentru extinderea ariei de operare a acestuia, astfel incat beneficiile castigate prin 
procesul de regionalizare sa poată fi consolidate.  

In acelasi timp, se asteapta o mai mare implicare a Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara (principalul 
interlocutor in relatia cu  Operatorii Regionali de Apa) in ceea ce priveste: implementarea strategiei comune 
de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare; punerea in practica a politicilor tarifare; 
controlul activitatii si performantelor Operatorilor Regionali, etc. 

 

4.3 REFERINTE LA ALTE STRATEGII SI PLANURI NATIONALE SAU REGIONALE 
RELEVANTE 

 
Noua dimensiune europeana a impus, ca o conditie cheie pentru membrii UE, o calitate mai buna a 
mediului inconjurator. Desi Romania a inregistrat un progres semnificativ din 1990, numeroase eforturi si 
resurse au fost si sunt sunt necesare in continuare pentru a atinge standardele Uniunii Europene.  
Principalele obiective in ceea ce priveste protectia apelor in Romania, in conformitate cu cerintele UE, 
includ urmatoarele aspecte: imbunatatirea starii resurselor de apa si a ecosistemelor acvatice; protectia apei 
potabile; incurajarea utilizarii durabile a apei; reducerea efectelor adverse ale inundatiilor si secetei. In 
domeniul gospodaririi apelor, Romania si-a fixat ca scop “realizarea unei politici de gospodarire durabila a 
apelor prin asigurarea protectiei cantitativa si calitativa a apelor, apararea impotriva actiunilor distructive ale 
apelor, precum si valorificarea potentialului apelor in raport cu cerintele dezvoltarii durabile a societatii si in 
accord cu directivele europene in domeniu”. (Strategia si Politica Nationala in Domeniul Gospodaririi 
Apelor, MMDD). 

O serie de strategii si planuri la nivel national  si regional  au fost pregatite in vederea conformarii cu 
cerintele europene.  

 

4.3.1. Planul National de Dezvoltare (2007 – 2013) 

Protectia si imbunatatirea calitatii mediului reprezinta prioritatea 3 din cadrul Planului National de 
Dezvoltare 2007 – 2013. Planul Naţional de Dezvoltare a fost pregatit pentru perioada de programare 2007-
2013, in vederea recuperarii cât mai rapide a disparităţilor de dezvoltare socio-economică a Romaniei faţă de 
UE. Acesta este un document de planificare strategică şi programare financiară multianuală care vizeaza 
orientarea şi stimularea dezvoltarii socio-economice a României în conformitate cu Politica de Coeziune a 
Uniunii Europene. 
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În accepţiunea politicii de coeziune, PND reprezintă un instrument de prioritizare a investiţiilor publice 
pentru dezvoltare, acesta avand rolul de a stabili direcţiile de alocare a fondurilor publice pentru investiţii cu 
impact semnificativ asupra dezvoltării economice şi sociale, din surse interne (buget de stat, bugete locale, 
etc.) sau externe (fondurile structurale şi de coeziune, fonduri UE pentru dezvoltare rurală şi pescuit, credite 
externe, etc.), în scopul diminuării decalajelor de dezvoltare faţă de Uniunea Europeană şi a disparităţilor 
interne (ex. urban-rural, regiunea x faţă de media naţională, etc.). 

În perioada de referinţă a PND 2007-2013, România trebuie să se racordeze atât la Politica de Coeziune a 
Uniunii Europene, cât şi la priorităţile Agendei Lisabona, la realizarea cărora va trebui să-şi aducă propria 
contribuţie. Este de menţionat că propunerile Comisiei Europene privind managementul Fondurilor 
Structurale în perioada de programare 2007-2013 reflectă o reorientare sporită în sensul susţinerii eforturilor 
de atingere a obiectivelor fundamentale de la Lisabona şi Göteborg, respectiv creşterea competitivităţii, 
ocuparea deplină şi protecţia durabilă a mediului. Pe aceleaşi obiective se axează şi Strategia de 
dezvoltare a PND 2007-2013, în încercarea de a realiza reducerea cât mai rapidă a decalajelor existente faţă 
de UE prin metode promovate la nivel european şi care vor beneficia de o susţinere financiară substanţială 
din partea UE.  

În ceea ce priveşte Strategia PND, având în vedere obiectivul global de reducere a decalajelor de dezvoltare 
faţă de UE şi pornind de la o analiză cuprinzătoare a situaţiei socio-economice actuale, au fost stabilite şase 
priorităţi naţionale de dezvoltare, ce grupează în interior o multitudine de domenii şi subdomenii prioritare: 

• Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere; 
• Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport; 
• Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului; 
• Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi întărirea capacităţii 

administrative; 
• Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol; 
• Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării. 

Formularea obiectivelor strategice ce contribuie la realizarea priorităţilor naţionale de dezvoltare încearcă să 
îmbine, pe de o parte, elementele politicilor sectoriale şi ale politicii de dezvoltare regională, inclusiv prin 
prisma Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă a României „Orizont 2025”, şi, pe de altă parte, 
orientările strategice la nivel european şi cerinţele specifice legate de accesarea fondurilor comunitare post-
aderare.  

Direcţiile strategice ale Priorităţii 3 a Planului Naţional de Dezvoltare – “Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii 
mediului” sunt în conformitate cu obiectivele pe termen lung ale politicii României în sectorul de mediu şi 
au la bază Directivele UE, Strategia Europeană pentru Dezvoltare Durabilă, precum şi al 6-lea Program de 
Acţiune pentru Mediu al Uniunii Europene. Agenda Lisabona este, de asemenea, luată în considerare.  

În cadrul Priorităţii 3 a PND, sunt avute în vedere următoarele sub-priorităţi: 

• Îmbunătăţirea standardelor de viaţă prin asigurarea serviciilor de utilităţi publice la standardele de 
calitate şi cantitate cerute, în sectoarele de apă şi deşeuri (prin dezvoltarea sistemelor de 
infrastructură de apă şi apă uzată în regiunile mai puţin dezvoltate şi reducerea diferenţelor 
dintre regiuni); 

• Îmbunătăţirea sistemelor sectoriale de management de mediu (inclusiv dezvoltarea unor sisteme 
specifice de management al apelor). 

