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Calitatea apei s-a îmbunătățit în Bulgaria, Ungaria și 
România, dar sunt necesare în continuare fonduri 
substanțiale, arată Curtea de Conturi Europeană 
Potrivit unui nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, calitatea apei potabile 
disponibile pentru consumatorii din Bulgaria, Ungaria și România s-a îmbunătățit în ultimii ani 
datorită finanțării din partea UE, dar este nevoie în continuare de investiții considerabile. 

Curtea a examinat acțiunile UE legate de calitatea apei potabile în aceste trei state membre. 
Auditul a acoperit perioada cuprinsă între data aderării la UE a celor trei state membre și sfârșitul 
anului 2016. Per ansamblu, s-a constatat că alimentarea cu apă potabilă de calitate și accesul 
cetățenilor la aceasta au cunoscut o îmbunătățire, în mare măsură datorită investițiilor 
importante care au fost realizate cu fonduri UE în ultimii ani.  

Suma alocată prin Fondul european de dezvoltare regională și prin Fondul de coeziune între 2007 
și 2020 pentru gestionarea și furnizarea apei potabile în Bulgaria, Ungaria și România se va ridica 
în total la 3,7 miliarde de euro.  

Curtea a subliniat însă că există în continuare zone în care apa din rețeaua publică de distribuție 
nu este pe deplin conformă cu Directiva din 1998 a UE privind apa potabilă. În plus, pentru a se 
asigura accesul la apă de calitate pentru toți cetățenii din aceste state membre și pentru a se 
garanta întreținerea corespunzătoare a investițiilor finanțate de UE, vor fi necesare fonduri 
suplimentare importante din surse publice naționale și din surse private. 

„Sprijinul financiar acordat de la bugetul UE pentru aceste rețele de apă a fost substanțial, dar el 
nu trebuie să înlocuiască cheltuielile statelor membre”, a declarat domnul George Pufan, 
membrul Curții de Conturi Europene responsabil de raport. „Per total, aceste trei țări vor trebui 
să investească peste 6 miliarde de euro până la sfârșitul lui 2020 pentru a-și acoperi nevoile.”  

Curtea recomandă Comisiei Europene următoarele: 

• să urmărească problemele existente în legătură cu monitorizarea efectuată de statele 
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membre și să asigure respectarea cerințelor din Directiva privind apa potabilă;  

• să modifice directiva pentru a se asigura că statele membre informează Comisia cu privire 
la derogările pentru zonele mici de aprovizionare cu apă; să solicite statelor membre raportări 
periodice și transmise în timp util și să extindă această cerință și la zonele mici de alimentare cu 
apă; să îmbunătățească cerințele legate de garantarea faptului că se pun la dispoziția 
consumatorilor informații adecvate și actualizate referitoare la calitatea apei; să sprijine statele 
membre în promovarea de acțiuni vizând reducerea pierderilor de apă. 

Statele membre ar trebui: 

• să solicite includerea de planuri pentru reducerea pierderilor de apă ca parte a criteriilor 
de selecție pentru proiectele de infrastructură de apă care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
naționale; 

• să se asigure că tarifele percepute pot asigura sustenabilitatea infrastructurii; 

• să acorde, dacă este necesar, sprijin financiar sau alte forme de sprijin gospodăriilor 
pentru care costul serviciilor de apă se situează peste rata de suportabilitate. 

Notă către editori 

Protecția sănătății cetățenilor UE prin accesul sigur la apă potabilă de calitate este, de multă 
vreme, unul dintre elementele politicii UE. Începând din 1975, UE a adoptat o serie de acte 
legislative privind apa, care urmăresc să protejeze consumatorii și utilizatorii de apă împotriva 
unor efecte nocive. Directiva privind apa potabilă, care conține standardele pentru apa destinată 
consumului uman, a fost adoptată în 1980, fiind revizuită ulterior în 1998. Directiva este din nou 
în curs de revizuire. 

În decembrie 2013, inițiativa cetățenească europeană intitulată Right2Water („Dreptul la apă”) 
a colectat aproximativ 1,9 milioane de semnături. Aceasta invita Comisia Europeană „[…] să 
propună o legislație de implementare a dreptului la apă și salubritate, așa cum este acesta 
recunoscut de Organizația Națiunilor Unite, și de promovare a serviciilor de alimentare cu apă și 
de salubritate ca servicii publice de bază pentru toți”. În 2014, Comisia a încurajat statele 
membre să asigure accesul la un nivel minim de alimentare cu apă pentru to ți cetățenii UE. 

Raportul special nr. 12/2017, intitulat „Punerea în aplicare a Directivei privind apa potabilă: 
calitatea apei și accesul la aceasta s-au îmbunătățit în Bulgaria, Ungaria și România, dar este în 
continuare nevoie de investiții substanțiale”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții 
(eca.europa.eu). 

 

 
 


