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Capitolul 1 

CARACTERISTICI ŞI PERSPECTIVE 
ALE POLITICILOR DE PROTECŢIE A APEI 

ÎN ŢĂRILE MEMBRE ŞI CANDIDATE 
ALE UNIUNII EUROPENE  

1.1. Aplicarea instrumentelor economice de protecţie 
a mediului pentru resursele de apă în cadrul Uniunii 
Europene 

Odată cu recunoaşterea legitimităţii teoretice şi practice a instrumentelor 
economice pentru protecţia mediului şi a valorii economice a resurselor naturale, 
(cu prilejul Declaraţiei O.N.U. cu privire la mediu şi dezvoltare de la Rio de 
Janeiro, din anul 1992), taxele, impozitele, plăţile şi permisele comerciale de 
mediu au fost tot mai mult experimentate şi adoptate pe plan global, pentru 
protecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile.  

În cadrul Uniunii Europene, principiile economiei mediului şi utilizarea 
instrumentelor economice au fost infiltrate în mod treptat dar evident în politicile 
de protecţie a mediului la nivel regional, naţional şi european. Conform tratatului 
UE, la baza tuturor politicilor de protecţie a mediului stă principiul “poluatorul 
plăteşte”, iar Programele de Acţiune pentru Mediu ale Comisiei Europene au ca 
una dintre priorităţi, continuarea dezvoltării gamei de instrumente politice şi 
economice pentru protecţia mediului. 

Problemele economico-financiare care sunt luate în consideraţie în 
implementarea legislaţiei în domeniul apelor în UE sunt următoarele: 

Dezvoltare instituţională 

Cu toate că majoritatea ţărilor candidate vor avea instituţii pentru prevenirea 
poluării apelor şi pentru autorizarea instalaţiilor, acestea nu se vor dezvolta 
oriunde în aceeaşi măsură cerută pentru implementarea întregii legislaţii în 
domeniul apelor. Aplicarea noilor tipuri de standarde - limite de emisii, obiective de 
calitate, cele mai bune tehnici şi nevoia de monitoring amplu împreună cu 
facilităţile şi prelucrarea datelor, cu o concentrare asupra planificării în cadrul 
bazinelor hidrografice, ar putea uneori să ceară schimbări radicale ale metodelor 
de lucru şi organizării instituţionale asigurate. De aceea este important să se 
garanteze că sunt asigurate bugetele adecvate pentru reorganizare şi instruire.  
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Salariile trebuie să fie stabilite la un nivel la care se garantează personalul 
cu instruirile necesare şi experienţa care trebuie reţinută, iar un buget important 
de instruire este inevitabil. Nevoile de instruire trebuie să fie evaluate într-o etapă 
anterioară şi de asemenea trebuie făcute alocaţiile pentru orice reinstruire care 
este necesară.  

Resursele umane sunt necesare pentru: 

– dezvoltarea strategiilor şi planurilor; 
– dezvoltarea obiectivelor de calitate a apelor şi a valorilor limită de emisii; 
– monitoringul; prelevarea şi analizarea apelor de suprafaţă şi subterane 

precum şi toate evacuările; 
– eliberarea acordurilor şi autorizaţiilor; 
– inspecţia şi supravegherea instalaţiilor (facilităţilor); 
– luarea măsurilor de impunere;  
– colectarea, analizarea şi raportarea datelor. 
Nu este posibilă generalizarea în ceea ce priveşte cheltuielile de asigurare a 

structurilor instituţionale din cauza varietăţii mari a structurilor organizatorice deja 
în funcţiune şi a variaţiilor mărimii şi complexităţii ţărilor. Totuşi, aspectele cele 
mai costisitoare sunt: 

– personalul profesional şi tehnic suplimentar, instruirea şi dezvoltarea lui; 
– testarea în laborator, serviciile analitice şi asigurarea calităţii; 
– echipamentul de prelevare a probelor şi monitoring;  
– colectarea, stocarea, analizarea şi aranjamentele de raportare a datelor. 

Facilităţi 

Specialiştii consideră că este necesar să se modernizeze facilităţile ca 
rezultat al implementării standardelor directivelor în domeniul apelor. Finanţele 
trebuie să crească pentru cheltuielile de investiţii de capital şi cheltuielile curente 
în timpul funcţionării. În final, cheltuielile integrale trebuie recuperate de la 
utilizatori/poluatorii apelor; de exemplu consumatorii (sectorul casnic, industrial şi 
agricol). 

Costurile implicate în stabilirea noilor facilităţi vor depinde de standardele 
care trebuie adoptate şi de numărul, tipul şi mărimea facilităţilor necesare pentru a 
îndeplini aceste noi standarde. Costurile finale vor fi, de asemenea, dependente 
de nivelul curent al epurării disponibile pentru apele uzate, tratării apelor potabile, 
evacuărilor industriale şi practicilor agricole. Din cauză că va fi nevoie de o atât de 
mare varietate a schimbărilor este imposibil să se dea o cifră pentru cheltuielile de 
implementare a legislaţiei în domeniul apelor. 

Unele studii sunt deja elaborate pentru costurile de conformare cu legislaţia 
EC. Agenţia de Protecţia Mediului din Danemarca1 a estimat costurile de 
conformare cu Directiva privind epurarea apelor uzate urbane, Directiva privind 

                                                           
1 DEPA, 1997. EU’s udvidelse mod řst - miljřmćssige perspektiver. Miljřstyrelsen. 
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apa potabilă, Directiva privind nitraţii pentru 10 ţări candidate. Presupunând că 
epurarea apelor uzate este realizată pentru aglomerări cu o populaţie echivalentă 
(p.e.) de 2000 locuitori echivalenţi şi mai mult şi eliminarea azotului şi a fosforului 
este realizată numai pentru localităţi cu peste 10.000 locuitori sau mai mulţi, 
DEPA a estimat costurile totale de conformare pentru cele 10 ţări candidate la 
13,2 miliarde euro. Totuşi această cifră este subestimată deoarece exclude 
lucrările de canalizare. Implementarea Directivei privind apa potabilă este 
estimată la 18,6 miliarde euro, în timp ce lucrările agricole pentru conformarea cu 
Directiva privind nitraţii au fost estimate la 4 miliarde euro.  

Un studiu2 pregătit pentru DG ENV a indicat că pentru sectorul apei 
cheltuielile totale de investiţie pentru cele 10 ţări candidate ar fi de 3,5 miliarde 
euro pe an pe o perioada de 5 ani cu un total de cheltuieli de investiţii pe termen 
scurt de 17,5 miliarde euro. Pe termen lung, pentru realizarea conformării depline 
după o perioadă de 20 ani, cheltuielile totale ar trebui să fie de ordinul a 50 
miliarde euro, ceea ce înseamnă aproximativ 500 euro pe cap de locuitor.  

Un studiu DISAE în Letonia3 a estimat cheltuielile de capital pentru 
conformarea cu Directiva privind epurarea apelor uzate urbane (91/271/EEC), 
Directiva privind apa potabilă (80/778/EEC) şi Directiva privind nitraţii (91/67/EEC) 
la un total de 810 milioane euro. 

Recuperarea costurilor 

Din principiile de mediu ale UE stabilite prin Tratatul de stabilire a 
Comunităţii Europene face parte şi principiul: “poluatorul plăteşte”. Aceasta 
înseamnă că oricine a cărui acţiune poluează sau afectează în mod negativ 
mediul ar trebui să plătească pentru acţiunile de remediere. În timp ce evaluarea 
valorii impacturilor asupra mediului întâmpină dificultăţi tehnice considerabile, este 
mai puţin dificil să se calculeze costurile economice ale funcţionării staţiilor de 
epurare a apelor. Principiul “poluatorul plăteşte” deschide calea pentru folosirea 
economiei ca o alternativă a abordării regulatorii pentru controlul poluării. Pentru a 
implementa acest lucru toate acţiunile care au un efect negativ asupra solului, 
apei sau aerului trebuie să aibă o valoare economică ataşată lor care este legată 
de costul degradării mediului. Urmează ca activităţile care sunt mai puţin 
dăunătoare mediului să implice un cost mai mic şi de aceea să fie mult mai 
justificabile economic. În timp ce conformarea cu valorile limită ale emisiilor şi 
standardele de calitate a apei trebuie garantate, stimulentele financiare cum ar fi 
taxele de mediu ar trebui să încurajeze mai mult abordarea mai sănătoasă 
(durabilă) din punct de vedere al mediului. Un asemenea “instrument mixt” este 
stabilit în al Cincilea Program de Acţiune pentru Mediu. 

