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COMPARTIMENT AFACERI EUROPENE SI DEZVOLTARE ECONOMICA 

 

N O T Ă 
pentru asigurarea suportului necesar în identificarea acțiunilor de sprijinire și pentru 
monitorizarea progreselor înregistrate pentru conformarea cu prevederile Directivei 

nr. 91/271/CEE/1991 privind tratarea apelor reziduale urbane, modificată și 
completată de Directiva Comisiei 98/15/EC/1998 

 
 MDRAP a transmis Instituțiilor Prefectului, la sfârșitul anului trecut, o documentație 
privind implementarea Directivei referitoare la tratarea apelor reziduale urbane. Astfel: 
   

 La 31 decembrie 2015  - a expirat perioada de tranziţie pentru aglomerările mai mari de 
10.000 locuitori echivalenţi – (sunt incluse municipiul Piatra Neamț, Roman – Săbăoani, 
Târgu Neamț -   Vânători, Săvinești – Roznov) 

 La 31 decembrie 2018 - a expirat perioada de tranziţie pentru toate aglomerările mai 
mari de 2.000 locuitori echivalenţi ;  

 
 In prezent – ne aflăm în procedura de infrigement, ca urmare a neîndeplinirii 

obligaţiilor de stat membru UE şi, se impun măsuri urgente de conformare; 
 

 MDRAP menționează responsabilii la nivel central în acest domeniu: Ministerul Apelor si 
Pădurilor, Administraţia Naţională Apele Romane, MDRAP,  Autoritatea Naţionala de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, Ministerul Fondurilor 
Europene , Ministerul Sănătaţii , Garda Naţionala de Mediu, iar la nivel local: Asociaţiile 
de Dezvoltare Intercomunitară și autoritățile administrației publice locale.  

 
 Aceeași corespondență recomandă ca Instituţia Prefectului ” să acționeze ca un liant” prin 

constituirea unui grup de lucru, la nivel de județ, grup a cărui activitate să se 
concentreze pe  monitorizarea stadiului conformării aglomerărilor umane cu mai 
mult de 2.000 l.e. cu cerinţele Directivei şi cu identificarea problemelor şi soluţiilor – 
inclusiv de natură financiară – pentru asigurarea conformării ;  

 
Demersuri: 
 în perioda  14.11.2018 – 29.11.2018 au fost întreprinse  acţiuni de conştientizare şi 

informare a autorităților administrației publice locale de către MDRAP, Ministerul Apelor şi 
Pădurilor, Ministerul Fondurilor Europene; 



 autoritățile locale au obligația să se implice și să raporteze, periodic, toate progresele 
înregistrate.  

 constituirea grupului de lucru, prin ordin al prefectului. 
 
Acţiunea reprezintă o urgenţă, dat fiind procedura de infrigement. O cauză 
identificată a întârzierilor – lipsa de implicare a APL în ceea ce privește 
alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea. 

       
Supunem atenției proiectul de ordin cu structura și atribuțiile grupului de lucru, vă 
consultăm dacă aveți completări / propuneri, urmând ca în cel mai scurt timp să 
organizăm prima întâlnire cu responsabilii la nivel local.  
 
 
Notă: CONFORMARE – 

- 98% din populația echivalentă racordată la sistemul de canalizare  
- Stații de epurare funcțională, cu treaptă secundară (între 2000 și 10.000 

locuitori) și treaptă terțiată (pentru mai mult de 10.000 de locuitori) 


