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        Comunicat de presă 

 

      În fiecare an UN-Water – agenţia ONU specializată în problematica apei – colaborează cu agenţii 

partenere pentru a semnala un aspect critic al gestionării globale a acestei resurse vitale în cadrul Zilei 

Mondiale a Apei (WWD) pe 22 martie. În 2017 WWD focalizează pe sanitaţie & epurare, temă de 

importanţă covârşitoare pentru sănătatea populaţiei şi a mediului de viaţă, dar şi pentru agricultura 

ecologică. 

Desfăşurată sub sloganul „Apă mai multă şi mai curată prin progrese în sanitaţie şi epurare! WWD 

2017 are drept scop încurajarea progreselor către ţinta nr. 6 din cadrul Obiectivelor ONU de Dezvoltare ale 

Mileniului (MDG) - incluzând accesul universal la apă potabilă şi sanitaţie îmbunătăţită până în 2030 -  

prin  măsuri adresând sanitaţia, epurarea apelor, precum şi prin creşterea reciclării şi refolosirea apei în 

condiţii de siguranţă. De menţionat că pentru 2015 subţinta privind populaţia beneficiind de sanitaţie 

îmbunătăţită a fost realizată numai la nivelul de 68% faţă de cele 77%  preconizate. În aceste condiţii, circa 

1,8 miliarde oameni încă folosesc apă potabilă dintr-o sursă infestată cu materii fecale. Sanitaţia deficitară 

contribuie la malnutriţie prin infestarea perimetrelor agricole cu ejecţii umane şi este responsabilă anual de 

circa  280 000 decese diareice.  

În acelaşi timp, apele uzate pot juca după pre-tratare un rol important în dezvoltarea agriculturii 

ecologice şi acvaculturii cu condiţia respectării stricte a cerinţelor privind protecţia sănătăţii oamenilor şi a 

mediului. 

În contextul UE 2015, faţă de Vestul cu acoperire practic totală privind sanitaţia îmbunătăţită, statele 

din E/S-E se plasau la nivele medii-sporite, cu o anumită rămânere în urmă în cazul României – cu 79%.  

În același context, faţă de o epurare a apelor uzate în zona 81-99% în V, în anii recenţi grupul ţărilor 

E/S-E se plasa în zona 55-71%, cu ţara noastră pe locul 3 cel mai defavorabil cu 64,8% epurare 

corespunzătoare 2015.  

În România 2015 încă se practica epurare necorespunzătoare pentru 17,54% din apele uzate evacuate şi 

nu se epurau deloc 17,65%.  

Dacă în privinţa dezvoltării infrastructurii de sanitaţie şi epurare în marile orase şi regiuni rolul major 

revine statului roman, comunităţile mici trebuie să îşi asume responsabilităţi proprii de dezvoltare care 

vizează direct sănătatea populaţiei, prin eforturi proprii şi mecanisme de finanţare europeană.    

Promotorii sănătăţii deţin un rol important în conştientizarea populaţiei în privinţa economisirii apei 

prin eliminarea oricărei risipe şi adoptarea unor soluţii inedite pentru mediul nostru socio-cultural: 

separarea apelor negre (conţinând materii fecale) de cele gri (ape menajere), cele din urmă, după semi-

epurare, prezentând un potenţial ridicat de refolosire în agricultura ecologică şi acvacultură. 

    Obiective nationale 2017: 

La nivelul gospodăriilor individuale: 

  - folosirea responsabilă (economisire) a apei; 

  - îmbunătăţirea sanitaţiei (cu fosă septică, în absenţa canalizării publice); 

  - evitarea deversării unor reziduuri, precum uleiuri sau chimicale periculoase, în canalizarea publică; 

  - introducerea/dezvoltarea semi-epurării casnice, cu folosirea efluenţilor la grădinărit sau salubrizare.  

La nivel comunitar (sat, comună): 

  - sanitaţie îmbunătăţită prin canalizare publică şi mini-staţie de epurare; 

  - folosirea efluenţilor la salubrizarea stradală, întreţinerea spaţiilor verzi; 

  - reducerea poluării apelor pluviale deversate direct în râuri; 

  - interzicerea strictă a poluării râurilor cu gunoaie şi dejecţii umane.  

La nivel macro-economic (oraşe şi regiuni): 

   - iniţierea/continuarea investiţiilor în infrastructura de sanitaţie/epurare/reciclare 



Grupurile tinta: 

  - gospodăriile individuale (micii consumatori de apă)  

  - utilizatori industriali de apă (marii consumatori)  

  - exploatările agricole (fermierii) 

  - primăriile, consiliile locale şi consiliile generale judeţene 

  - alţi decidenţi la nivel central, regional, judeţean şi local în problematica sanitaţiei, epurării şi refolosirii 

apelor uzate. 

  - publicul general 

Sanitaţia îmbunătăţită şi epurarea apelor uzate sunt un atribut fundamental al civilizaţiei şi un factor 

important pentru sanogeneză. Partenerii şi prietenii noştri din media sunt invitaţi să participe la 

conştientizarea acestui adevăr de către indivizi, comunităţi şi autorităţi.  

 

 

 

Vă mulţumim. 

Pt informaţii suplimentare:  
Promovarea Sanatatii Mehedinti 

Str. Traian nr. 115 

Drobeta Turnu Severin 

Tel. 0252 323638, fax 0252 325040 

www.dsp.severin.rdsnet.ro 

e-mail promovaremehedinti@yahoo.ro 
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