Instrumentele economice (sau bazate pe piaţă) depind de forţele de piaţă 
pentru schimbarea preţurilor relative ale bunurilor şi serviciilor care la rândul lor 
modifică comportarea poluatorilor publici şi privaţi cum ar fi protecţia mediului sau 
îmbunătăţirile care pot avea loc. Este o alternativă la controlul de reglementare în 

                                                           
2 Evaluarea costurilor de conformare pentru aproximarea legislaţiei de mediu a EU în CEEC, 

EDC Ltd., May 1997. 
3 Dezvoltarea Strategiei şi Programului de Aproximare din Letonia, Halcrow, 1998.  
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sensul că există potenţialul ca monitorizarea poluării să fie avantajoasă din punct 
de vedere economic pentru organizaţiile comerciale şi cetăţeni. 

Principalele instrumente pentru recuperarea costurilor sunt: 
– stabilirea preţurilor; 
– taxe pentru poluare; 
– permise de piaţă; 
– subvenţii; 
– sisteme de depozite de plată;  
– stimulente de impunere. 
Aplicarea acestor instrumente în sectorul apelor este prezentată pe scurt în 

continuare. 
a) Stabilirea preţurilor 
Stabilirea tarifelor sau a taxelor pentru apă sau apă uzată este făcută la 

niveluri care acoperă cheltuielile pentru colectarea plus epurarea sau captarea 
plus distribuţia şi poate convinge organizaţiile să utilizeze instalaţii pentru 
economisirea apei sau pentru recirculare şi refolosirea apei. Costurile încasate pot 
fi stabilite astfel încât să depăşească costurile curente ale epurării (tratamentului) 
de exemplu. Stabilirea preţurilor marginale (extreme) poate reduce folosirea apei 
(şi implicit poluarea). Este necesar să se controleze taxele pentru epurarea 
efluentului în acelaşi timp, în cadrul unor relaţii raţionale cu taxele pentru utilizarea 
apelor. Utilizarea diluţiei ca mijloc de îndeplinire a standardelor efluenţilor este pe 
deplin interzisă de legislaţia UE în domeniul apelor. În sectorul apelor, creşterea 
mare a preţului apei atât pentru alimentare, cât şi pentru colectarea şi epurarea 
apei uzate, inevitabilă în ţările candidate deoarece sunt implementate standardele 
de calitate şi protecţie a mediului cerute în legislaţia EC, va încuraja probabil 
economisirea apei şi reutilizarea apelor uzate. 

b) Poluarea şi taxe pentru utilizare 
Taxele pentru poluare sau “taxele” sunt definite ca fiind preţul care trebuie 

plătit pentru utilizarea mediului. Sunt patru tipuri principale de taxe: 
– taxe pentru efluent, pe baza cantităţilor curente şi/sau a încărcării cu 

poluanţi a efluenţilor sau a unor alternative (de exemplu mărimea 
instalaţiilor industriale), deoarece acestea au nevoie să fie stabilite la un 
nivel realist pentru a încuraja reducerea efluenţilor produşi. Astfel de taxe 
pot fi folosite atât pentru a finanţa cheltuielile de exploatare, cât şi ca 
taxe pentru împrumuturi pentru investiţii de capital;  

– taxe pentru utilizator, bazate pe consumul de apă sau alte alternative (de 
exemplu valori de proprietate). Costurile ridicate de epurare a apelor 
uzate de canalizare încurajează epurarea în interiorul companiei, de 
către industrie. Va fi încurajată utilizarea apometrelor deoarece taxele 
pentru apă cresc; 

– taxele pentru produse, de exemplu aplicate pentru procurarea pesticide-
lor sau a îngrăşămintelor care vor cauza poluare înainte, în timpul sau 
după consum. Eficacitatea acestora va depinde de elasticitatea cererii 
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pentru produs şi dacă sunt disponibile substanţe mai puţin poluante. 
Acest tip de taxe este folositor pentru controlul surselor de poluare 
nepunctuale, deoarece creşterea taxelor va avea tendinţa să determine 
reducerea utilizării;  

– taxe administrative, care sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de 
exploatare a sistemului de reglementare. În unele ţări, cheltuielile funda-
mentale de administrare a procedurilor de autorizare şi reglementare, 
împreună cu cheltuielile de monitoring sunt plătite printr-o taxă adminis-
trativă care reflectă cheltuielile totale de reglementare. Acesta este un 
exemplu de aplicare a principiului “poluatorul plăteşte”. Încasările nu 
cumulează fondurile suficiente pentru îmbunătăţirea infrastructurii.  

c) Acorduri comerciale (care se pot comercializa) 
Autoritatea responsabilă stabileşte o limită a emisiilor totale disponibile a 

poluanţilor şi alocă acest lucru pentru sursele de poluare prin eliberarea 
acordurilor pentru a emite o cantitate stipulată într-o perioadă de timp specificată. 
După distribuţia iniţială, acordurile pot fi achiziţionate sau vândute. Schimbul 
comercial poate fi extern între două organizaţii diferite sau intern intre diferite 
instalaţii din aceeaşi organizaţie. 

Acordurile care pot fi comercializate operează cel mai bine dacă: 
– numărul de surse de poluare este suficient pentru a stabili o piaţă; 
– sursele de poluare sunt bine definite şi uşor de măsurat; 
– există diferenţe în cheltuielile marginale ale controlului poluării în firmele 

implicate; 
– există un potenţial pentru inovaţii tehnice;  
– impactul asupra mediului nu depinde de amplasamentul sursei sau 

perioada din an.  
Specialiştii spun că este posibil să se reducă cheltuielile în acest sistem, iar 

transferurile de încărcare de poluanţi dintre evacuatori devin un element 
reglementat de la sine în cadrul unei limite generale permisibile pentru zonă.  

d) Subvenţii 
Subvenţiile pot include stimulentele, creditele, donaţiile sau împrumuturile 

cu dobândă redusă. Eliminarea subvenţiilor poate ea însăşi să se comporte ca un 
stimulent pentru o mai bună performanţă din punct de vedere al mediului prin 
forţarea inovaţiilor şi reducerea utilizării apelor.  

e) Sistemul de depozitare-rambursare 
Clienţii plătesc o taxă atunci când cumpără un produs potenţial poluant. La 

returnarea la un centru aprobat pentru reciclarea sau depozitarea acestor 
produse, taxele sunt rambursate. Această abordare poate fi folosită pentru articole 
cum ar fi containere de pesticide care altfel ar fi aruncate în mediu şi ar conduce 
la poluarea apelor. Avantajul unui asemenea sistem este acela că poate fi 
administrat de un sector privat. Costul administrării poate fi ridicat. 

f) Propuneri de punere în aplicare 
Există penalităţi care influenţează poluatorul pentru a se conforma cu 

standardele sau reglementările de mediu. Acestea includ amenzi (pentru depăşiri 
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de limite), constrângeri de performanţă (compensări autorităţilor de reglementare 
înaintea începerii unei activităţi potenţial poluante, care sunt returnate atunci când 
sunt întrunite nivelurile corecte de reglementare) şi stabilirea responsabilităţilor 
(acolo unde poluatorii sunt făcuţi responsabili de toate degradările pe care le 
cauzează mediului). 

În ceea ce priveşte resursele de apă, Comisia Europeană a susţinut o 
sporire a rolului preţului apei pentru promovarea utilizării durabile şi combaterea 
poluării resurselor de apă, mai ales în vederea adoptării Directivei Cadru a Apelor 
pentru ţările Uniunii Europene. 

Astfel, se consideră că preţul apei este un instrument economic eficient şi 
complet pentru un management ecologic al apelor, având în vedere că: 

1. Evaluarea corectă a preţului apei acţionează ca un stimulent pentru 
reducerea poluării şi creşterea eficienţei utilizării apei. Astfel, se reduce 
presiunea asupra mediului şi a resurselor de apă şi se asigură faptul ca 
resursele disponibile să fie alocate în mod eficient între diferitele utilizări. 

2. Ca urmare, infrastructura de distribuţie şi tratare a apei poate fi 
dimensionată în mod mai adecvat, ceea ce se traduce prin realizarea cu 
costuri mai reduse a obiectivelor de furnizare a serviciilor de apă şi de 
protecţie a mediului. 

3. Prin intermediul preţului apei, pe baza instrumentelor şi plăţilor aferente 
protecţiei apei, se mobilizează resursele financiare care să asigure 
sustenabilitatea financiară a furnizorilor de servicii şi a infrastructurii 
apelor, precum şi fondurile necesare pentru protecţia mediului. 