Obiectivele specifice referitoare ale prioritatii de mediu sunt dupa cum urmeaza: 

Imbunatatirea standardelor de viata prin asigurarea serviciilor de utilitati publice in sectoarele de apa si 
deseuri, la calitatea si in cantitatea necesara: 

• Dezvoltarea sistemelor integrate de infrastructură de apă şi apă uzată în 40 regiuni/judeţe până 
în 2015; 
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• Construirea sistemelor integrate de deseuri in minimum 20 regiuni/judete si extinderea 
infrastructurii municipale de deseuri in alte 20 regiuni/judete pana in 2015. 

Imbunatatirea sistemelor sectoriale de management de mediu: 

• Îmbunătăţirea calităţii apei prin:   

- epurarea corespunzătoare a apelor uzate pentru minimum 250 aglomerări cu mai mult 
de 10.000 locuitori echivalenţi, reprezentând aprox. 62% din încărcarea biodegradabilă 
totală până în 2015;  

- asigurarea calităţii apei potabile, conform standardelor europene, în toate aglomerările 
urbane, precum şi în localităţile rurale de peste 10.000 locuitori echivalenţi până în 
2015. 

• Imbunatatirea calitatii solului prin: 

- Inchiderea a minim 80 depozite municipale de deseuri neconforme cu standardele UE 
si ecologizarea zonelor aferente concomitent cu: reducerea treptata a deseurilor 
depozitate, valorificarea deseurilor recuperabile, separarea si administrarea adecvata a 
deseurilor periculoase si prevenirea infiltrarii apelor de suprafata in deseurile 
depozitate; 

- Reabilitarea unor terenuri contaminate cu grad ridicat de poluare. 

• Protectia calitatii aerului in zonele cele mai expuse prin:  

- Retehnologizarea sistemelor de termoficare din sectorul public din localitatile cu grad 
ridicat de poluare. 

• Managementul imbunatatit al resurselor naturale in vederea dezvoltarii durabile prin: 

- Aplicarea unor planuri adecvate de management pentru programele de reabilitare a 
zonelor puternic afectate; 

- Realizarea sistemelor de arii protejate de interes national prioritar incluse in reteaua 
Natura 2000; 

- Realizarea de lucrari de protectie impotyriva efectelor dezastrelor naturale, in special 
impotriva inundatiilor, in regiunile cele mai expuse. 

 

Aceste obiective ale PND contribuie la realizarea angjamentelor Romaniei, ca rezultat al negocierilor pentru 
Capitolul 22 „Mediu”, ce implică investiţii considerabile în sectorul de apă şi apă uzată, în toate aglomerările 
urbane/rurale mai mari de 2.000 l.e., în decursul unor perioade de tranziţie relativ scurte, respectiv: 

• 2015 – conformarea pentru sistemele de canalizare şi staţiile de epurare a apelor uzate în aglomerările mai 
mari de 10.000 l.e.  

• 2018 – conformarea pentru sistemele de canalizare şi staţiile de epurare a apelor uzate în aglomerările cu o 
populaţie echivalentă între 2.000 şi 10.000 l.e. 

Proiectele au inclus de asemenea investitii pentru: 

• construirea/extinderea staţiilor de epurare a apelor uzate în vederea atingerii nivelului 
corespunzător de epurare, în scopul îmbunătăţirii calităţii cursurilor de apă; 

• construirea/modernizarea facilităţilor de apă şi apă uzată în zone specifice. 
Indicatorii tinta ai PND referior la secorul mediu- alimentare cu apa si tratare ape uzate sunt stabiliti pentru 

anul 2015: 
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Table 4-7 Indicatori PND (2007-2013) 

Indicator Nivel de referinta Obiectiv tinta 
2015 

Gospodărirea apelor (an referinţă 2004)   

Populaţie echivalentă conectată la sisteme centralizate de apă 
şi canalizare (% din total populaţie) 

52% 70% 

Număr staţii de epurare 340 702 

Număr reţele de canalizare 644 1.207 

Număr obiective de investiţii: - pentru asigurarea surselor de 
apă 

8.900 8.930 

Dezvoltarea infrastructurii rurale (km)(an de referinta 2003): 

- extindere reţea alimentare cu apă  

- extindere reţea canalizare 

-  

9.000  

1.600 

Sursa: PND 2007 - 2013 

 

4.3.2. Cadrul Strategic National de Referinta (2007 – 2013) 

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) reprezintă documentul strategic naţional prin care se 
stabilesc priorităţile de intervenţie ale Instrumentelor Structurale (Fondul European de Dezvoltare 
Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune) pentru perioada de programare 2007-2013. 
CSNR face legătura între priorităţile naţionale de dezvoltare, stabilite în Planul Naţional de Dezvoltare 
2007-2013, şi priorităţile la nivel european - Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-
2013 şi Strategia Lisabona revizuită. 

Pornind de la situaţia socio-economică actuală şi de la nevoile de dezvoltare pe termen lung ale României, 
CSNR are ca obiectiv general utilizarea Instrumentelor Structurale în scopul reducerii disparităţilor de 
dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene, prin generarea 
unei creşteri suplimentare de 15-20% a PIB până în anul 2015. 

În acest sens, au fost identificate patru priorităţi tematice şi o prioritate teritorială: 
- Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene (inclusiv investitii in infrastructura 
  de mediu); 
- Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti; 
- Dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din România; 
- Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente 
- Promovarea dezvoltării teritoriale echilibrate. 

Implementarea acţiunilor strategice prevăzute în CSNR şi implicit accesarea efectivă a Instrumentelor 
Structurale se realizează prin Programe Operaţionale din cadrul Obiectivelor “Convergenţă” şi “Cooperare 
Teritorială Europeană”. 

Ca diferenţă majoră între PND şi CSNR, este de menţionat că, din punct de vedere al finanţării, CSNR este 
susţinut exclusiv din Fondurile Structurale şi de Coeziune şi cofinanţarea naţională aferentă, în timp ce 
PND include şi alte finanţări (programe de investiţii naţionale şi locale, credite externe, fonduri europene 
pentru dezvoltare rurală şi pescuit, etc.). 
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4.3.3. POS Mediu 

Programul Operational Structural de Mediu contribuie la implementarea prioritatii 3 a Planului National de 
Dezvoltare 2007 – 2013, «Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului». Din  perspectiva internationala, 
POS Mediu are la baza Strategia Europeana de Dezvoltare Durabila si al 6-lea Program de Actiune pentru 
Mediu. 

