Stadiul implementării în România
a Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane
Directiva Consiliului 91/271/EEC din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate
urbane, modificată şi completată de Directiva Comisiei 98/15/EC în 27 februarie 1998, este
baza legală a legislaţiei comunitare în domeniul apelor uzate. Directiva a fost transpusă în intregime
în legislația românească prin HG nr.188/2002 pentru aprobarea normelor privind conditiile de
descarcare ale apelor uzate in mediul acvatic, modificată și completată cu HG nr. 352 / 2005.
Obiectivul central al directivei este protecţia mediului de efectele negative ale evacuărilor de ape
uzate urbane şi de ape uzate din anumite sectoare industriale (în principal prelucrarea şi fabricarea
produselor din industria alimentară).
Având în vedere atât poziţionarea României în bazinul hidrografic al fluviului Dunărea şi
bazinul Mării Negre, cât şi necesitatea protecţiei mediului în aceste zone, România a declarat
întregul său teritoriu ca zonă sensibilă. Acestă decizie se concretizează în faptul că aglomerările
cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenţi trebuie să asigure o infrastructură pentru epurarea apelor
uzate urbane care să permită epurarea avansată, mai ales în ceea ce priveşte nutrienţii azot şi fosfor.
În ceea ce priveşte gradul de epurare, epurarea secundară (treaptă biologică) este o regulă generală
pentru aglomerarile mai mici de 10.000 locuitori echivalenţi.
Termenele de implementare ale Directivei variază şi depind de dimensiunea aglomerării şi
de impactul acesteia asupra apelor receptoare. Termenul final pentru implementarea Directivei a
fost stabilit la 31 decembrie 2018, cu termene intermediare pentru colectarea şi epurarea apelor
uzate urbane. În vederea implementării şi conformării cu prevederile Directivei Consiliului
91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane, România a obţinut perioade de tranzitie astfel
încât la 31 decembrie 2015 toate aglomerările mai mari de 10.000 l.e. să se conformeze prevederilor
din punct de vedere al colectării și epurării avansate a apelor uzate, iar la 31 decembrie 2018 toate
aglomerările cu 2000-1000 l.e. să se conformeze din punct de vedere al colectării și epurări apelor
uzate.
De asemenea, prin Tratatul de aderare au fost asumate și nivele naționale de colectare și
epurare a ]nc[rc[rii organice biodegradabile, la termenele de tranziție a apelor uzate în toate
aglomerările mai mari de 2000 l.e., respectiv:
- 69% în anul 2013, 80% în anul 2015 și 100% în anul 2018 pentru colectarea apelor uzate
- 61% în anul 2013, 77% în anul 2015 și 100% în anul 2018 pentru epurarea apelor.
În anul 2004 a fost elaborat Planul de implementare al Directivei 91/271/CEE privind
epurarea apelor uzate urbane care a stabilitt etapele, lucrările și costurile necesare pentru
implementarea Directivei, la termenele de tranziție și final negociate prin Tratatul de Aderare.

În anul 2014 existau 1299 reţele de canalizare, din care 732 reţele funcţionale și 521 aflate în
diferite stadii de execuţie sau la care nu s-a realizat încă racordarea populației. Lungimea totală a
reţelelor de canalizare realizate a fost de 33.100,920 km, din care 1911,497 km reţele de canalizare
în diferite stadii de execuţie. De asemenea, au fost inventariate 642 staţii de epurare din care un
număr de 87 staţii de epurare finalizate la care nu s-a racordat încă populaţia.
În anul 2014 nivelul de colectare a a apelor uzate din aglomerările umane cu mai mult de
2000 l.e. a fost 63%, iar nivelul de epurare a ajuns la 57%. Astfel, a fost îndeplinită ținta pentru
colectarea apelor uzate de 61% corespunzătoare anului 2010, însă nu a fost îndeplinită ținta
de 69% corespunzatoare anului 2013. În ceea ce privește epurarea apelor uzate, a fost
îndeplinită ținta de 51% corespunzătoare anului 2010, înă nu a fost îndeplinită ținta de 61%
corespunzatoare anului 2013.
România a facut paşi importanţi în implementarea Directivei, atât din punct de vedere
legislativ, cât și al consolidării cadrului instituțional de implementare și asigurarea finanțării.
Trebuie să se asigure în continuare realizarea finanțării europeane și de la bugetul statului pentru
dezvoltarea infrastructurii de apă uzată, prin realizarea de proiecte prioritare și lucrări în toate
județele țării. Eforturi viitoare trebuie realizate și pentru imbunătăţirea eficienţei administrative şi
asigurării unei bune absorbţii a Fondurilor de Coeziune în perioada 2014-2020.