Se consideră că principala cauză care stă la baza unor situaţii curente din 
Europa, de utilizare ineficientă, supraexploatare, poluare şi degradare a resurselor 
de apă subterane sau de suprafaţă, a fost tocmai lipsa de importanţă acordată 
aspectelor economice şi de mediu în concepţia politicilor şi strategiilor existente în 
domeniul managementului şi preţului apei. 

Deşi Comisia Europeană a acordat o atenţie deosebită elaborării, adoptării 
şi implementării Directivelor de protecţie a mediului din domeniul apelor, o privire 
atentă de ansamblu asupra stării prezente a resurselor de apă relevă faptul că 
exploatarea şi dezvoltarea durabilă a sistemelor aferente apelor reprezintă încă o 
problemă şi o prioritate în multe zone din Uniunea Europeană. 

Cu toate că majoritatea indicatorilor sintetici arată o aparentă stabilizare sau 
reducere a “stresului” la care sunt supuse apele, la nivelul Uniunii Europene1, 
aceşti indicatori ascund de fapt unele diferenţe şi decalaje semnificative în timp şi 
spaţiu, între diferitele ţări sau regiuni ale UE. 

În acest sens, sunt demne de menţionat unele aspecte: 
1. Extracţia excedentară a apei din sol ameninţă durabilitatea pânzei 

freatice în multe cazuri, astfel încât salinizarea acesteia prin intruzia apei 

                                                           
1 Stresul apei apare atunci când cererea de apă depăşeşte cantitatea disponibilă pentru o 

anumită perioadă, sau atunci când calitatea slabă a apei restricţionează utilizarea sa. 
Conform datelor din Environment in the European Union at the turn of the century, European 
Environment Agency, 1999. 
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marine este o problemă pentru zonele de coastă din Europa. De 
asemenea, 50% dintre lunci sunt ameninţate datorită supraexploatării 
apelor subterane, aceste probleme fiind uzuale mai ales în sudul 
Europei. 

2. Reducerea debitului râurilor din cauza supraexploatării pentru extracţia 
apei a dus la degradarea stării ecologice a unora dintre râuri, deoarece 
problemele de deficit a cantităţii apei amplifică deseori şi problemele de 
poluare şi calitate a apei. 

3. Numărul râurilor foarte poluate a scăzut în ultimii 20 de ani în Uniunea 
Europeană. Totuşi, creşterea calităţii apei a avut loc mai mult pentru 
râurile mari, iar problema poluării difuze din agricultură este încă 
prezentă, determinând concentraţii înalte de azotaţi în râuri ce conduc la 
eutroficarea zonelor de coastă. 

4. Există încă unele ape din sisteme de distribuţie mici, comunale sau 
particulare, pentru care concentraţia de azotaţi este mai mare decât 
norma de 50 mg/l stabilită prin Directiva CE cu privire la apa potabilă, 
ceea ce reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei afectate.  

Principalii factori ce explică existenţa acestor situaţii de diferenţe şi decalaje 
chiar pe cuprinsul Uniunii Europene se referă la unele aspecte privind: 

• barierele la adoptarea tehnologiilor mai eficiente; 
• limitele pârghiilor şi stimulentelor pentru reducerea consumului sau 

utilizării apei; 
• cadrul instituţional incomplet; 
• decalajele de integrare a aspectelor de mediu în politicile sectoriale; 
• absenţa sau slaba implementare a politicilor de protecţie a mediului. 
Analiza politicilor curente şi a impactului acestora sugerează faptul că 

actualele politici cu privire la preţul apei nu furnizează întotdeauna semnalele 
necesare pentru o utilizare durabilă şi implicit o protecţie adecvată a resurselor de 
apă.  

Termenul preţul apei, în sensul de instrument economic pentru protecţia 
mediului, are un înţeles conceptual foarte general. El poate fi definit ca valoarea 
monetară marginală sau totală plătită de utilizatori pentru toate serviciile de apă 
pe care le primesc (ex. distribuţia apei, tratarea apei etc.), inclusiv protecţia 
mediului.  

Deci, preţul apei trebuie să fie alcătuit din taxe şi tarife care să reprezinte: 
• elemente legate de cantitatea de apă extrasă din mediu; 
• elemente legate de poluarea emisă în mediu. 
Preţul total al apei, P, plătit de un utilizator dat poate fi descris şi 

descompus din punct de vedere economic, astfel: 
P = F + a x Q + b x Y ,  unde 
F = un element legat de costurile fixe, impozitele şi taxele generale etc. 
a = taxa pe unitatea de apă utilizată; 
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b = taxa pe unitatea de poluare produsă; 
Q = cantitatea totală de apă utilizată; 
Y = cantitatea totală de poluare produsă. 
O reducere a cantităţii de apă utilizată (Q) şi/sau a cantităţii de poluare 

produsă (Y) va avea ca efect reducerea preţului total al apei P achitat de către 
utilizator.  

Astfel, preţul apei este un instrument economic prin care utilizatorii sunt 
stimulaţi să crească eficienţa utilizării apei şi să reducă poluarea apei. 

Integrarea obiectivelor economice şi de protecţie a mediului în cadrul 
politicilor de evaluare şi stabilire a preţului apei este în prezent foarte diferită, atât 
între statele membre ale UE, precum şi între sectoarele economice, din ţările 
membre ale UE.  

Tabelul nr. 1 

Taxe şi tarife de mediu pentru resursele de apă din Franţa 

Nr. 
crt. 

Denumire taxa 
sau tarif 

Baza generală 
de impozitare 

Baza specifică 
de impozitare 

Rata nominală 
în moneda 
naţională 

Rata nominală 
în euro 

1. Taxa pe apa 
extrasă 

Managementul 
resurselor de 
apă 

Extracţia apei Variază în funcţie 
de originea apei 
şi “sensibilitatea” 
zonei 

Variază în funcţie 
de originea apei 
şi “sensibilitatea” 
zonei 

2. Taxa pe 
consumul de 
apă 

Managementul 
resurselor de 
apă 

Consumul public 
de apă potabilă 

Variază în funcţie 
de municipalitate

Variază în funcţie 
de municipalitate 

3. Taxa pentru 
apa furnizată 

Managementul 
resurselor de 
apă 

Furnizarea apei 0,105 FF pe m3 0,016 euro pe m3 

4. Taxe pe apele 
reziduale la 
utilizator 

Efluenţii din apă 
măsuraţi sau 
estimaţi 

Consumul de apă Variază în funcţie 
de municipalitate

Variază în funcţie 
de municipalitate 

5. Taxe pe 
efluenţii din apă 

Efluenţii din apă 
măsuraţi sau 
estimaţi 

Volumul substan-
ţelor poluante 
deversate de 
întreprinderi 

Variază în funcţie 
de agenţia de 
administrare a 
apei 

Variază în funcţie 
de agenţia de 
administrare a 
apei 

Sursa: Environmentally-related taxes data base, OECD/EEA, actualizată cu datele în 
vigoare la 1.10.2002. 

Aşa cum se observă din tabelul nr. 1 de mai sus, pentru cazul Franţei, 
mărimea taxelor şi tarifelor care alcătuiesc preţul apei diferă fie în funcţie de 
originea apei extrase şi de gradul de sensibilitate ecologică a zonei din care este 
extrasă, fie în funcţie de municipalitatea de care aparţin consumatorii sau de 
Agenţia Apei, de administrare şi protecţie a mediului care monitorizează şi 
controlează poluarea apei. 

Pentru cazul Spaniei, taxele percepute au caracter strict de protecţie a 
mediului, fiind vorba despre taxe pe deversările de ape reziduale (tabelul nr. 2): 
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Tabelul nr. 2 

Taxe şi tarife de mediu pentru resursele de apă din Spania 

Nr. 
crt. 

Denumire taxa 
sau tarif 

Baza generală 
de impozitare 

Baza specifică 
de impozitare 

Rata nominală 
în moneda 
naţională 

Rata nominală în 
euro 

1. Taxa pe 
deversarea de 
ape reziduale 

Efluenţii din apă 
măsuraţi sau 
estimaţi 

Volumul deversă-
rilor de ape rezi-
duale municipale 
- rata normală 

2 ESP pe m3 0,012 euro pe m3 

2. Taxa pe 
deversarea de 
ape reziduale 

Efluenţii din apă 
măsuraţi sau 
estimaţi 

Volumul deversă-
rilor de ape rezi-
duale industriale -
rata normală 

5 ESP pe m3 0,0301 euro pe m3 

Sursa: Environmentally-related taxes data base, OECD/EEA, actualizată cu datele în 
vigoare la 1.10.2002. 