Strategia globala a POS Mediu, in acord cu Politica de Coeziune si cu CNSR, vizeaza reducerea disparitatilor 
existente intre Romania si UE in ceea ce priveste standardele si serviciile de mediu. 

Obiectivul global al POS Mediu consta in imbunatatirea standardelor de viata ale populatiei si a standardelor 
de mediu, vizand, in principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu. 
 
Obiectivele specifice ale POS Mediu sunt: 

• Imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea serviciilor 
de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in 2015 si stabilirea 
structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apa/apa uzata. 

• Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor prin imbunatatirea managementului 
deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric in minimum 30 de judete pana in 2015 

• Reducerea impactului negativ asupra mediului si diminuarea schimbarilor climatic cauzate de 
sistemele de incalzire urbana in cele mai poluate localitati pana in 2015. 

• Protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului 
ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000. 

• Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei,prin 
implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015. 

In vederea atingerii obiectivelor sus-mentionate, s-au identificat urmatoarele axe prioritare: 

Axa prioritara 1 “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata” 

Axa prioritara 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor 
contaminate istoric” 

Axa prioritara 3 “Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si 
reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele 
mai afectate de poluare” 

Axa prioritara 4 “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii” 

Axa prioritara 5 “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele 
mai expuse la risc” 

Axa prioritara 6 “Asistenta Tehnica” 

In cadrul Axei Prioritare 1 „Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”, obiectivele 
urmarite sunt: 

- Asigurarea serviciilor de apa si canalizare, la tarife accesibile; 
- Asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in toate aglomerarile umane; 
- Imbunatatirea calitatii cursurilor de apa; 
-  Imbunatatirea gradului de gospodarire a namolurilor provenite de la statiile de epurare a 

apelor uzate; 
- Crearea de structuri inovatoare si eficiente de management al apei.  

Aceasta axa prioritara abordeaza accesul redus al comunitatilor la infrastructura de apa si apa uzata (52%), 
calitatea necorespunzatoare a apei potabile si lipsa facilitatilor de canalizare si epurare a apelor uzate in 
anumite zone. De asemenea, se adreseaza problemei privind eficienta scazuta a serviciilor publice de apa 
cauzate in principal de numarul mare de operatori mici, multi dintre acestia desfasurand diferite alte 
activitati (transport public, incalzire urbana, electricitate locala, etc.) si din cauza slabelor investitii pe termen 
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lung, managementului ineficient, lipsei strategiilor de dezvoltare pe termen lung si a planurilor de afaceri, 
etc. 
 
Tinand cont de slaba dezvoltare a sectorului de apa din Romania (in ceea ce priveste infrastructura si 
serviciile publice), aspect reflectat si in cadrul angajamentelor de conformare cu aquis-ul UE in perioade de 
tranzitie relativ scurte, POS Mediu prevede ca la finantare se va acorda prioritate proiectelor mari de 
infrastructura, care acopera mai multe aglomerari la nivel regional / judetean si care: 

- vor aduce o contributie importanta in conformarea cu directivele de apa si apa uzata; 

- vor avea un impact considerabil in ceea ce priveste dezvoltarea regionala prin adresarea 
unor nevoi de dezvoltare urgente ale comunitatilor mari, pe baza unei strategii pe termen 
lung si prin imbunatatirea capacitatii institutionale locale in elaborarea si implementarea 
politicilor din sectorul de apa. 

Indeplinirea cerintelor pentru sectorul de apa si apa uzata (Axa Prioritara 1) este in stransa legatura cu 
indeplinirea cerintelor Axei Prioritare 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si 
reabilitarea siturilor contaminate istoric”, din urmatoarele considerente: 

Dezvoltarea sistemelor de management al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric va 
contribui la scaderea poluarii apelor (captari si panza freatica) si implicit la realizarea obiectivelor de: 

- Asigurare a calitatii corespunzatoare a apei potabile in aglomerarile umane la costuri mai 
reduse; 

- Imbunatatirea calitatii cursurilor de ape; 
- Asigurarea de depozite temporare pentru namolurile provenite de la statiile de epurare.  

 

4.3.4. Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013 – 
2020 - 2030 

Aceasta strategie prezinta ca element definitoriu alinierea deplina a României la conceptul  Uniunii 
Europene de dezvoltare durabila. Desi a facut eforturi considerabile, România mai are de recuperat decalaje 
considerabile fata de celelalte state membre ale Uniunii Europene, si in acelasi timp trebuie sa isi însuseasca 
si transpuna în practica principiile si practicile dezvoltarii durabile în contextul globalizarii. 
Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila 2013 – 2020 - 2030 stabileste obiective concrete pentru 
trecerea, în acest interval de timp, la „modelul de dezvoltare generator de valoare adaugata înalta, propulsat 
de interesul pentru cunoastere si inovare, orientat spre îmbunatatirea continua a calitatii vietii oamenilor si a 
relatiilor dintre ei în armonie cu mediul natural. 
Sursa: Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013 – 2020 – 2030. 
 
Sunt propuse pe termen scurt, mediu si lung urmatoarele obiective strategice: 
Orizont 2013: Încorporarea organica a principiilor si practicilor dezvoltarii durabile în ansamblul 
programelor si politicilor publice ale României ca stat membru al UE. 
 
Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al tarilor Uniunii Europene la principalii indicatori 
ai dezvoltarii durabile. 
 
Orizont 2030: Apropierea semnificativa a României de nivelul mediu din acel an al tarilor membre 
ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltarii durabile. 
 
Consiliul UE a adoptat, la 9 iunie 2006, Strategia reînnoita de Dezvoltare Durabila, pentru o Europa extinsa, 
document care a stat la baza Strategiei Nationale a Romaniei in domeniu, având ca obiectiv general 
„îmbunatatirea continua a calitatii vietii pentru generatiile prezente si viitoare prin crearea unor comunitati 
sustenabile, capabile sa gestioneze si sa foloseasca resursele în mod eficient si sa valorifice potentialul de 
inovare ecologica si sociala al economiei în vederea asigurarii prosperitatii, protectiei mediului si coeziunii 
sociale”. 
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Obiectivele cheie ale acestei strategii sunt: 

• Protectia mediului, prin masuri care sa permita disocierea cresterii economice de impactul negativ asupra 
mediului; 
• Echitatea si coeziunea sociala, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversitatii culturale, egalitatii de 
sanse si prin combaterea discriminarii de orice fel; 
• Prosperitatea economica, prin promovarea cunoasterii, inovarii si competitivitatii pentru asigurarea unor 
standarde de viata ridicate si unor locuri de munca abundente si bine platite; 
• Îndeplinirea responsabilitatilor internationale ale UE prin promovarea institutiilor democratice în slujba 
pacii, securitatii si libertatii, a principiilor si practicilor dezvoltari durabile pretutindeni în lume. 
 
