
 

 

Proiect SIPOCA 588 

Numele proiectului: ”Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în 
domeniul managementului apelor în ceea ce privește  planificarea, implementarea și 
raportarea cerințelor europene din domeniul apelor”  

Partener: ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMÂNE" 

 

INFORMARE  

 

Administrația Națională „Apele Române” contribuie la implementarea activităților 
proiectului„Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul 
managementului apelor în ceea ce privește  planificarea, implementarea și raportarea 
cerințelor europene din domeniul apelor”, finanțat din fonduri europene în cadrul 
Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Liderul de proiect este 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar Banca Mondială, prin consultanții săi, asigură 
asistență  tehnică pe durata celor 24 luni de desfășurare a proiectului.  

Proiectul contribuie la fundamentarea și sprijinirea măsurilor pentru adaptarea 
structurilor organizatorice, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane 
necesare îndeplinirii obligațiilor asumate prin aquis-ul comunitar, respectiv conformarea 
a aglomerărilor umane cu cerințele Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate 
urbane (DEAUU), transpusă în legislația națională prin HG nr. 1888/2002 pentru aprobarea 
unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu 
modificările și completările ulterioare, în scopul consolidării capacității autorităților și 
instituțiilor publice din domeniul gospodăririi apelor. 

Administrația Națională „Apele Române”, împreună cu Administrațiile Bazinale de 
Apă, sprijină Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și participă la realizarea unor 
activități specifice ale proiectului ce vizează în principal:  

• reactualizarea Planului de Implementare al Directivei 91/271/CEE privind epurarea 
apelor uzate urbane, pe baza unei noi metodologii de delimitare a aglomerărilor umane 
și de calcul al încărcării organice a acestora;  

• elaborarea Strategiei naționale privind alimentarea cu apă, colectarea și epurarea 
apelor uzate urbane;  

• dezvoltarea și implementarea unui sistem electronic de colectare, prelucrare și 
raportare a datelor;  

• elaborarea și promovarea unui proiect de act normativ pentru definirea obligațiilor 
și responsabilităților legate de colectarea și epurarea apelor uzate urbane a tuturor 
instituţiilor implicate în procesul de implementare a DEAUU. 

În vederea actualizării Planului de implementare a Directivei 91/271/EEC privind 
epurarea apelor uzate urbane este imperativă elaborarea unei metodologii naţionale de 
stabilire a limitelor aglomerărilor pentru a ajuta autorităţile din România să aibe o 
abordare consecventă, să optimizeze costurile de conformare, să îmbunătăţească 
procesul de raportare cu privire la Directiva 91/271/EEC şi în general să înţeleagă mai 
bine situaţia cu privire la colectarea şi epurarea apelor uzate din ţară. 

Până în prezent, Banca Mondială a organizat, în parteneriat cu Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor, Administrația Națională „Apele Române” și Administrațiile Bazinale 
de Apă, întâlniri cu factorii interesați din domeniul sectorului de apă și apă uzată în 



 

 

 

fiecare județ și în municipiul București, 
respectiv: Consiliile Județene, Instituțiile 
Prefectului, primari, operatori de servicii 
publice de apă și apă uzată, reprezentanți ai 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară - ADI 
etc. Scopul întâlnirilor a fost în principal 
prezentarea și discutarea noii metodologii 
privind delimitarea aglomerărilor umane și a 
calculului încărcării organice biodegradabile a 
acestora, precum și implicațiile ce decurg 
pentru fiecare județ. Pe lângă  aceste aspecte, 
au fost prezentate hărți preliminare ale aglomerărilor mai mari de 2000 locuitori 
echivalenți (l.e.) rezultate în urma aplicării noii metodologii la nivelul județelor.  

În vederea finalizării hărților cu delimitarea fiecărei aglomerări mai mari de 2000 
l.e., s-au consultat toți factorii interesați, astfel încât componența aglomerărilor să fie 
agreată, având în vedere și faptul că noile aglomerări vor sta la baza elaborării Planului 
Național de Investiții pentru conformarea cu DEAUU, ce urmează a fi aprobat prin 
Hotărâre a Guvernului. Ulterior acestor întâlniri, experţii Băncii Mondiale au redelimitat 
aglomerările pentru fiecare judeţ şi au realizat hărţi cu noile aglomerări propuse  precum 
şi cu încărcarea aferentă acestora în locuitori echivalenţi; hărţile respective au fost 
transmise factorilor interesaţi, în vederea analizei, formulării de observații și transmiterii 
către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a unor puncte de vedere. 

De asemenea, experții implicați în 
proiect din partea Administrației Naționale 
„Apele Române” au formulat propuneri și 
observații tehnice la rapoartele elaborate de 
experții Băncii Mondiale, referitoare la  
opţiunile de optimizare a costurilor de 
conformare şi situaţia activităţilor de 
implementare a Directivei, inclusiv 
metodologia de definire a aglomerăriplor cu 
peste 2000 l.e.și stabilirea listei actualizate a 
aglomerărilor mai mari de 2000 l.e.  

În vederea dezvoltării și implementării unui sistem electronic de colectare, 
prelucrare și raportare a datelor din domeniul apelor uzate, Administrația Națională 
„Apele Române” sprijină consultanții Băncii Mondiale în asigurarea setului de date  și 
informațiilor necesare și formularea de puncte de vedere pentru crearea acestuia, astfel 
încât instituția noastră să beneficieze direct de rezultatele proiectului. Sistemul va 
contribui la asigurarea raportărilor către Comisia Europeană, cât mai eficient și corect, la 
gestionarea performantă a bazelor de date, dar și la facilitarea accesului publicului la 
informații. De asemenea, în cadrul proiectului se va realiza și instruirea personalului 
propriu (de la nivelul Aadministrației Naționale Apele Române, Administrațiile Bazinale 
de Apă și Sistemele de Gospodărirea Apelor) pentru utilizarea eficientă a noului sistem 
electronic. 

Administrația Națională „Apele Române” continuă activitățile de implementare a 
proiectului și sprijină Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor la finalizarea cu succes a 
proiectului și atingerea țintelor planificate. 

 


