Participarea României la cea de a patra raportare
naţională privind
Protocolul apa şi sănătatea (Londra 1999)
România a ratificat Protocolul apa şi sănătatea (Londra,
1999), prin O.G. nr. 95/2000, aprobată prin Legea nr.
228/2000. Ministerele Mediului, Apelor şi Pădurilor şi
Sănătăţii sunt responsabile pentru implementarea
acestuia.
Conform art. 6 din Protocol, fiecare Parte îşi stabileşte şi
publică obiective, inclusiv termenele acestora, care se
referă la aspecte privind asigurarea accesului populaţiei la
apă şi canalizare, asigurarea calităţii resurselor de apă şi a
apei potabile, reducerea numărului de boli asociate apei, controlul poluării de orice fel la
sursă, managementul resurselor de apă etc.
Obiectivele stabilite în cadrul celei de a treia Raportări, 2016, au fost aprobate prin Nota
comună nr. 23359/SON/04.08 2016, semnată la nivelul Secretarilor de stat cu atribuții în
domeniu, din partea MMAP (în prezent MAP), cât și MS.
O dată la trei ani, fiecare Parte transmite Secretariatului comun al Protocolului
(UNECE/WHO-EUROPE) un Raport care include date şi informații relevante referitoare la
obiective, termenele acestora şi/sau la implementarea de măsuri.
Articolul 7 din Protocol, aplicat în cadrul celei de a patra Raportări, aprilie 2019, se referă
la: Revizuirea și evaluarea progresului obiectivelor stabilite.
Având în vedere obligațiile ce revin României ca Parte la Protocolul apa şi sănătatea, în
cursul lunii aprilie 2019, se transmite cea de a patra Raportare națională către Secretariatul
comun UNECE/WHO-EURO al Protocolului.
Obiectivele revizuite, precum și termenele modificate în cadrul celei de a patra Raportări,
2019, au fost aprobate prin Nota comuna, semnată la nivelul Secretarilor de stat cu atribuții
în domeniu, din partea MAP (55046/AP/28.03.2019) și MS (120/02.04.2019).
Procesul privind elaborarea raportului s-a desfășurat în colaborare cu Ministerul Sănătăţii,
Administraţia Naţională “Apele Române”, Institutul Național de Sănătate Publică, Centrul
Regional de Sănătate Publică Iași, Operatorul Regional de Apă Aquatim precum şi cu
organizația non-guvernamentală, profesională, Asociația Română a Apei.
Luând în considerare rezultatele activităților din cadrul Protocolului apa și sănătatea
(http://www.unece.org/index.php?id=35086) referitoare la stabilirea obiectivelor şi de
raportare, precum şi obligaţiile naţionale în conformitate cu directivele UE în domeniul
apei, au fost revizuite obiectivele şi termenele de atingere a acestora, în conformitate cu
Art. 7 din Protocol.
I. Calitatea apei potabile distribuite (art. 6, para 2 (a))
Obiectiv – analizat, revizuit și modificat: Asigurarea calității apei potabile pentru parametrii
prevăzuți în legislația națională, în conformitate cu parametrii stabiliți de OMS
Termen: 31.12.2022.

II. Reducerea numărului de epidemii hidrice şi a îmbolnăvirilor asociate apei (art. 6,
para.2 (b))
- Obiectiv analizat și menținut, termen îmbunătățit - Menţinerea unei incidenţe cat mai
scăzute a bolilor infecţioase asociate apei care nu depăşeşte 20% 0000
- termen: permanent.
III. Accesul populației la apa potabilă (sistem centralizat sau la alte mijloace de
aprovizionare cu apă potabilă) (art. 6, para. 2 (c))
- Obiectiv analizat și menținut - Îmbunătăţirea calităţii şi accesului la infrastructura de apă
prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă în sistem centralizat pentru majoritatea
zonelor urbane şi rurale
– termen: 31.12.2023.
IV. Accesul la sanitaţie (art. 6, para. 2 (d))
Obiectiv – analizat și menținut: Îmbunătățirea calităţii şi accesului la infrastructura de apă
uzată (staţii de epurare a apelor uzate şi rețele de canalizare), prin furnizarea de servicii
specifice
– termen: 31.12.2023
V. Nivelurile de performanţă ale sistemelor centralizate şi altor asemenea măsuri privind
alimentarea cu apă (art. 6, para. 2 (e))
- Obiectiv revizuit - Reducerea cu 10% a nivelului pierderilor actuale din reţeaua centralizată
de apă potabilă prin: îmbunătăţirea performanţelor reţelei de distribuţie a apei potabile;
înlocuirea materialelor care nu respectă standardele şi reglementările europene (în special
conductele din azbest)
– termen 31.12.2020
- Obiectiv analizat și menținut - Îmbunătăţirea serviciilor de distribuţie a apei potabile prin
stabilirea unei structuri eficiente la nivel regional pentru serviciile de apă publice
(regionalizarea serviciilor de apă) – termen: permanent.
VI. Nivelurile de performanţă ale sistemelor centralizate şi ale altor asemenea măsuri
privind salubritatea. (art. 6 para. (2) (e) continuare)
Obiective analizate și menținute - Reabilitarea, modernizarea şi extinderea rețelelor de
canalizare;
- Îmbunătăţirea epurării apelor uzate urbane prin: construirea/extinderea/modernizarea
staţiilor de epurare a apelor uzate;
- Crearea structurilor de management al apei uzate, inovatoare şi eficiente (structuri
regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă uzată Termen revizuit: 31.12.2023 (Raport 2016, termen 31.12.2018).
VII. Aplicarea bunelor practici recunoscute pentru gospodărirea alimentării cu apă,
incluzând protecţia apelor folosite ca sursă pentru apa de băut; (art. 6, para. 2 (f))