Documentele programatice si strategiile sectoriale elaborate în România în perioada pre- si post-aderare 
contin prevederi relevante si obiective-tinta precise (în unele cazuri) care au constituit, în cea mai mare 
masura, baza de referinta pentru redactarea proiectului de Strategie. Dintre aceste documente, fac parte: 

• Tratatul de Aderare România – Uniunea Europeana, semnat la 25 aprilie 2005, si protocoalele 
Anexate. Acesta include angajamentele concrete ale României de transpunere în practica a întregului acquis 
comunitar si prevad unele decalari ale termenelor de implementare ale unor obligatii de mediu (de ex. pâna 
in 16 iulie 2017 pentru depozitele municipale de deseuri, 2018 pentru extinderea sistemelor urbane de 
alimentare cu apa potabila si tratare a apelor uzate). 

• Planul National de Dezvoltare 2007-2013 (PND).  Planul stabileste drept obiectiv global 
reducerea cât mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio-economica dintre România si celelalte state 
membre ale Uniunii Europene si detaliaza obiectivele specifice ale procesului pe 6 directii prioritare, dintre 
care prioritatea privind protectia si îmbunatatirea calitatii mediului care integreaza in mod direct cerintele 
dezvioltarii durabile pe termen scurt si mediu.  

• Cadrul Strategic National de Referinta, împreuna cu Programul National de Reforma si 
Programul de Convergenta raspund eforturilor de realizare a obiectivelor de convergenta prin definirea 
directiilor de actiune la nivel national pentru încadrarea în obiectivele politicilor si strategiilor europene. 
 
La capitolul 1.4 “Conservarea si gestionarea resurselor natural”Strategia pentru Dezvoltare Durabila a 
Romaniei”defineste ca obiective urmatoarele:  
 
Orizont 2013. Obiectiv national: Reducerea decalajului existent fata de alte state membre ale UE 
cu privire la infrastructura de mediu, atât din punct de vedere cantitativ cât si calitativ, prin 
dezvoltarea unor servicii publice eficiente în domeniu, conforme conceptului de dezvoltare 
durabila si cu respectarea principiului «poluatorul plateste». 
 
Programul Operational Sectorial de “Mediu” al României 2007-2013 este corelat cu strategiile de dezvoltare 
si cu celelalte programe finantate din fonduri europene si nationale si vizeaza conformitatea cu directivele 
UE în materie, reflectând în acelasi timp interesele nationale. 
Pe ansamblu, strategiile si programele nationale referitoare la mediu corespund orientarilor Strategiei pentru 
Dezvoltare Durabila a UE reînnoite (2006) si vizeaza realizarea urmatoarelor obiective specifice: 

(a) Îmbunatatirea calitatii si accesului la infrastructura de apa si apa uzata prin asigurarea serviciilor 
de alimentare cu apa si canalizare în majoritatea zonelor urbane pâna în 2015 si stabilirea 
structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apa/apa uzata, in conformitate 
cu indicatorii tinta definiti in POS Mediu 2007 – 2013 si FEADR; 

(b) Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor prin îmbunatatirea gestionarii 
deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric în minimum 30 de judete pâna în 2015. 
România a obtinut perioade de tranzitie în vederea conformarii cu Directivele UE pentru 
depozitele de deseuri municipale pâna în 2017; depozitarea temporara de deseuri periculoase pâna 
în 2009; depozitarea de deseuri industriale nepericuloase pâna în 2013. 
Un numar de 177 depozite vor trebui sa-si înceteze activitatea si se va asigura reducerea treptata a 
cantitatilor depuse în cele 101 depozite municipale neconforme. Pâna în anul 2013 se va reduce 
pâna la 2,4 milioane tone cantitatea anuala a deseurilor biodegradabile depozitate, reprezentând 
50% din totalul produs în 1995, si se vor implementa masuri pentru reducerea considerabila a 
depozitarii deseurilor de ambalaje.  
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Tintele propuse pentru anul 2015 vizeaza: crearea a 30 sisteme integrate de gestionare a deseurilor 
la nivel regional/judetean; închiderea a 1.500 depozite mici situate în zone rurale si a 150 depozite 
vechi în zonele urbane; realizarea a 5 proiecte pilot pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric; 
asigurarea unor servicii îmbunatatite de salubritate si management al deseurilor pentru un numar de 
8 milioane locuitori. 

Sursa: Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013 – 2020 – 2030. 
 
 
Orizont 2020. Obiectiv national: Atingerea nivelului mediu actual al tarilor UE la parametrii 
principali privind gestionarea responsabila a resurselor naturale. 
În masura în care se acopera necesarul de finantare pe domeniul gospodaririi apelor si apelor uzate, 
conform obiectivelor asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, localitatile cu peste 2.000 
locuitori vor avea asigurata aprovizionarea cu apa potabila de calitate si acces la canalizare precum si dotarea 
cu statii de epurare a apelor uzate în proportie de 100% înca din anul 2018. Se va continua procesul de 
îmbunatatire a serviciilor de apa, canalizare si tratarea apelor uzate în localitatile rurale mai mici. În anul 
2021 vor fi revizuite planurile de management si amenajare a bazinelor si spatiilor hidrografice.  
Pe baza analizei rezultatelor obtinute pâna în 2013, vor fi reevaluate domeniile de interventie, prioritatile de 
actiune si necesarul de finantare pentru perioada urmatoare. 
 
În privinta managementului integrat al deseurilor, se va trece treptat de la depozitarea deseurilor la 
colectarea selectiva si valorificarea într-o proportie mai mare a deseurilor reciclabile, inclusiv prin 
transformarea deseurilor organice în compost, si utilizarea exclusiva, pentru mediul urban, a depozitelor 
ecologice. În mediul rural, va creste gradul de implementare a sistemelor de management integrat al 
deseurilor. 
Sursa: Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013 – 2020 – 2030. 
 