Se observă că, în Spania, spre deosebire de Franţa, taxele pe apele 
reziduale nu mai variază în funcţie de municipalitate sau de agenţia de protecţie a 
apei aferente, ci au rate unitare pe plan naţional, ce diferă doar între sectorul 
utilizatorilor din gospodării şi cei industriali. Problema care se pune este dacă 
nivelul taxei este suficient de mare pentru a stimula reducerea deversărilor de 
efluenţi poluanţi în apă. 

Situaţia este oarecum similară Spaniei şi în cazul Italiei: 
Tabelul nr. 3 

Taxe şi tarife de mediu pentru resursele de apă din Italia 

Nr. 
crt. 

Denumire taxa 
sau tarif 

Baza generală 
de impozitare 

Baza specifică 
de impozitare 

Rata nominală 
în moneda 
naţională 

Rata nominală 
în euro 

1. Tarif pentru 
serviciile de apă 

Managementul 
resurselor de 
apă 

Serviciile de apă Formula de 
tarifare 
determinată de 
comisia de 
monitoring 

Formula de 
tarifare 
determinată de 
comisia de 
monitoring 

2. Taxa pe ape 
reziduale la 
utilizator 

Efluenţii din apă 
măsuraţi sau 
estimaţi 

Volumul şi canti-
tatea de ape 
reziduale  

20 ITL pe m3 0,01 euro pe m3 

3. Taxa pe ape 
reziduale la 
utilizator 

Efluenţii din apă 
măsuraţi sau 
estimaţi 

Volumul şi canti-
tatea apelor po-
luate deversate 
direct în mediu 

20 ITL pe m3 0,01 euro pe m3 

Sursa: Environmentally-related taxes data base, OECD/EEA, actualizată cu datele în 
vigoare la 1.10.2002. 

Nivelul taxei pentru poluarea apelor din diferite surse este unitar pe plan 
naţional şi se situează la un nivel comparabil cu cel al Spaniei, deci un nivel mic, 
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de cca. 0,01 euro pe m3, care nu este de natură să descurajeze în mod 
semnificativ poluarea apelor. 

În ceea ce priveşte sistemul de plăţi (taxe şi tarife) pentru managementul şi 
protecţia resurselor de apă din Germania, acesta prezintă o concepţie puţin 
diferită, deşi nu se poate afirma că ar fi deosebit de complex: 

Tabelul nr. 4 

Taxe şi tarife de mediu pentru resursele de apă din Germania 

Nr. 
crt. 

Denumire taxa 
sau tarif 

Baza generală de 
impozitare 

Baza specifică 
de impozitare 

Rata nominală 
în moneda 
naţională 

Rata nominală 
în Euro 

1. Taxa pe efluenţii 
din apă 

Efluenţii din apă 
măsuraţi sau 
estimaţi 

Concentraţia 
poluării (noxe) 

70 DEM pe 
unitate de noxe 

35,8068 euro pe 
unitate de noxe 

2. Taxa pe 
extracţia apei 

Managementul 
resurselor de apă

Extracţia apei 0,01-0,4 DEM pe 
m3 

0,0051-0,2046 
euro pe m3 

Sursa: Environmentally-related taxes data base, OECD/EEA, actualizată cu datele în 
vigoare la 1.10.2002. 

Se observă din tabelul nr. 4 de mai sus că în Germania, taxa pe efluenţii 
poluanţi din apă nu se aplică pe volumul sau cantitatea de ape reziduale 
deversate de utilizatorii industriali sau casnici, ci pe concentraţia efectivă de noxe 
din apă, care constituie baza specifică de impozitare. Din acest motiv, nivelul taxei 
pentru poluarea apei pare mult mai mare dar nu se poate compara efectiv cu cel 
din alte ţări membre UE, datorită bazei de impozitare diferite.  

În plus, sistemul de taxare a poluării apelor din Germania presupune o 
monitorizare de mare precizie şi fiabilitate a calităţii, respectiv a cantităţii de noxe 
şi a toxicităţii apei, ceea ce implică mari investiţii pentru asigurarea instalaţiilor şi 
aparatelor de măsură necesare, pe care Germania şi le poate permite. 

Pe ansamblul ţărilor membre UE, se poate afirma că obiectivul de 
recuperare totală a costurilor financiare (RTC) nu este realizat decât parţial. Acest 
fapt este valabil mai ales pentru serviciile de canalizare şi pentru sectorul agricol 
mai ales din ţările aflate în sudul Europei. În aceste ţări, agricultura reprezintă de 
departe cel mai mare şi mai ineficient consumator de apă iar problemele de deficit 
de apă sunt cele mai acute. Trebuie subliniat faptul că în UE, agricultura 
beneficiază de preţuri mult mai reduse ale apei, ca rezultat atât al subvenţionării 
directe dar şi al celor încrucişate prin transferurile financiare dinspre gospodării 
sau industrie către agricultură. 

Costurile ecologice şi costul de raritate (oportunitate) a resursei nu sunt 
mereu luate în considerare în politicile de stabilire a preţului apei. Conform 
documentelor Comisiei Europene, în Belgia, Danemarca, Franţa, Olanda şi 
Finlanda se recuperează o parte a costurilor ecologice şi a costurilor de resursă 
prin taxele şi tarifele aplicate pe poluarea sau extracţia apei.  

În majoritatea cazurilor în care ţările membre UE au aplicat taxe pe extracţie 
şi deversare, acestea sunt concepute în special pentru colectarea unor venituri 



 

 

15 

 

care să fie ulterior utilizate pentru finanţarea activităţilor ce asigură creşterea 
calităţii apelor şi a ecosistemelor aferente lor; de aceea, de obicei ele au un nivel 
relativ mic, deoarece interesul autorităţilor a fost mai degrabă colectarea unor 
fonduri decât reducerea extracţiei sau a poluării apei, ceea ce ar implica scăderea 
bazei de impozitare.  

De fapt, tocmai acest lucru ar trebui să reprezinte obiectivul urmărit prin 
impozitele, taxele şi plăţile de mediu, deşi ele pot avea astfel o eficienţă cu 
caracter direct, dar nu este neglijabilă nici cea cu caracter indirect, anume de 
asigurarea unor fonduri care ulterior să fie alocate special pentru investiţii şi 
activităţi de protecţie a mediului (tabelul nr. 5). 

Tabelul nr. 5 

Destinaţia fondurilor din taxele pentru resursele de apă, în unele ţări 
membre sau candidate ale UE 

Nr. 
crt. 

Ţara Denumirea taxei Ponderea 
alocată 

Destinaţia fondurilor sau 
obiectivul 

1.  Danemarca Taxa pe apele reziduale 
deversate în canale 

100% Finanţarea costurilor staţiilor 
municipale de tratare apei 

2. Danemarca Taxe pe apă 100% Venituri încasate de companiile de 
furnizare a apei 

3. Estonia Taxa pe extracţia apei 50% Fonduri pentru Centrul de Investiţii 
de Protecţia Mediului  

4. Franţa Taxa pe extracţia apei 100% Finanţarea managementului apelor 
la Agenţiile Apei 

5. Franţa Taxa pe consumul apei 100% Finanţarea furnizării apei publice  
6. Franţa Taxa pe furnizarea apei 100% Finanţarea investiţiilor destinate 

furnizării apei  
7. Germania Taxa pe extracţia apei 100% Reducerea extracţiei de apă 
8. Italia Taxa pentru serviciile de 

apă  
100% Se acoperă costurile de 

administrare şi investiţii  
9. Letonia Taxa pe extracţia apei 100% 40% la Fondul Naţional , 60% la 

fondurile municipale de Mediu 
10. Marea 

Britanie 
Taxa pe resursele de apă 100% Recuperarea costurilor 

guvernamentale de administrare a 
resurselor de apă 

Sursa: Environmentally-related taxes data base, OECD/EEA, actualizată cu datele în 
vigoare la 1.10.2002. 

Aşa cum se observă din tabelul nr. 5, doar în Germania, taxa pe extracţia 
apei are ca obiectiv declarat descurajarea şi reducerea extracţiilor de apă din râuri 
sau din pânza freatică şi nu colectarea de venituri, deci are un pur caracter de 
instrument economic şi pârghie pentru protecţia mediului. 

Deşi în majoritatea ţărilor UE, structura preţului apei pentru uz intern include 
elemente cu caracter fix şi elemente cu caracter variabil, având şi rolul de pârghie 
şi instrument de stimulare a utilizării durabile şi a protecţiei apei, există încă şi 
tarife plate, ce nu depind de modul de utilizare sau de poluare. Majoritatea taxelor 



 

 

16 

 

pentru irigaţii se stabilesc pe plan local, în funcţie de suprafaţa irigată, ceea ce 
duce la o eficienţă redusă a utilizării apei, mai ales în cazul sistemelor de irigaţii 
gravitaţionale de suprafaţă.  

