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Potrivit auditorului extern al UE, stațiile de epurare din bazinul Dunării 
sunt, în multe cazuri, supradimensionate și nesustenabile 

Într-un raport publicat astăzi de către Curtea de Conturi Europeană, aceasta formulează o serie de 
recomandări importante în vederea îmbunătățirii eficienței, a eficacității și a sustenabilității stațiilor de 
epurare a apelor uzate urbane din bazinul hidrografic al Dunării. Deși fondurile acordate de UE au jucat 
un rol decisiv pentru progresele realizate de Republica Cehă, Ungaria, România și Slovacia în direcția 
îndeplinirii obiectivelor majore ale politicii UE în domeniul apei, toate aceste țări au înregistrat întârzieri 
în ceea ce privește atingerea conformității cu prevederile și absorbția fondurilor care sunt disponibile 
din partea UE. Cu toate că stațiile din aceste țări au asigurat, în general, o epurare adecvată a apelor 
uzate, modul în care au gestionat nămolurile de epurare și evacuările directe ale apelor rezultate din 
precipitații a fost, în unele cazuri, deficitar. O treime din stații sunt supradimensionate și potențial 
nesustenabile. 

„Dunărea este o arteră vitală a Europei pentru afaceri, turism și ecosisteme, însă este vulnerabilă la 
poluarea organică sau la alte forme de poluare ca urmare a epurării ineficace a apelor uzate”, a declarat 
domnul George Pufan, membrul Curții responsabil de raport. 

În urma auditului, s-a constatat că cheltuielile efectuate de UE în cursul perioadei de programare 2007-2013 au jucat un 
rol esențial pentru realizarea de progrese în materie de colectare și epurare a apelor uzate în toate cele patru țări vizate 
de audit. Progresele înregistrate nu au fost însă suficiente pentru a face posibilă respectarea termenelor stabilite la nivelul 
UE în ceea ce privește epurarea apelor uzate. Auditorul extern al UE a observat, în egală măsură, că fondurile disponibile 
din partea UE erau absorbite într-un ritm lent de țările în cauză, care riscau astfel să piardă finanțările respective din 
partea UE sau să fie nevoiți să apeleze la fonduri suplimentare din bugetele naționale. 

Potrivit constatărilor Curții, în jur de o treime din stații sunt supradimensionate – chiar și în ipoteza viitoarelor racordări 
planificate de gospodării la rețeaua de canalizare – și performanța stațiilor în situații de evacuări directe în urma 
precipitațiilor nu poate fi evaluată din cauza lipsei informațiilor cuantificate. Curtea a verificat, de asemenea, respectarea 
reglementărilor UE și naționale și a constatat că stațiile de epurare a apelor uzate au gestionat în mod corespunzător 
nămolurile rezultate în urma procesului de epurare, cu excepția stațiilor din România, și că, în mare parte, ele respectau 
cerințele cu privire la calitatea efluentului specificate în autorizațiile lor de gospodărire a apelor, precum și pe cele 
specificate în directivă. În plus, faptul că cerințele referitoare la efluent prevăzute de legislațiile naționale erau uneori mai 
stricte decât cele specificate de directivă sugerează necesitatea de a se revizui directivele. 

Curtea a concluzionat că sustenabilitatea financiară a infrastructurilor care au beneficiat de cofinanțare din partea UE era 
adeseori pusă sub semnul întrebării. În 90 % din cazuri, tarifele percepute de la utilizatori pentru serviciile legate de ape 
uzate erau prea scăzute. Astfel de tarife nu permiteau stațiilor o recuperare integrală a costurilor și se situau sub nivelul de 
accesibilitate universal acceptat de 4 % din venitul pe gospodărie. În plus, Curtea a observat o lipsă de informații privind 
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măsurile luate de proprietarii infrastructurilor în vederea constituirii unor rezerve financiare care să fie suficiente pentru a 
asigura o întreținere adecvată și a permite o eventuală reînnoire a stațiilor.  

Bazinul Dunării este cel mai mare bazin hidrografic din Europa, fiind prezent în 19 țări, iar apele din acest 
bazin sunt vulnerabile la poluare provenită din diverse surse. UE a contribuit cu 7,9 miliarde de euro la 
proiecte de epurare a apelor uzate derulate în cele patru state membre men ționate în cursul perioadelor 
de programare 2000-2006 și 2007-2013. 

Note către editori 

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă 
constatările unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte 
specifice legate de gestiune.  

Acest raport special (nr. 2/2015), intitulat „Fondurile acordate de UE pentru stațiile de epurare a 
apelor uzate urbane din bazinul hidrografic al Dunării: sunt necesare eforturi suplimentare pentru a 
ajuta statele membre să îndeplinească obiectivele politicii UE în domeniul apelor uzate”, a evaluat 
eficacitatea cu care contribuie cheltuielile efectuate pentru epurarea apelor uzate din Fondul 
european de dezvoltare regională/din Fondul de coeziune la îndeplinirea de către statele membre a 
obiectivelor politicii UE în domeniul apelor uzate. 

Apele uzate și nămolurile de epurare pot afecta calitatea apei și a solurilor. Ca răspuns, UE a adoptat 
o serie de directive și a cofinanțat construcția de sisteme de colectare și de stații de epurare a apelor 
uzate. 

Curtea a verificat punerea în aplicare a Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale în patru 
state membre situate în bazinul hidrografic al Dunării: Republica Cehă, Ungaria, România și Slovacia. 
De asemenea, Curtea a examinat un eșantion de stații de epurare, pentru a verifica modul în care 
acestea epurau apele uzate și gestionau nămolurile de epurare rezultate și pentru a stabili dacă aveau 
potențialul de a-și asigura sustenabilitatea financiară. 

Curtea a formulat următoarele recomandări: 

• Comisia ar trebui să intensifice cerințele în materie de raportare și statele membre ar trebui să instituie 
dispoziții legale cu ajutorul cărora să se asigure racordarea în cât mai scurt timp a gospodăriilor la re țelele 
publice de canalizare. 

• Comisia și statele membre ar trebui să stabilească criterii pentru toate destinațiile nămolurilor și să ia 
măsurile necesare pentru a asigura un sistem solid de monitorizare a poluanților. 

• Comisia ar trebui să încurajeze statele membre să pună în aplicare o politică responsabilă de tarifare pentru 
ape uzate, cu tarife care să nu fie mai scăzute de nivelul de accesibilitate de 4 %, și ar trebui să se ia măsuri 
pentru a se garanta că vor fi disponibile fonduri suficiente pentru a permite derularea activită ților necesare 
de întreținere și de reînnoire a stațiilor. 

• Comisia ar trebui să acorde o atenție mai crescută dimensiunii adecvate a stațiilor și, împreună cu statele 
membre, ar trebui să abordeze problema evacuărilor directe de ape pluviale, deoarece acestea pot avea un 
impact negativ asupra calității apei. De asemenea, operatorii stațiilor de epurare ar trebui să încerce să 
identifice eventualele oportunități de economisire a costurilor de exploatare. 
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• Nu în ultimul rând, Comisia ar trebui să evalueze în ce măsură sunt adecvate limitele stabilite în directivă 
pentru concentrații, ținând seama de progresele tehnologice înregistrate din 1991, anul în care a fost 
adoptată Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale. 

Pentru mai multe detalii privind observațiile și recomandările, a se consulta textul integral al raportului la 
adresa www.eca.europa.eu. 
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