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„Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul 
managementului apelor în ceea ce privește planificarea, implementarea și 

raportarea cerințelor europene din domeniul apelor” 
cod SIPOCA 588/MySMIS 126656

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Lider de proiect 
Administrația Națională ”Apele Române”- Partener; 

Bugetul total al proiectului este de 18.521.000 lei din care 83,9% din fonduri 
europene (13.441.619 lei) și 16,1% din cofinanțarea națională, respectiv 

Titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020” (2.579.381 lei);
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Obiectivul major al acestui proiect este acela de a:

Respecta angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare privind 
nivelele de colectare și epurare, rezolvarea situației de infringement

(Cauza 2018/2109), acțiune declanșată de Comisia Europeana în 
constatarea neîndeplinirii obligațiilor ce revin României, ca stat 

membru UE, în temeiul articolelor 3, 4, 5, 10, 15 și secțiunilor A, B și D 
din anexa I la Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane 

reziduale.
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Principalele rezultate ale proiectului sunt:

➢Luarea în considerare a interdependenței funcționale dintre alimentarea cu
apa potabilă și canalizarea, epurarea apelor uzate urbane și necesitatea
unei planificări corelate a sistemelor de apă- canal;

➢Stabilirea la nivel județean și național a aglomerărilor și lucrărilor necesare
pentru conformarea aglomerărilor;

➢Reactualizarea Planului național de implementare al Directivei 91/271/CEE
privind epurarea apelor uzate urbane în urma căruia se va realiza o
planificare a necesarului de infrastructură de apă uzată în vederea
prioritizării finanțării lucrărilor;

4www.poca.ro



➢Realizarea unui sistem, a unor mecanisme de coordonare, consultare și
raportare privind implementarea, monitorizarea și evaluarea implementării
politicilor, strategiilor și programelor din sectorul canalizării și epurării
apelor uzate urbane, în vederea respectării obligațiilor de raportare și
monitorizare a implementării prevederilor directivelor din domeniul
protecției apelor, obligații ce revin României în calitatea de stat membru al
Uniunii Europene;
➢Strategie Națională privind alimentarea cu apă potabilă, colectarea și

epurarea apelor uzate urbane, va promova și va realiza într-un mod
integrat o infrastructură pentru alimentarea cu apă potabilă de calitate
corespunzătoare (potrivit cerințelor Directivei 98/83/CE privind calitatea
apei destinate consumului uman și prevederilor Legii nr. 458/2004 privind
calitatea apei potabile cu completările și modificările ulterioare).
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Pentru realizarea acestor obiective Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor a semnat în data de 28 ianuarie 2019 ”Acordul de Prestări
Servicii de Asistență Tehnică Rambursabile privind Asistența acordată
României pentru Analizarea și Abordarea Provocărilor apărute în
îndeplinirea cerințelor din Directiva privind Epurarea Apelor Uzate
Urbane (DEAUU)” cu Banca Mondială;
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În acest sens experții Băncii Mondiale au elaborat:

❖Raportul privind opțiunile de optimizare a costurilor de conformare și
a stadiului procesului de implementare a DEAUU, inclusiv
metodologia pentru definirea aglomerărilor cu peste 2000 l.e;

❖Raportul cu lista actualizată de aglomerări de peste 2.000 l.e.,
incluzând detalii și hărți bazate pe metodologia de optimizare a
costurilor de conformitate cu DEAUU;

❖Raportul cuprinzând Planul de Implementare a DEAUU actualizat
propus, inclusiv prioritizarea măsurilor și un nou calendar de
conformare a aglomerărilor de peste 2000 l.e.;
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Componenta A

Metodologie 
pentru definirea 

granițelor 
aglomerărilor

8

Aplicarea 
Sistemelor 

Individuale sau 
altor sisteme 

adecvate (SIA)

Metodologie 
pentru 

determinarea 
încărcării de 

poluare a 
aglomerărilor



Granițele aglomerărilor
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Încărcarea de poluare într-o aglomerare

Clădiri rezidențiale cu număr diferit 

de locuitori

11

Emițători industriali

Zonă conectată la 

sistemul de 

canalizare

Zonă conectată la 

stația de epurare

Zonă gestionată

prin SIA
Zonă neconectată la sistem de 

canalizare sau la SIA

Stație de 

epurare



SIA – 1

28

SIA1: Fosă septică cu infiltrare în sol: Sol permeabil; teren disponibil

Collado, R., & Díez. R. (2010). Facilități de tratare a apelor 

uzate pentru clădiri izolate, Congresul Mondial privind 

locuințele, 26 – 29 octombrie 2010, Santander, Spania.

LOCUINȚĂ

GURĂ DE VIZITARE
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INSPECTARE)
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DISTRIBUȚIE

ZONĂ DE INFILTRARE

ORIFICII DE VENTILARE



SIA – 2
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SIA2: Fosă septică cu sistem de filtrare a efluentului pre-tratat: Sol permeabil; 

nivel superior de tratare

Collado, R., & Díez. R. (2010). Facilități de tratare a apelor 

uzate pentru clădiri izolate, Congresul Mondial privind 

locuințele, 26 – 29 octombrie 2010, Santander, Spania.