Pe de altă parte, există situaţia diametral opusă în care producătorii agricoli 
ce pompează apa direct din pânza freatică subterană plătesc în totalitate costul 
financiar al furnizării apei şi deci sunt extrem de motivaţi să utilizeze apa cât mai 
eficient. Totuşi, ei nu plătesc nicăieri costurile ecologice ce rezultă în urma 
extracţiilor lor de apă. 

De asemenea, în cadrul sistemelor de taxe, tarife şi plăţi pentru resursele 
de apă există şi unele exceptări de la plata acestor taxe, care se aplică în unele 
ţări membre UE sau candidate la aderare.  

De obicei, aceste exceptări şi scutiri de taxe au rolul de a încuraja tot 
acţiunile de protecţie a mediului sau de a se asigura o anumită formă de protecţie 
socială (cum este cazul pentru exceptările de taxe pentru extracţia sau consumul 
apei aplicate în Olanda, Polonia şi Slovenia; a se vedea tabelul nr. 6 de mai jos). 
În aceste cazuri, putem considera că exceptările de taxe se constituie tot într-o 
formă de instrument economic pentru protecţia mediului. 

Alteori, exceptările şi scutirile de taxe pentru resursele de apă se aplică din 
raţiuni cu caracter politic (cum este cazul exceptării diplomaţilor în Danemarca, de 
la plata taxei pentru consumul de apă) sau chiar din raţiuni pur macroeconomice 
şi strategice, îmbrăcând forma unor scutiri de taxe care să încurajeze dezvoltarea 
afacerilor şi a exporturilor (de asemenea, în Danemarca, a se vedea tabelul de 
mai jos).  

Tabelul nr. 6 

Exceptări la taxele pentru resursele de apă, în unele ţări membre 
sau candidate ale UE 

Nr. 
crt. 

Ţara Denumirea taxei Tipul exceptării Detalii privind exceptarea 

1.  Danemarca Taxa pe cantitatea 
de apă 

Exceptări pentru 
diplomaţi 

Diplomaţi 

2. Danemarca Taxa pe cantitatea 
de apă 

Exceptare pentru 
exporturi 

Exporturi 

3. Danemarca Taxa pe cantitatea 
de apă 

Alte exceptări  Societăţi private cu TVA, exclusiv 
avocaţi, arhitecţi, contabili ş.a. 
activităţi similare 

4. Lituania Taxa pe extracţia 
apei 

Alte exceptări  Proprietarii de teren ce extrag şi 
utilizează apa pe terenul propriu, 
pentru nevoi proprii (fără a o vinde) 

5. Olanda Taxa pe extracţia 
apei subterane 

Alte exceptări  Extracţia de către o instalaţie cu 
capacitate de maxim 10 m3 pe oră  

6. Olanda Taxa pe extracţia 
apei subterane 

Alte exceptări  Extracţia pentru excavaţia unei 
clădiri, pentru testarea apei, pentru 
decontaminarea apelor subterane  

7. Olanda Taxa pe extracţia 
apei subterane 

Sector economic Extracţia apei pentru asigurarea 
apei de clătit pentru reciclarea 
ambalajelor 
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Nr. 
crt. 

Ţara Denumirea taxei Tipul exceptării Detalii privind exceptarea 

8. Olanda Taxa pe apa de la 
robinet 

Alte exceptări  Apa ce a fost furnizată pentru stin-
gătoare de incendiu, sisteme de 
stropit etc. utilizate în situaţii 
speciale 

9. Polonia Taxa pe extracţia 
sau captarea apei 

Extracţia apei 
pentru servicii 
publice 

Apa utilizată de către brigăzile de 
pompieri 

10. Slovenia Taxa pe efluenţii în 
apă 

Alte exceptări  Companiile ce investesc în tratarea 
apei reziduale pot beneficia de 
scutiri de taxe, în anumite condiţii 

Sursa: Environmentally-related taxes data base, OECD/EEA, actualizată cu datele în 
vigoare la 1.10.2002. 

Politicile bazate pe preţul eficient al apei au un impact semnificativ asupra 
cererii de apă pentru diferite utilizări. Acest aspect este sesizabil mai ales în 
agricultură, dar rămâne valabil şi pentru utilizarea industrială a apei şi utilizarea 
apei în gospodării. 

Ca urmare a impactului direct al preţului asupra utilizării şi poluării apei, se 
poate reduce presiunea asupra resurselor de apă. Efectele asupra mediului vor fi 
astfel benefice, deoarece se reduce supraextracţia apei din pânza freatică şi are 
loc regenerarea acesteia, creşterea debitului râurilor şi refacerea luncilor precum 
şi a ecosistemelor aferente. Totuşi, nu există încă estimări exacte a impactului 
fizic al preţului apei asupra mediului. 

Aplicarea preţului eficient al apei asigură o proiectare corespunzătoare a 
infrastructurii apei (prin corecta estimare a cererii) precum şi colectarea resurselor 
financiare suficiente pentru operarea, întreţinerea şi modernizarea corespun-
zătoare a infrastructurii. 

Costul de producţie al diferitelor sectoare economice (agricultura, industria, 
etc.) este în prezent influenţat de aplicarea diferenţiată a principiului recuperării 
totale a costurilor RTC, pe cuprinsul Uniunii Europene. Acest aspect influenţează 
competitivitatea respectivelor sectoare, atât în cadrul pieţei Uniunii Europene, cât 
şi în afara UE. De aceea, este nevoie ca în viitor să se realizeze abordarea şi 
aplicarea armonizată a principiilor de stabilire a preţului apei în cadrul UE. 

Desigur că o recuperare mai strictă a costurilor ar avea un impact negativ 
asupra accesibilităţii serviciilor de furnizare, tratare şi colectare a apei, mai ales 
pentru grupele de populaţie cu venituri reduse sau pentru unele comunităţi rurale 
şi agricole care achită în prezent doar o mică parte din costurile totale ale 
serviciilor de apă. Totuşi, prin aplicarea RTC nu va avea loc decât o creştere 
limitată a procentului de venit disponibil alocat de gospodării pentru consumul de 
apă, iar variaţiile mari ale preţurilor percepute pentru apa de irigaţii în UE 
sugerează faptul că satele şi comunităţile agricole s-ar putea adapta unei anumite 
creşteri a preţului apei utilizate.  

În ultimii ani a avut loc o creştere a preocupărilor şi a rolului acordat preţului 
apei ca instrument economic, în multe dintre statele membre ale UE. Are loc o tot 
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mai pronunţată includere a obiectivelor de recuperare totală a costurilor financiare 
şi a celor de protecţie a mediului în cadrul politicilor de stabilire a preţului apei. 
Totuşi, încă nu există date care să ateste o strictă implementare a acestor principii 
pentru managementul durabil şi protecţia apei în toată Uniunea Europeană. 

În ceea ce priveşte politicile preţului apei din ţările ce nu sunt membre ale 
UE, acestea rareori au integrat obiectivele de eficienţă economică şi ecologică. 
Acest aspect este adevărat pentru majoritatea ţărilor candidate la aderare, inclusiv 
pentru România, unde rolul potenţial important al structurilor de preţuri este 
deseori diminuat de nivelul preţurilor care este mult prea mic pentru a putea 
furniza semnale clare utilizatorilor.  

Totuşi, nu trebuie neglijat faptul că venitul pe cap de locuitor ca şi nivelul 
PIB este încă mult mai mic în aceste ţări, faţă de cel mediu al Uniunii Europene, 
ceea ce poate reprezenta o cauză a decalajului existent deocamdată în ceea ce 
priveşte nivelul preţului apei din ţările candidate, faţă de cel din ţările actuale 
membre UE. În plus, aşa cum am arătat mai sus, chiar şi între statele membre UE 
există importante decalaje în domeniul preţului apei, sau în ceea ce priveşte 
ponderea diferitelor taxe şi tarife în preţul apei, diferenţe determinate de condiţiile 
şi priorităţile naţionale, mai ales de structura economică a fiecărei ţări. 

În tabelul nr. 7 de mai jos, am ales cazul Republicii Cehe, luând în 
considerare faptul că aceasta este o ţară candidată relativ dezvoltată. 

Tabelul nr. 7 

Taxe şi tarife de mediu pentru resursele de apă din Republica Cehă 

Nr. 
crt. 