Orizont 2030. Obiectiv national: Apropierea semnificativa de performantele de mediu ale celorlalte 
state membre UE din acel an. 
România se va alinia, în linii generale, la cerintele si standardele UE privind gestionarea apei si apelor 
uzate, în conformitate cu proiectiile preliminare ale Planului de management al bazinelor hidrografice. Se 
prevede atingerea obiectivelor de mediu pentru toate corpurile de apa din România. 
Vor fi reanalizate prioritatile de actiune în domeniul gestionarii deseurilor, îmbunatatirii calitatii 
aerului, conservarii biodiversitatii si patrimoniului natural, precum si prevenirii dezastrelor naturale 
pe baza rezultatelor obtinute în perioada anterioara de referinta, si se vor stabili noi obiective în 
conformitate cu politicile UE si tendintele predominante pe plan mondial. 
Sursa: Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013 – 2020 – 2030. 
 
 

4.3.5. Stategia nationala de gestionare a namolului de epurare 

Strategia nationala de gestionare a namolurilor de epurare a fost finalizata la inceputul anului 2012 si ofera 
un cadru pentru planificarea si implementarea măsurilor pentru gestionarea nămolului rezultat din tratarea si 
epurarea apelor.  

Elaborarea unei politici nationale de gestionare a namolurilor de epurare a aparut ca o necesitate datorata 
unor investitii majore realizate pana in prezent si care se vor efectua in continuare pentru construirea si 
reabilitarea statiilor de epurare, ca Romania sa respecte conditiile Tratatului de Aderare. In România, se 
estimeaza ca va rezulta o crestere estimativa de cinci ori a productiei de namol in urmatorii ani. 

In prezent, putini operatori ai statiilor de epurare au la dispozitie optiuni de valorificare a nămolului, 90% 
din cantitatea de nămol produsa fiind practic stocata în statiile de epurare.  

Operatorii statiilor de epurare aflati sub supravegherea autoritatilor relevante sunt responsabili in primul 
rand cu gestionarea namolului si se confrunta cu situatii diferite avand in vedere urmatoarele aspecte: 

• productia de namol reprezinta un proces continuu, de neoprit; 
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• calitatea namolului nu este controlabila cu strictete (calitatea si controlul apelor industriale 
deversate in sistemul de canalizare sunt vitale; 

• nicio varianata de eliminare a namolului nu are o siguranta maxima si o disponibilitate 
imediata; 

• costurile tratarii si eliminarii namolului sunt semnificative (pana la 50% din costurile totale de 
operare ale statiei de epurare); 

• conformitatea cu standardele de calitate ale namolului si ale mediului inconjurator; 
• perceptii publice negative. 

Sursa: Strategia de Gestionare a Namolului - 2012 

Scopul strategiei si a planului de actiune  este de a furniza un cadru pentru planificarea si implementarea 
sistemelor si practicilor de management a namolurilor intr-un mod eficient din punct de vedere economic si 
al mediului.  

Strategia de gestionare a namolurilor este in deplina concordanta cu toate programele, strategiile si planurile 
care au in vedere imbunatatirea sustenabila, pe termen lung a factorilor de calitate a mediului.  

Dintre obiectivele specifice ale strategiei nationale pot fi enumerate urmatoarele: 

• Minimizarea productiei de namol de epurare prin prevenirea deversarilor excesive de deseuri si 
substante interzise in reteaua de canalizare de ex. prin imbunatatirea controlului asupra 
evacuarilor industriale in canalizare; 

• Imbunatatirea tratarii apelor uzate si a namolurilor pentru a imbunatatii calitatea namolului 
astfel incat acesta sa devina adecvat pentru utilizarea sau eliminarea benefica; 

• Furnizare de indrumare pentru producatorii de namol (operatorii de apa) in dezvoltarea cailor 
de utilizare sau eliminare benefica a namolului; 

• Furnizare de indrumare privind imbunatatirea capacitatii de analiza si monitorizare a calitatii 
namolului produs; 

• Imbunatatirea informarii publice si institutionale privind utilizarile acceptabile ale namolului de 
epurare; 

• Indrumari privind monitorizarea terenurilor agricole receptoare de namol si a potentialelor 
constrangeri privind variantele de utilizare benefica a namolului. 

Sursa: Strategia de Gestionare a Namolului - 2012 

Strategia prezintă solutiile propuse la nivel national si pentru cele opt regiuni de dezvoltare din România. 
Asa cum se prezinta in tabelul urmator, s-a identificat un "scenariu de bază" pentru dezvoltarea de solutii 
pentru trei perioade: termen scurt, mediu si termen lung. 

Strategia ofera un cadru pentru planificarea si implementarea masurilor pentru gestionarea volumelor în 
crestere de namol de la SEAU existente, reabilitate si noi din România în perioada 2012 - 2040. 

Rutele potentiale pentru utilizarea avantajoasă si de eliminare a nămolurilor sunt: aplicarea sustenabilă pe 
termen lung a nămolurilor pe terenurile agricole, în plantatii forestiere si pentru reabilitarea în mod 
ocazional a terenurilor, pentru recuperarea sustenabila pe termen lung a energiei, precum si alte utilizări mai 
putin importante, cum ar fi co-compostarea cu deseuri solide. 

Optiunile de eliminare sunt in depozite dedicate, pe sau langa amplasamentul statiilor de epurare si eliminare 
impreuna cu deseurile solide in depozitele ecologice de deseuri; ambele optiuni fiind nesustenabile pe 
termen lung. Optiunea preferată de utilizare benefica si eliminare a nămolurilor benefice va depinde de 
conditiile specifice locale ale fiecarei statii de epurare.  
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Table 4-8 Optiuni de utilizare/eliminare a namolurilor 

Strategie Optiuni de eliminare/utilizare 

Termen scurt 
(2012 - 2014) 

 
Depozite de deseuri 

Agricultura  

Pe termen scurt, se asteapta ca eliminarea nămolului în depozitele de 
deseuri sa fie cea mai folosita optiune deoarece celelalte optiuni necesita o 
implementare pe mai multi ani sau pot fi mult mai costisitoare in primii ani 
pana cand costurile de eliminare la depozitul de deseuri vor creste.  