LOCUINȚĂ

GURĂ DE VIZITARE

FOSĂ SEPTICĂ

CAMERĂ POMPE

(opțional)

FILTRU INTERMITENT PENTRU ZONA

UMEDĂ CONSTRUITĂ



SIA3: Stație de epurare compusă: nivel superior de tratare

https://wpldiamond.com/wpl-diamond-dms/

SIA – 3

https://wpldiamond.com/wpl-diamond-dms/


SIA4: Stație de epurare compusă cu paturi de stuf: nivel superior 

de tratare

http://www.rootzone.com.au/green_single.html

SIA – 4

http://www.rootzone.com.au/green_single.html


❖Raportul cu propuneri de îmbunătățire a procesului de colectare a
datelor, precum și de procesare și validare a informațiilor pentru
raportările către CE privind conformarea cu DEAUU, incluzând
responsabilități și grafice de lucru, pentru sistemul de la ANAR;

❖Raportul privind specificații tehnice pentru actualizarea și
compatibilizarea sistemelor existente de raportare DEAUU cu SIIF,
pentru sistemul de la ANAR;

❖Raportul privind viziunea strategică recomandată și liniile generale
ale proiectului de Strategie Naționale pentru Sectorul AAC.
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❖Pe parcursul proiectului, toate aceste rapoarte, mai puțin cele ce țin
de sistemul de raportare al ANAR-ului, au fost transmise spre
consultare tuturor factorilor interesați și cu rol în implementarea
prevederilor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate
urbane (MDLPA, MADR, MFE, autorități locale, ARA, OR, AMR, AOR,
ACoR);

❖Toate observațiile primite au fost transmise experților Băncii
Mondiale pentru analiză și modificarea/completarea documentelor. În
acest sens experții Băncii Mondiale au realizat pentru fiecare
document supus consultării, câte o matrice cu întrebările/observațiile
primite și răspunsurile experților;
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❖În perioada septembrie 2019 – decembrie 2019 s-au realizat deplasări în
țară, în fiecare județ, în vederea consultării autorităților publice locale și a
operatorilor ce-și desfășoară activitatea în domeniul serviciilor apă-canal, a
draft-urilor noilor hărți ale aglomerărilor umane, realizate prin
dimensionarea aglomerării ținând cont în primul rând de criteriul „locuitori
echivalenți", conform cerințelor DEAUU și de a le corecta/modifica acolo
unde au fost prezentate date concrete;

❖La aceste reuniuni au fost invitați să participe: reprezentanții autorităților
locale, OR, OL, ARA, ANRSC, etc.;

❖Acolo unde au existat neconcordanțe (de cele mai multe ori din lipsa de
date disponibile), experții Băncii Mondiale s-au deplasat în județul
respectiv purtând un dialog continuu cu reprezentanții OR și OL pentru
definitivarea hărților;
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În ceea ce privește contribuția proiectului la îmbunătățirea vieții cetățenilor:

❖Contribuie la accelerarea procesului de realizare a infrastructurii de
apă și la optimizarea costurilor pentru construcție și operare;

❖Prin asigurarea infrastructurii de apă și canalizare, contribuind la
ridicarea gradului de civilizație și la îmbunătățirea sănătății publice;

❖Prin colectarea și epurarea apelor uzate conduce la protecția
mediului cu impact asupra standardelor de viață;

❖Prin realizarea infrastructurii de apă și canalizare se generează
condiții pentru dezvoltarea de activități economice și sociale în mod
particular în zonele rurale.
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Pe baza documentelor realizate în cadrul proiectului:

❖s-au prevăzut investițiile necesare în domeniul alimentării cu apă
potabilă, colectarea și epurarea apelor uzate urbane în cadrul Planului
Național de Redresare și Reziliență;

❖din punct de vedere legislativ s-au adus modificări la Legea serviciului
de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, prin OUG 144/2021 pentru
modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare nr. 241/2006;
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❖s-a elaborat, promovat și aprobat Hotărârea Guvernului privind
aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția,
înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea
sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate
(H.G. 714/2022 publicată în M.Of al României, partea I, nr.
527/27.V.2022);

❖s-a transmis către experții COM, în mod informal, Planul național de
conformare cu prevederile Directivei 91/271/CEE privind epurarea
apelor uzate urbane, în vederea rezolvării situației de infringement
(Cauza 2018/2109), acțiune declanșată de COM;
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Vă mulțumesc pentru atenție!

Site-ul proiectului: www.proiecte-ape.ro

22www.poca.ro

http://www.proiecte-ape.ro/

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8: Componenta A
	Slide 9: Granițele aglomerărilor
	Slide 10
	Slide 11: Încărcarea de poluare într-o aglomerare 
	Slide 12: SIA – 1
	Slide 13: SIA – 2
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22