Denumire taxa 
sau tarif 

Baza generală 
de impozitare 

Baza specifică 
de impozitare 

Rata nominală 
în moneda 
naţională 

Rata nominală în 
euro 

1. Taxa pe canti-
tatea de apă 

Managementul 
resurselor de 
apă 

Extracţia din ape 
de suprafaţă 

2 CZK pe m3 0,0588 euro pe 
m3 

2. Taxa pe canti-
tatea de apă 

Managementul 
resurselor de 
apă 

Extracţia din ape 
subterane (pen-
tru băut şi alte 
scopuri) 

2 CZK pe m3 0,0588 euro pe 
m3 

3 Taxa pe canti-
tatea de apă 

Managementul 
resurselor de 
apă 

Extracţia din ape 
subterane (pen-
tru alte scopuri) 

3 CZK pe m3 0,0881 euro pe 
m3 

4. Taxa pe dever-
sarea de ape 
reziduale 

Efluenţii din apă 
măsuraţi sau 
estimaţi 

Volumul dever-
sărilor de ape 
reziduale în 
canale 

17-40 CZK pe 
m3, ca suprataxă 
pe preţul apei 
potabile 

0.4994 -1,1752 
euro pe m3, ca 
suprataxă pe pre-
ţul apei potabile 

Sursa: Environmentally-related taxes data base, OECD/EEA, actualizată cu datele în 
vigoare la 1.10.2002. 

Totuşi, în cazul Republicii Cehe, putem constata că se acordă o mare 
importanţă protecţiei apelor, prin urmărirea reducerii deversărilor de ape reziduale, 
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având în vedere nivelul relativ ridicat al taxei, ce poate depăşi chiar valoarea de  
1 euro pe m3. 

În contextul lărgirii Uniunii Europene, având în vedere costurile foarte înalte 
ce au fost estimate pentru conformarea cu acquis-ul comunitar de mediu, în 
particular cu legislaţia apei şi resursele financiare limitate ce pot fi mobilizate, 
stabilirea preţului eficient al apei va juca un rol esenţial în viitoarele politici de 
management şi protecţie a apei din ţările candidate, inclusiv România. 

1.2. Impactul Directivelor comunitare asupra manage-
mentului şi preţului apei în statele membre UE 

1.2.1. Aspecte generale 

În cadrul politicii şi legislaţiei de protecţie a mediului a Uniunii Europene, 
sectorul resurselor de apă are un rol important şi a fost unul dintre primele 
sectoare de mediu către care şi-au îndreptat atenţia instituţiile şi organismele 
comunitare. 

După câteva decenii de experienţă, se poate afirma că, în general, legislaţia 
Uniunii Europene în domeniul protecţiei apei a însemnat un progres semnificativ 
faţă de legislaţiile naţionale anterioare, modificându-le şi îmbunătăţindu-le în mod 
evident, din punct de vedere conceptual şi metodologic. 

Primele directive, cu privire la calitatea apei potabile şi a celei publice, 
datorită cerinţelor de monitoring pe care le implicau, au constituit un motor 
important pentru reorganizarea şi transparenţa structurilor administrative din 
domeniul apelor. Aceasta a avut ca efect sporirea rolului şi eficienţei opiniei 
publice din ţările UE, pentru continuarea şi perfecţionarea politicilor şi măsurilor de 
management şi protecţie a apei. 

De asemenea, aceste directive, la care s-a adăugat Directiva cu privire la 
apele reziduale, au necesitat un efort considerabil de investiţii în instalaţii şi 
tehnologii performante de tratare şi filtrare a apei, ceea ce a condus la dezvoltarea 
şi accelerarea procesului de inovare şi implementare a progresului tehnic în 
domeniul tehnologiilor de combatere a poluării apelor. 

Pe de altă parte, se consideră1 că, până acum, efectele pozitive de 
antrenare ale altor două directive, anume Directivele cu privire la substanţele 
deversate în apă şi cea cu privire la nitraţi nu au fost până acum prea evidente, 
deoarece impactul pe care îl au pentru industrie şi agricultură face mai dificilă 
adoptarea şi implementarea lor. 

Reformele instituţionale şi progresele tehnologice antrenate de adoptarea 
legislaţiei UE de protecţie a apei s-au reflectat în general în multe aspecte clare 
de îmbunătăţire a protecţiei şi implicit a calităţii mediului:  

                                                           
1 European Parliament, Directorate General for Research, Use of New Technologies and Cost 

of Water in View of the New Water Directive of the EU, 2000. 



 

 

20 

 

• reducerea poluării apelor din surse punctuale; 
• reducerea concentraţiei de substanţe poluante (noxe) din lacurile, râurile 

şi apele din zonele de coastă din ţările Uniunii Europene, 
dar au apărut şi unele noi probleme sau chiar s-au accentuat deficienţele cu 
privire la: 

• continuarea degradării mediului acvatic din Europa datorită poluării 
difuze din zonele urbane şi din activităţile agricole; 

• deteriorarea rapidă a calităţii unor ape neafectate în trecut. 
Un aspect esenţial pentru fundamentarea celor mai eficiente politici şi 

strategii de protecţie a apei este faptul că preocupările legate de poluarea apei nu 
pot fi tratate disparat de problemele cantitative, deci este necesar ca 
managementul resurselor de apă să fie abordat în mod holistic. 

Astfel, activităţile de captare a apei şi proiectele de dezvoltare a resurselor 
de apă afectează în mod considerabil şi starea ecologică a ecosistemelor 
acvatice. Cererea de apă a utilizatorilor continuă să sporească presiunea pentru 
proiecte noi de extracţie a apei sau pentru intensificarea activităţii de extracţie 
existente.  

De aceea, cuvântul cheie în ceea ce priveşte managementul şi dezvoltarea 
durabilă a resurselor de apă pentru generaţiile viitoare este integrarea.  

Aceasta se referă la managementul resurselor de apă pentru sau prin : 
• multiple scopuri (furnizarea sau asigurarea apei pentru uz public şi 

industrial, irigaţii, culturi piscicole, culturi biologice etc.); 
• multiple obiective (creşterea productivităţii economice, a calităţii 

mediului, a echităţii sociale şi a sănătăţii umane); 
• multiple mijloace (infrastructuri fizice, legislaţie, instrumente economice 

etc.). 
Experienţa europeană şi succesul Convenţiei Rinului a demonstrat faptul că 

bazinul fluvial este cea mai potrivită diviziune geografică prin care să se realizeze 
integrarea managementului apelor. Combaterea poluării difuze şi satisfacerea 
numeroaselor şi variatelor utilităţi (deseori conflictuale) ale apei, într-o manieră 
eficientă şi durabilă necesită abordarea de tip integrat a managementului 
bazinelor de râuri sau fluviale. 

Necesitatea restructurării politicii Uniunii Europene în domeniul manage-
mentului şi protecţiei apelor a condus la propunerea de adoptare şi implementare 
a unei Directive-cadru a apei.  

Principalii factori care stau la baza acestui proiect au fost: 
• recunoaşterea faptului că are loc o degradare a mediului acvatic în 

Europa; 
• nevoia de clarificare şi integrare a acţiunilor politice existente ale UE în 

domeniul apei; 
• estimarea costurilor deosebit de ridicate pe care le implică implemen-

tarea şi conformarea cu directivele Comisiei Europene, cu privire la 
managementul şi protecţia apelor. 
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Directiva-cadru a apei reprezintă un element de legislaţie de importanţă 
majoră, care are rolul de a călăuzi eforturile ţărilor din Uniunea Europeană în anii 
viitori, în direcţia realizării şi menţinerii unui mediu acvatic durabil în Europa.  

Filozofia directivei-cadru este aliniată principiului subsidiarităţii, astfel încât 
se stabilesc ca unice şi obligatorii la nivelul întregii Uniuni Europene, doar 
obiectivele generale de calitate a apei, precum şi mecanismele şi procesele de 
realizare a acestora, lăsând totuşi la latitudinea ţărilor membre traducerea lor în 
standarde specifice şi selectarea măsurilor şi a instrumentelor. 

Această abordare poate avea avantaje dar şi unele dezavantaje, deoarece: 
• pe de o parte, avantajul este că se evită prevederile nerealiste, de tip 

centralizat, astfel încât acţiunea să fie cât mai eficientă şi adaptată la 
situaţiile şi realităţile locale, specifice; 

• pe de altă parte, există şi riscul (dezavantajul) ca prevederile şi cerinţele 
prea “generoase” să aibă ca efect o slabă implementare a acestora, 
având în vedere costurile foarte mari pe care le implică şi interesele 
afectate în sectoarele productive ale economiilor naţionale din ţările 
membre UE. 