Eliminarea nămolului în depozitele de deseuri este privită insa ca si optiune 
ultimă, legislatia CE restrictionează progresiv depozitarea deseurilor 
organice. Noua legislatie a deseurilor în România stabileste un obiectiv ce 
presupune reducerea cu 50% a eliminării deseurilor în depozitele de deseuri 
până în 2020, aspect ce va avea influentă asupra costurilor depozitării 
nămolului în depozitele de deseuri. 

Termen mediu 
(2015 - 2018) 

 
Depozite de deseuri 

Agricultura 
Coprocesare fabrici 

ciment 
 

Pe termen mediu, utilizarea namolului pe terenurile agricole se asteapta sa 
fie din ce in ce mai comuna si mai putin costisitoare in zonele unde exista 
suficient teren agricol corespunzator.  

Nămolul este clasificat în mod oficial ca si deseu însă în conformitate cu 
ierarhia gestionării deseurilor, politica acceptată este de a utiliza nămolul în 
mod benefic ori de câte ori este fezabil, fie ca si fertilizator organic pe 
terenuri, fie ca si sursă de energie recuperată prin combustie.  

Coprocesarea namolului pentru utilizare in fabricile de ciment poate fi 
implementata inainte de anul 2020 in anumite judete (avand in vedere 
existenta capacitatii); aceasta optiune poate conduce la o utilizare mai rara a 
depozitelor de deseuri in cazul in care in urma unei analize detaliate a 
costurilor la nivel local, inclusiv tratare, transport si taxe de admisie, rezulta 
ca aceasta este o optiune eficienta pentru Operator.  

Termen lung 
(2019 - 2040) 

 
Agricultura 

Coprocesare fabrici 
ciment 

Incinerare 

Utilizarea nămolului în agricultură este privită ca fiind una dintre cele mai 
durabile optiuni de gestionare a nămolului însă preferinta pentru agricultură 
este reiterată în legislatia CE (Directiva 91/271/EEC si Directiva 
86/286/EEC) in situatiile in care standardul de calitate al nămolului 
îndeplineste anumite cerinte iar utilizarea sa este controlată si monitorizată 
pentru a minimiza potentialul impact asupra mediului si al sănătătii umane. 
Legislatia principală în România în acest sens este OM 344/2004 ce 
transpune directiva CE 86/278/CEE pentru protectia mediului si în special 
a solului, atunci când nămolul este utilizat în agricultură. 

Utilizarea nămolului în agricultură presupune tratarea acestuia iar metoda 
cea mai preferată este fermentarea anaerobă. Acest proces nu doar 
strabilizează gazul reducându-i mirosul si elemenetele patogene ci se 
produce si biogazul ce poate fi utilizat ca si sursă de căldură si energie în 
cadrul statiei de epurare, reducandu-se astfel cererea de energie pentru 
statia de epurare precum si amprenta de carbon a statiei de epurare. 
Controlul poluantilor (a metalelor grele si a micro-poluantilor organici) în 
nămol este important pentru a se asigura conformarea calitătii nămolului cu 
OM 344/2004. În consecintă, intrarea în vigoare a standardelor de calitate 
pentru apele uzate industrial descărcate în canalizare este crucială cu toate 
că elementele poluante din nămol nu vor fi eliminate complet datorită 
diferitelor surse existente (fecale umane, materiale utilizate la lucrările de 
reparatii a conductelor, produse de ordin domestic etc.). Anterior aplicării 
nămolului, terenul agricol trebuie evaluat din punct de vedere al 
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pretabilitătii sale si al conformării cu OM 344/2004 (si cu alte legislatii 
referitoare la protectia resurselor de apă). Emiterea permisului de aplicare a 
nămolului pe terenurile agricole presupune implicarea Oficiilor de Studii 
Pedologice si Agro-chimice, Directia judeteană ppentru agricultură si 
Agentiile locale pentru protectia mediului. 

In zonele unde terenul agricol este limitat, se asteapta ca namolul sa fie 
coprocesat in fabrici de ciment sau incinerat – ambele optiuni genereaza 
energie din deseuri. Decizia de a include optiunea de incinerare dedicata a 
namolului in strategie a depins de costuri in zonele unde, conform 
premizelor, nu ar exista o alta optiune mai ieftina de gestiune a namolului.  

Distanta maxima de transport a namolului pe care operatorii statiilor de 
epurare o pot suporta fara sa impute costuri excesive a fost fixata la 100 
km. Distanta maxima de transport spre o fabrica de ciment sau spre un 
incinerator de namol depinde de balansarea diferitelor costuri de investitie 
si operationale, analiza ce se poate face de la caz la caz. Doar un anumit 
operator sau un grup de operatori ai statiilor de epurare pot determina daca 
implementarea unui incinerator regional constituie o solutie 
corespunzatoare din punct de vedere tehnic si economic pentru rezolvarea 
problemei de management a namolurilor. 

Sursa: Strategia nationala de gestionare a namolurilor de epurare 
 

Figura urmatoare ilustreaza productia de namol proiectata la nivel national pe baza optiunii de utilizare / 
eliminare a namolului. 

Figure 4-1 România – producția previzionată de namol pe opțiuni de utilizare / eliminare 

 
Sursa: Strategia nationala de gestionare a namolurilor de epurare 
 

Dintre toate optiunile existente pentru valorificarea nămolului, se considera ca utilizarea acestuia în 
agricultură este cea mai plauzibilă atât din punct de vedere tehnic, logistic cât si institutional. Celelalte 
optiuni de utilizare sau eliminare a nămolului sunt relativ simple din punct de vedere institutional si 
operational cât si din perspectiva operatorului statiei de epurare deoarece este necesară doar transportarea 
nămolului către o parte tertă ce îsi va asuma responsabilitatea ulterioară a gestionării nămolului. Asemenea 
facilităti presupun co-procesarea nămolului în fabricile de ciment, compostarea nămolului cu deseurile 
solide sau evacuarea nămolului în depozitele de deseuri solide. 
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4.3.6. Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului 

Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului (PNAPM) este un instrument de implementare a 
politicilor din domeniul mediului, prin promovarea, sustinerea si urmarirea realizarii celor mai importante 
proiecte cu impact semnificativ asupra mediului in vederea aplicarii si respectarii normelor interne si a 
directivelor Uniunii Europene. Plecand de la o evaluare a starii mediului pe baza careia sunt identificate 
principalele categorii de probleme de mediu, PNAPM selecteaza acele proiecte care propune masuri fezabile 
de rezolvare a acestor probleme. 