Obiectiv analizat și menținut - Stabilirea zonelor de protecţie sanitară pentru toate captările
de apă potabilă
-termen : permanent.
VIII. Aplicarea bunelor practici recunoscute pentru managementul salubrităţii (art. 6,
para. 2 (f))
- Obiectiv analizat și menținut Creşterea nivelului calităţii serviciilor de salubritate
furnizate de operatorii regionali de apă/apă uzată – termen revizuit: permanent (Raport
2016 – 31.12.2018).
IX. Ape uzate neepurate evacuate accidental în resursele de apă (art. 6, para. 2(g) (i))
- Obiectiv analizat și menținut 1 - Reducerea nivelului apelor uzate neepurate evacuate în
resursele de apă;
Termen revizuit: permanent (revizuit în 2019; Raport 2016, termen obiectiv 1: 31.12.2018)
- Obiective analizate și menținute 2+3 - Prevenirea și reducerea impactului poluărilor
accidentale (prin punerea în aplicare a planurilor de prevenire si reducere a poluărilor
accidentale la nivelul unităților potențial poluatoare);
- Implementarea sistemelor de avertizare în cazul poluărilor accidentale;
termen obiective 2+3: permanent.
X. Evacuări accidentale de ape neepurate provenite din revărsări ale apelor pluviale
neepurate din sistemele de colectare a apelor uzate, în resursele de apă (art. 6, para.
2 (g) (ii))
- Obiectiv analizat și menținut - Reducerea evacuărilor de ape neepurate provenite din
revărsări ale apelor pluviale neepurate din sistemele de colectare a apelor uzate, în
resursele de apă, prin realizarea de bazine tampon/bazine de stocare temporare– termen:
31.12.2021.
XI. Calitatea apelor uzate evacuate din instalaţiile de epurare a apelor uzate, în
resursele de apa (Art. 6, alin. 2 (h))
- Obiectiv analizat și menținut - Îndeplinirea cerinţelor Directivei Cadru pentru Apă şi a altor
directive UE referitoare la calitatea apei - termen: 31.12.2027.
XII. Depozitarea și reutilizarea nămolului din sistemele de canalizare-epurare sau de la
alte instalații de salubrizare (art. 6 alin. 2 (i), prima parte)
- Obiectiv analizat - Aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a nămolurilor de epurare
– termen: în analiză (Raportarea 2016:- termen 31.12.2017).
XIII. Calitatea apei uzate folosite pentru irigaţii (art. 6, para. 2 (i), second part)
Nu s-a propus un obiectiv.
XIV Calitatea apelor care sunt folosite ca surse pentru apa potabilă. (art. 6, para.2 (j),
prima parte)
- Obiectiv analizat și menținut - Implementarea prevederilor Directivei Cadru privind Apa
cu referire la calitatea apelor de suprafaţă care sunt folosite ca sursă pentru apa potabilă –
termen permanent.
XV. Calitatea apelor utilizate pentru îmbăiere (art. 6 alin. 2 (j), a doua parte)

- Obiective analizate și menținute - Asigurarea unui nivel înalt de protecţie a apelor de
îmbăiere – termen permanent
- Monitorizarea calităţii apei de îmbăiere – termen permanent.
- Evaluarea şi clasificarea calităţii apelor de îmbăiere - termen permanent (anual)
- Gestionarea calităţii apei de îmbăiere - termen permanent.
- Informarea publicului asupra rezultatelor monitorizării calităţii apei de îmbăiere şi a
măsurilor de gestionare a riscurilor cu scopul de a preveni pericolele pentru sănătate, în
special în contextul poluării previzibile pe termen scurt sau situații anormale - termen
permanent.
XVI. Calitatea apelor utilizate pentru acvacultură sau pentru producerea sau recoltarea
moluștelor (art. 6 alin. 2 (j), a treia parte)
- Obiectiv analizat și menținut - Asigurarea cerințelor privind calitatea apelor utilizate
pentru producţia sau recoltarea moluștelor – termen: permanent.
XVII. Aplicarea bunelor practici recunoscute în gestionarea apelor închise disponibile, în
general, pentru îmbăiere (art. 6 alin. 2 (k))
- Obiective analizate primul atins, al doilea menținut - Elaborarea unui proiect de
regulament pentru funcţionarea şi siguranţa piscinelor – termen: 31.12.2018 - Obiectivul a
fost atins, Ordinul ministrului sănătății nr.119 / 2014 a fost modificat si completat prin
Ordinul ministrului sănătății nr. 994/2018 (capitolul IX, art.98-115) privind normele igienice
și sanitare pentru piscinele publice.
- Monitorizarea calităţii apelor; controlul sanitar al piscinelor – termen: permanent.
XVIII. Identificarea şi remedierea terenurilor contaminate care afecteaza negativ apele
(art. 6 alin. 2 (l))
- Obiectiv analizat și menținut - Metodologia de stabilire şi de remediere a siturilor
contaminate – termen: 31.12.2020.
XIX. Eficacitatea sistemelor pentru gospodărirea, dezvoltarea, protecția și utilizarea
resurselor de apă (art. 6, alin. 2 (m))
- Obiectiv analizat și menținut - Atingerea stării bune a apelor până la implementarea
cerințelor Directivei Cadru privind Apa - termen: 31.12.2027.
XX- I – Obiectiv specific local
- Obiectiv nou - Extinderea/modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru
aglomerările mai mari de 2000 l.e. în județul Timiș - termen: 31.12. 2023
XX – II - Obiectiv specific național
- Obiectiv nou - Revizuirea Regulamentului privind stabilirea și monitorizarea calității apelor
râurilor de frontieră în relația bilaterală cu o țara vecină - termen: 31.12 2020.