Costurile reprezintă un element de importanţă crucială pentru estimarea 
perspectivelor reale ale noii Directive-cadru, având în vedere că ea a apărut după 
ce costurile ridicate ale implementării Directivelor cu privire la apa potabilă şi cea 
cu privire la apele uzate, au fost din ce în ce mai mult reflectate în preţul apei. 

În fapt, costurile propriu-zise ce rezultă din Directiva-cadru vor fi mai ales în 
sectoarele productive, în special în agricultură, prin ridicarea subvenţiilor de la 
furnizarea apei, în conformitate cu principiul “preţului de cost complet”.  

Sectorul utilizatorilor publici ai apei (format din gospodării şi parţial din 
utilizatorii industriali) este deja, în general, tarifat pentru costul total (operaţional şi 
de capital) al serviciilor de apă, astfel încât directiva va implica costuri mai mari 
doar în cazurile în care va necesita investiţii şi activităţi suplimentare de 
combatere a poluării apei urbane, suplimentar faţă de cerinţele actualei Directive 
privind apele uzate. 

Un alt aspect care va duce la creşterea costurilor este incorporarea 
costurilor de mediu, deşi modalitatea prin care aceste costuri vor fi luate în calcul 
este încă destul de vagă.  

Costurile administrative şi de monitoring ar putea fi, de asemenea, 
semnificative, mai ales în ţările în care aceste aspecte nu sunt încă bine 
dezvoltate şi instituţionalizate. Aceste costuri vor fi acoperite fie din surse 
bugetare fie se vor reflecta efectiv în preţul apei (prin taxele pe extracţia apei, 
tarifele pentru furnizarea apei etc.). 

De aceea, estimarea costurilor totale ale realizării obiectivelor politicii 
Uniunii Europene în domeniul resurselor de apă - în esenţă, asigurarea bunei stări 
ecologice şi eficacităţii economico-sociale a utilizării apei - este extrem de 
necesară pentru a se putea evalua eficienţa raportului costuri/beneficii, a 
măsurilor propuse şi a se prevedea fezabilitatea implementării Directivei-cadru.  
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Totuşi, este demnă de a fi menţionată aprecierea aproape unanimă a 
experţilor1 conform căreia estimarea mai precisă a acestor costuri este mai mult 
un exerciţiu speculativ, mai ales atunci când nu există scheme precise de 
monitoring a stării mediului. 

Unele studii de caz cu privire la evaluarea costurilor implementării politicii 
UE în domeniul resurselor de apă, pentru două bazine fluviale din Marea Britanie 
(Dee şi Lagan) au demonstrat faptul că, chiar şi în cazul unui stat cu mecanisme 
foarte dezvoltate de management şi monitoring al apelor, costurile suplimentare 
pentru atingerea obiectivului de “bună stare” a apei sunt mari. 

Aceste concluzii ridică serioase probleme cu privire la fezabilitatea 
implementării Directivei-cadru cu privire la apă, mai ales în ţările membre UE mai 
sărace, ce au lipsuri chiar şi în sistemele de bază pentru managementul şi 
monitoringul apei. 

O serioasă deficienţă a actualei politici în domeniul resurselor de apă a 
Uniunii Europene este dată de posibilitatea limitată de integrare a instrumentelor 
şi politicilor, ce rezultă din oarecum stricta delimitare legislativă şi tehnică, dintre 
aspectele “calitative”(de mediu) şi cele “cantitative” (de management) ale 
resurselor de apă. 

Această delimitare se întemeiază chiar pe textul Tratatului Uniunii 
Europene, prin care: 

1. deciziile cu caracter cantitativ, de management al resurselor au nevoie 
de votul unanim al Consiliului Europei, în timp ce 

2. deciziile şi directivele calitative, ecologice, au nevoie doar de votul 
majorităţii şi se supun procedurii de cooperare cu Parlamentul European. 

Delimitarea reflectă de fapt o realitate politică şi importanţa efectivă pe care 
statele membre o acordă managementului resurselor de apă, ce rămâne 
predominant o problemă de responsabilitate naţională. 

Totuşi, această divizare creează obstacole importante în calea oricărei 
iniţiative politice integrate pentru managementul şi protecţia resurselor de apă. 

Efectele proiectelor de dezvoltare şi exploatare a resurselor de apă asupra 
stării ecosistemelor acvatice sunt profunde şi semnificative. Experienţa de la nivel 
global, mai ales cea din SUA demonstrează rolul important pe care strategiile de 
conservare a resurselor de apă (prin ceea ce se cheamă “managementul cererii”) 
îl poate avea pentru atenuarea acestor impacturi în mod cât mai convenabil şi 
eficient. 

De aceea, noua Directivă-cadru ar trebui să specifice pentru autorităţile de 
administrare a bazinelor fluviale, responsabilităţi cum sunt: 

• o procedură mai clară şi mai strictă de autorizare a noilor proiecte sau 
activităţi de extracţie şi captare a apei; 

• planificarea integrată pe baza unei prognoze riguroase a cererii şi a ofertei. 
Aşa cum se prezintă în forma de proiect actuală, Directiva-cadru a UE în 

domeniul resurselor de apă are un potenţial impact semnificativ în următoarele 
direcţii: 
                                                           
1 Idem 1. 
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– stabilirea autorităţilor de la nivelul bazinelor de râuri şi fluviale, ca 
structuri operaţionale de management a resurselor de apă; 

– instituţionalizarea managementului raţional al apei în toate regiunile 
Uniunii Europene (prin planurile de bazin); 

– îmbunătăţirea procesului informaţional şi de cunoaştere a stării de 
calitate a apei, precum şi a impactului diferitelor sale utilităţi (prin 
monitoring, proceduri de autorizare, înregistrarea completă a tuturor 
activităţilor de extracţie şi captare etc.). 

De fapt, Directiva-cadru se întemeiază pe succesul din trecut al directivelor 
UE în domeniul resurselor de apă, pentru reforma şi dezvoltarea instituţională şi 
pentru declanşarea acţiunilor eficiente. Odată cu implementarea sa, directiva va 
modifica în mod treptat modul de gestiune a apelor din UE, dar rămâne de văzut 
în ce măsură eforturile de implementare se vor transforma într-o mai bună calitate 
a mediului.  

Optimismul este moderat datorită costurilor ridicate pe care le va implica 
atingerea obiectivelor de protecţie a mediului a acestei directive, într-o perioadă 
de austeritate bugetară a Uniunii Europene şi de alte priorităţi cu caracter 
economic şi social. 

1.2.2. Preţul corect al apei - instrument pentru dezvoltarea durabilă 
a resurselor de apă ale Europei, conform Directivei-cadru a apei 

Directiva-cadru a apei, emisă în decembrie 2000, a prilejuit şi antrenează 
încă (având în vedere că ea urmează a fi implementată în mod coordonat1 şi 
treptat, într-o perioadă de cca 10 ani, de către toate ţările membre sau candidate 
UE) o largă dezbatere de idei, din partea comunităţii ştiinţifice, a organizaţiilor ne-
guvernamentale de protecţia mediului, a reprezentanţilor consumatorilor şi 
producătorilor afectaţi, agricoli şi industriali. 

Având în vedere că prevederile Directivei-cadru a apei sunt complexe şi cu 
orizont îndepărtat în timp, a fost unanim recunoscut faptul că implementarea va fi 
mult facilitată prin pregătirea şi stabilirea unor principii şi a unor linii-călăuzitoare 
pentru aspectele tehnice şi/sau economice. 

Aceasta reprezintă o adevărată provocare pentru organismele şi factorii de 
specialitate din toate statele membre şi candidate ale UE. Activitatea de 
implementare va fi urmărită, continuată şi dezvoltată pe baza Strategiei Comune 
de Implementare pentru Directiva-cadru a apei, stabilită în cooperare de către 
statele membre şi Comisia Europeană, în mai 2001. 

Principalul obiectiv al politicii de protecţie a apei prin intermediul preţului 
corect (“fair price” în Directiva-cadru) este sporirea durabilităţii resurselor de apă 

                                                           
1 Modul de implementare al Directivei-cadru a apei este şi el inovator, bazându-se pe 

participarea tuturor factorilor politici şi economici implicaţi. Se oferă Comisiei Europene, 
statelor candidate la integrare şi tuturor agenţilor şansa unui adevărat parteneriat pentru 
ghidarea procesului de implementare şi asigurarea unei implementări efective şi coerente pe 
tot cuprinsul Uniunii Europene.  
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prin luarea în considerare a tuturor acelor elemente legate de cantitatea de apă 
extrasă şi poluarea emisă în mediul înconjurător. 