PNAPM cuprinde o prezentare generala a principalelor caracteristici ale mediului, o prezentare a starii de 
calitate a factorilor care il compun si o selectie de proiecte prioritare, care urmeaza a fi implementate. 

Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului este o concretizare a politicii guvernului in domeniul 
protectiei mediului, in stransa corelare cu obiectivele dezvoltarii durabile, avand ca scop: 

• de a prezenta un set de actiuni care sa stea la baza implementarii proiectelor de îmbunatatire a 
              calitatii mediului; 

• de a stimula initiativele de realizare a proiectelor în vederea îmbunatatirii calitatii mediului si a 
             reducerii impactului negativ al activitatilor asupra sanatatii umane; 

• de a se asigura de conformitatea proiectelor cu strategiile sectoriale de mediu; 
• de a asigura complementaritatea surselor de finantare; 
• fiecare actiune propusa pentru a fi finantata prin programele nationale sau internationale trebuie sa 

            aiba la baza un larg consens al publicului din zona careia i se adreseaza. 

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, pentru a se asigura corelarea actiunilor cu 
evolutia in timp a starii mediului..  

Masura prioritara a politicii privind protectia mediului, avuta in vedere pentru factorul de mediu apa se 
refera la gospodarirea durabila a apelor si dezvoltarea resurselor de apa, satisfacerea cerintelor de apa 
necesare activitatilor socio-economice, protectia împotriva inundatiilor, asigurarea supravegherii 
meteorologice si hidrologice, perfectionarea cadrului legislativ, a metodologiilor si reglementarilor din 
domeniile gospodaririi apelor, meteorologiei si hidrologiei pentru realizarea unui management durabil, în 
context national si international si armonizarea cu cerintele directivelor UE. 

In domeniul apei, PNAPM a avut in vedere urmatoarele obiective: 

• Dezvoltarea infrastructurii edilitare  si managementul durabil al resurselor de apa; 
• Cresterea calitatii vietii prin diminuarea pagubelor produse ca urmare a inundatiilor. 

 
Obiectivele specifice privind gospodarirea apelor sunt: 

• Satisfacerea cerintelor de apa la sursa pentru populatia din mediul urban si rural prin: 
- valorificarea superioara a capacitatilor disponibile ale surselor existente pentru acoperirea 

deficitelor de apa potabila; 
- amenajari de surse noi pentru satisfacerea cerintelor de apa potabila; 
- realizarea unor fronturi de captare subterane pentru alimentarea cu apa a satelor; 
- finalizarea lucrarilor aflate în executie pentru asigurarea alimentarii cu apa potabila. 

• Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apa si canalizare 
din aglomerarile urbane prin: 

- extinderea capacitatii statiilor de tratare a apei si îmbunatatirea tehnologiilor de tratare; 
- sporirea capacitatii de înmagazinare a rezervoarelor de compensare; 
- reabilitarea si extinderea sistemelor de distributie a apei din municipii si orase; 
- extinderea retelelor de canalizare din aglomerarile urbane; 
- realizarea de sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare în zonele rurale care nu 

au asemenea dotari. 
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• Imbunatatirea calitatii resurselor de apa prin: 
- modernizarea statiilor existente de epurare a apelor uzate; 
- realizarea de noi statii de epurare pentru aglomerarile urbane cu mai mult de 2000 de 

locuitori echivalenti; 
- retehnologizarea proceselor industriale; 
- reabilitarea si extinderea statiil;or de epurare a apelor uzate industriale. 

• Restaurarea ecologica /renaturarea raurilor prin:  
- refacerea habitatelor distruse; 
- asigurarea unor debite ecologice pe cursurile de apa; 
- cresterea responsabilitatii civice privind ecologizarea cursurilor de apa. 

• Conservarea, protectia ecosistemelor acvatice (habitate, componente biologice); 
• Intarirea capacitatii logistice si modernizarea sistemului informational privind calitatea si 

managementul resurselor de apa. 
 
Legat de calitatea apei, PNAPM propune ca obiective pentru managementul riscului la inundatii, 
urmatoarele: 
• Evitarea alterarii si a influentei antropice în geomorfologia bazinelor hidrografice; 
• Prevenirea poluarii apelor de suprafata si a apelor subterane ca urmare a inundatiilor si a efectelor 

asociate acestora; 
• Protectia si îmbunatatirea calitatii terenurilor, iar acolo unde este posibil, încurajarea schimbarilor în 

practica agricola pentru a preveni sau minimiza scurgerea de suprafata si inundatiile asociate ei ca 
urmare a unor lucrari agricole intensive; 

• Prevenirea sau minimizarea pierderilor economice prin reducerea riscului la inundatii asupra 
comunitatilor umane, activitatilor economice si infrastructurii; 

• Prevenirea aparitiei de epidemii sau minimizarea deteriorarii starii de sanatate a populatiei ca urmare 
a fenomenului de inundatii si a poluarii asociate acestuia; 

• Utilizarea adecvata a resurselor pentru realizarea, întretinerea si exploatarea infrastructurii de 
protectie contra inundatiilor. 

 
Legat de calitatea apei, PNAPM propune ca obiective pentru managementul deseurilor si al substantelor si 
preparatelor chimice, urmatoarele: 

• prevenirea aparitiei si minimizarea cantitatii de deseuri generate; 
•  închiderea depozitelor de deseuri neconforme si reabilitarea ecologica a amplasamentelor 

              acestora; 
• construirea si operarea unor depozite noi conforme; 
• reducerea cantitatii de deseuri eliminate prin reciclare si valorificare energetica; 
• comercializarea de produse care prin modul de fabricare, utilizare sau eliminare au cel mai mic 

              impact posibil asupra cresterii volumului sau periculozitatii deseurilor, ori asupra riscului de 
             poluare; 

• asigurarea conditiilor pentru eliminarea deseurilor periculoase tratate în scopul denocivizarii si 
• asigurarea îndeplinirii criteriilor de acceptare a deseurilor la depozitare sau incinerare; 
• implementarea planurilor de gestionare a deseurilor la nivel judetean si regional; 
• încurajarea utilizarii namolurilor de epurare în agricultura astfel încât sa se previna efectele 

             nocive asupra solurilor, vegetatiei, animalelor, omului; 
• eliminarea poluarii istorice ca urmare a eliminarii necorespunzatoare a deseurilor, inclusiv a poluarii 

curente care poate determina compromiterea terenurilor. 
• evaluarea riscului reprezentat de anumite substante chimice periculoase pentru mediu si sanatate; 
• restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante chimice periculoase; 
• controlul importului si exportului anumitor substante chimice periculoase. 

