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DIRECTIA DE COMUNICARE SI RESURSE UMANE 

' ' 
SERVICIUL RELATll CU PUBLICUL ~I MASS-MEDIA 

Cat re: ASOCIATIA BANEASA 21 

~~ 
romania2019.eu 

Ref: Solicitarea dumneavoastra adresata Ministerului Apelor ~i Padurilor 

in urma cererii dumneavoastra, 1nregistrata la Ministerul Apelor ~i Padurilor sub 
nr.4893/26.03.2019, va transmitem raspunsul formulat de directia de specialitate: 

,, 1. Pentru respectarea Directivei nr. 91 /271/CEE,1n POS ~i POIM sunt alocate fonduri 

pentru realizarea cu prioritate a proiectelor de colectare ~i epurare a apelor uzate 

de la bugetul de stat. 

2. in conformitate cu Legea serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare nr. 

241 /2006, autoritatile publice locale sunt responsabile cu apa ~i canalizarea. 

3. in conformitate cu Tratatul de aderare, Romania a obtinut perioade de t ranzitie 

astfel 1ncat la 31 decembrie 2015 toate aglomerarile mai mari de 10.000 locuitori 

echivalenti sa se conformeze prevederilor din punct de vedere al colectarii ~i epurarii 

avansate a apelor uzate. " 

Secretar General 

Calea Plevnei, nr. 46·48, Sector 1, Bucure~ti 
Tel: +4 0213160219 
Fax: +4 021 319 4609 
www.apepaduri .gov.ro 

Mihaela Cezarina DUMITRU 

Direc or DCRU 



ASOCIAȚIA BĂNEASA 21 - Sector 1, București,  C.I.F. 40652615  
Email: baneasa21@gmail.com www.baneasa21.ro  Tel: 0786.77.99.77 

 

 
Către:  Ministerul Apelor și Pădurilor  

cabinet.ministru@map.gov.ro   petitii@map.gov.ro 
 

Prin prezenta formulam o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la 
informaţiile de interes public privind respectare Directivei 91/271/CEE.  
 

Deoarece: 

• Pentru tratarea apelor urbane reziduale (colectare și epurare), sarcina României de a 
se conforma Directivei 91/271/CEE era ca până la 31 decembrie 2015 – toate 
aglomerările umane mai mari de 10.000 l.e. să se conformeze prevederilor din punct 
de vedere al colectării și epurării avansate (terțiar) a apelor uzate.  

• Nefinalizarea proiectelor în domeniul alimentării cu apă sau a salubrizării poate 
conduce la aplicarea unor proceduri de infringement de către Comisia Europeană 
întrucât au fost asumate termene de conformare. 

• Dintre cele 224 de aglomerări umane având peste 10.000 l.e., doar 11 aglomerări 
îndeplinesc condițiile cumulative de conformare din Directiva 91/271/CEE. 

• In Bucuresti sunt circa 270 străzi fără utilități și asfalt.  
 

Va rugam sa ne comunicati:  

1. Ce masuri concrete au fost luate pentru respectarea Directivei 91/271/CEE. 
2. Ce persoane si/sau institutii sunt responsabile cu respectarea Directivei 91/271/CEE 

pentru Municipiul Bucuresti.  

3. Daca exista un termen maxim de realizare a utilitatilor si asfaltare pentru cele cca. 
270 de strazi (fara utilitati si asfalt) din Bucuresti si implicit de respectare a 
Directivei 91/271/CEE.   

Mentionam ca raspunsul primit va fi atasat la o eventuala plangere catre Comisia 
Europeană privind nerespectarea de catre Romania a  Directivei 91/271/CEE.  

 
Dorim ca informaţiile solicitate să ne fie furnizate, în format electronic, 

la următoarea adresă de e-mail: baneasa21@gmail.com 

 
Suntem dispusi să plătim eventualele taxe aferente serviciilor de scanare/copiere a 
documentelor solicitate. 

 
 

Vă mulţumim pentru solicitudine, 
ASOCIAȚIA BĂNEASA 21 
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