Sursa: PNAPM 2008 
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4.3.7. Planul National pentru Dezvoltare Rurala (PNDR) 

 
Programul National pentru Dezvoltare Rurala este programul prin care se acorda fonduri nerambursabile 
pentru investitii publice si private ce vor asigura dezvoltarea satelor din Romania.  
PNDR cofinanţat de UE prin Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  (FEADR) în 
perioada 2007-2013 şi coordonat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) finanţează 
investiţii în infrastructura de apă si canalizare în zonele rurale, in cadrul Axei III – „Imbunatatirea calitatii 
vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale”, Masura 3.2.2, pentru: 

• crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza; 
• infiintarea, extinderea si imbunatatirea retelei de apa sau apa uzata – captare, statii de tratare,  

alimentare, canalizare, statii de epurare – pentru localitatile rurale avand sub 10.000 locuitori; 
• protejarea patrimoniului cultural si natural de interes local. 

 

Pentru a asigura o buna corelare intre PNDR si POS Mediu, si a evita situatiile de dubla finantare, cele doua 
ministere coordonatoare ale acestor programe au semnat un Protocol de Cooperare. Acest protocol 
stabileste, printre altele, faptul ca AM POS Mediu este informat cu privire la orice investitie pentru care se 
solicita finantare prin PNDR, pentru a se evita dubla finantare.  

De asemenea, propunerile de investitii sunt evaluate (si avizate pentru finantare si de catre Operatorii 
Regionali din judetul/regiunea din care fac parte localitatatile ce solicita finantare (in baza Master Planului si 
strategiei Operatorilor Regionali pentru sectorul de apa/apa uzata). 

 

4.3.8.  Alte programme de finantare relevante 

Având în vedere că investiţiile din sectorul de apă, necesare pentru conformarea cu aquis-ul comunitar 
relevant  sunt mari, in prezent pot fi avute in vedere si alte surse de finanţare, după cum urmează: 

 
Fondul Naţional de Mediu, asigură cofinanţarea unor investiţii limitate în sectorul de apă. Acesta a fost 
infiintat prin OUG nr.196/2005 avand la baza principiile „poluatorul plateste” si „responsbailitatea 
producatorilor” si are prioritate in cadrul celor 10 propuse:  
(a) reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului;  
(c) gestionarea deseurilor inclusiv a deseurilor periculoase;  
(d) protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de 
epurare. 

 
Alte Programe Guvernamentale pentru dezvoltarea infrastructurii de mediu şi apă, prin care se finanţează 
investiţii prioritare conform Planurilor Naţionale pentru Implementarea Acquis-ului de Mediu (derulate prin 
proiecte gestionate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, etc.): 

 
• Programul National de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI) conform  OUG 

Nr.105/2010 p[rin care sunt finantate proiecte de infrastructura in domeniul 
gospodaririi apelor (utilizare durabila a resurselor de apa); 

• Programul multianual conform HG nr.577/1997. Acesta se adreseaza satelor 
apartinand comunelor, oraselor si zonelor periurbane si finanteaza proiecte de 
alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate in vederea imbunatatirii 
calitatii vietii la sate si indeplinirii cerintelor de dezvoltare in spatiul rural a UE; 

• Programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural  in baza OG nr.7/2006, 
avanmd ca obiectiv general dezvoltarea si modernizarea spatiului rural romanesc 
format din sate componente ale comunelor , apartinand oraselor si municipiilor si 
zonelor periurbane. Programul finanteaza platforme de deseuri si dezvoltarea unor 
sisteme de alimentare cu apa potabila, canalizare si epurare apa. 
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Împrumuturi externe sau diferite forme de PPP sunt de asemenea soluţii avute în vedere pentru 
finanţarea acestor tipuri de investiţii în anumite aglomerări urbane. 

 
 

4.3.9. Strategii si Planuri reg ionale privind sectorul de apa si apa uzata 

In ceea ce priveste gestionarea namolurilor, o prezentare a productiei estimate de namol de epurare (dupa 
procesul de tratare) la nivelul Regiunii de Dezoltare Vest, impreuna cu rutele de utilizare/ eliminare propuse 
in in vederea implementarii Strategiei nationale de gestionare a namolurilor este prezentata in tabelul 
urmator. 

 

Table 4-9 Regiunea de Dezvoltare Vest – distributia utilizarii namolului tratat (2020) 

Sursa: Strategia nationala de gestionare a namolurilor de epurare 
 

4.4 CONCLUZII 

 

In domeniul apei potabile, vor fi implementate masuri pentru imbunatatirea performantelor de tratare pana 
in 2015 (statia de epurare Danutoni va fi extinsa astfel incat  să se asigure tratarea avansată (eliminarea 
azotului şi fosforului). Se va continua, de asemenea reabilitarea sistemelor de alimentare si distributie 
existente, in vederea reducerii pierderilor, imbunatatirea calitatii apei potabile, iar acolo unde este nevoie de 
extinderi sau de modificari semnificative ale sistemului existent, se vor construi elemente noi de alimentare 
cu apa.  

In prezent, productia de apa este mare, deoarece consumul specific de apa al consumatorilor domestici si 
industriali este mare si pierderile de apa sunt inca foarte mari. In urmatorii cativa ani, consumul va scadea, 
deoarece managementul cererii se va concentra pe imbunatatirea si completarea contorizarii, reducerea 
pierderilor si pe tarife care sa acopere costurile. 

Referitor la eliminarea si tratarea apelor reziduale, in zona Valea Jiului se urmareste bransarea completa la  
reteaua de canalizare, reabilitarea si extinderea statiilor de epurare a apelor reziduale in conformitate cu 
acquis-ul  comunitar in vederea epurarii corespunzatoare a apei uzate si a gestionarii eficiente a namolurilor 
rezultate. 

 

 

 

 

Productia 
namolului tratat 
(‚000 t SU / an) 

Cantitati de namol  utilizate / eliminate 
(‚000 t SU / an) 

Cantitati de namol  utilizate / eliminate 
(%) 

Agricultura Incinerare Ciment Agricultura Incinerare Ciment 

42.0 24.4 4.7 12.9 58% 11% 31% 
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