Teoria şi practica preţului corect al apei se bazează pe mai multe concepte 
ce reprezintă tipurile de costuri ce trebuie aplicate la formarea preţului, pentru 
utilizarea şi dezvoltarea durabilă a apei: 

– costurile financiare ale serviciilor de apă (costurile de furnizare şi 
administrare a acestor servicii, costuri de operare şi întreţinere, costuri 
de capital); 

– costurile ecologice sau de mediu, ce reflectă daunele prilejuite 
mediului, ecosistemelor sau utilizatorilor; 

– costurile resursei, ce acoperă pierderile altor utilizatori, înregistrate 
datorită epuizării resurselor de apă. 

Principiile călăuzitoare pentru implementarea politicilor de preţ ale apei, 
conforme cu Directiva-cadru a apei, ce iau în considerare atât protecţia mediului 
cât şi eficienţa economică, se referă la: 

• dezvoltarea şi perfecţionarea bazei informaţionale şi de cunoştinţe, prin 
estimarea cererii de apă dar şi a costurilor reale ale serviciilor; 

• stabilirea preţurilor apei la nivelul corespunzător ce asigură recuperarea 
costurilor pentru fiecare sector (agricultură, industrie şi gospodării), luând 
în considerare nu doar apele de suprafaţă ci şi cele subterane; 

• stabilirea bazinului fluvial sau a bazinului râului ca unitate de bază pentru 
evaluarea costurilor ecologice şi economice, deoarece acesta reprezintă 
nivelul la care au loc externalităţile ecologice. 

Deşi prin articolul 9 al Directivei-cadru se stipulează faptul că trebuie să se 
creeze o legătură reală între recuperarea costurilor şi utilizarea durabilă a apei, în 
practică pot apărea unele dificultăţi sau conflicte cauzate de drepturile de pro-
prietate asupra resurselor de apă, de caracterul public sau privat al acestora etc. 

Un alt obiectiv al politicilor de preţ ale apei este ca prin acest instrument să 
se realizeze o alocare eficientă a resurselor de apă, între diferitele sale utilizări. 
Pentru realizarea în practică a acestui obiectiv, din punct de vedere al dezvoltării 
durabile plenare (economice, ecologice şi umane) va fi necesară stabilirea 
judicioasă a priorităţilor, ţinând seama nu doar de criteriile economice şi 
ecologice, ci şi de cele sociale, astfel încât utilizarea durabilă a apei să nu fie 
definită doar prin preţ, respectiv prin puterea economică a utilizatorilor. 

În acest sens, Comitetul Economic şi Social al UE a propus o ordine a 
priorităţilor în utilizarea resurselor de apă, după cum urmează: 

1. Furnizarea apei pentru consumul de către oameni; 
2. Garantarea cerinţelor ecologice; 
3. Utilizarea apei în agricultură şi industrie; 
4. Utilizarea apei pentru activităţile de agrement şi altele neesenţiale. 
O altă caracteristică a politicilor de preţ ale apei din Uniunea Europeană, 

prin aplicarea Directivei-cadru a apei este faptul că nu se intenţionează stabilirea 
şi aplicarea unui nivel uniform al preţului apei, pentru toate statele şi regiunile UE; 
nivelul preţului va depinde de condiţiile locale de mediu şi socioeconomice. 
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De asemenea, implementarea Directivei-cadru a apei, deşi acordă un rol 
esenţial politicilor de preţ ale apei, nu trebuie să ignore şi celelalte reglementări 
necesare, ce nu pot fi înlocuite exclusiv prin instrumente economice şi preţuri. 
Există şi alte priorităţi cărora trebuie să li se acorde atenţie de către autorităţile 
relevante, fiind legate de colectarea datelor, analiza diferitelor utilizări ale apei, 
întocmirea planurilor de management. 

Este necesară o creştere a nivelului de cunoaştere şi precizie atât a cererii 
de apă cât şi a cantităţii de poluare generată de utilizatorii apei. Având în vedere 
că, în general, în Europa, consumul apei pentru uz casnic este destul de bine 
supravegheat, vor trebui introduse mai multe dispozitive de măsurare a calităţii şi 
cantităţii apei utilizate în agricultură şi industrie. Aceasta poate ridica probleme de 
natură tehnică, nu atât din lipsa aparaturii necesare, ci mai ales în ceea ce 
priveşte selecţia punctelor de măsurare şi control, organizarea producţiei agricole 
şi lipsa de transparenţă între sectoarele sau întreprinderile industriale, din raţiuni 
de concurenţă şi competitivitate. 

Aşa cum am arătat mai sus, evaluarea costului utilizării şi serviciilor de apă 
se bazează pe costurile financiare, costurile ecologice sau de mediu şi costurile 
de resursă sau de oportunitate. 

În ceea ce priveşte costurile financiare, trebuie avut în vedere şi faptul că în 
practică apar unele situaţii delicate în care, din cauza secetei sau a altor cauze ce 
împiedică funcţionarea normală a serviciilor, preţurile nu permit recuperarea 
costurilor financiare. Au fost cazuri în care, consumul de apă a scăzut ca reacţie 
la creşterea preţului de furnizare şi tratare, afectând rentabilitatea operatorilor 
privaţi ce au reacţionat crescând şi mai mult preţul apei1. Astfel, semnalul oferit 
consumatorilor a fost unul negativ, anume faptul că economisirea şi reciclarea 
apei poate avea ca efect nu scăderea, ci creşterea preţului acesteia. 

Acest aspect prezintă şi importanţă teoretică, demonstrând faptul că apare 
un neajuns al economiei de piaţă prin care anumite resurse, cum este cazul apei, 
interesul societăţii şi al mediului, anume economisirea şi protecţia apei, vin în 
contradicţie cu interesele private ce obţin profit din furnizarea (vânzarea) apei, în 
cantitate cât mai mare. 

Este foarte important să se cunoască şi să fie luate în calculul preţului apei 
şi costurile ecologice şi cele de oportunitate, pentru ca într-adevăr implementarea 
Directivei-cadru a apei în statele membre şi candidate ale UE să reprezinte un 
progres conform cu cerinţele dezvoltării durabile. 

Pentru aceasta, este nevoie de o cât mai mare concentrare şi coordonare a 
eforturilor de cercetare ştiinţifică pentru stabilirea unor criterii şi a unei structuri 
armonizate a acestor costuri, pentru toate statele membre UE. În acest sens, va fi 
necesară reconcilierea punctelor de vedere existente, aparţinând unor diferite 
şcoli şi curente de gândire (de factură neoclasică, neoliberală etc.). Acestea se 
încadrează de la evaluarea activelor de mediu şi a oportunităţilor în termeni 
monetari până la aplicarea unor metode multicriteriale, bazate pe înţelegerea 
complexă a dezvoltării durabile, cu obiectivele sale ecologice şi sociale. 

                                                           
1 Conform unui studiu al firmei Eurowasser, Germania, 1994. 
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Principiul teoretic care stă la baza preţului corect al apei este cel neoclasic, 
conform căruia utilizarea optimă a apei se realizează atunci când beneficiile 
marginale ale consumului sau utilizării apei sunt egale cu costurile marginale 
totale, ce includ costurile ecologice şi pe cele de oportunitate. Această abordare 
se traduce în structura duală a preţului corect al apei: 

• un element variabil (referitor la volum, nivel de poluare, localizare în timp 
şi spaţiu); 

• un element fix (care să permită recuperarea costurilor financiare). 
Pentru a se preveni interpretarea sau aplicarea greşită a conceptelor legate 

de costuri stabilite prin politicile de preţ ale apei, conforme cu Directiva-cadru a 
apei, este necesară crearea unui cod de norme metodologice de calcul a 
diferitelor costuri pentru serviciile şi utilizarea resurselor de apă. 

Din motive de adaptabilitate, capacitate de acceptare politică şi 
disponibilitate financiară, politicile de preţ ale apei, conforme cu Directiva-cadru a 
apei, vor fi implementate în mod treptat. 

De asemenea, din punct de vedere al eficienţei instrumentelor economice 
pentru protecţia mediului, în speţă a apei, este important ca taxele şi impozitele pe 
utilizarea şi poluarea apei să fie combinate cu unele subvenţii sau stimulente care 
să orienteze investiţiile şi activitatea economică, în direcţia corespunzătoare.  

De aceea, veniturile obţinute din taxele, tarifele şi plăţile cuprinse în preţul 
apei trebuie destinate unor scopuri precise, astfel încât o proporţie semnificativă a 
acestora să se întoarcă mai ales în sectoarele cele mai afectate de restructurare. 
În acest mod, pierderile de venit sau de profit antrenate de creşterea preţului 
apelor vor fi parţial sau total compensate prin granturi, subvenţii, credite 
subvenţionate, ajutoare sau investiţii publice în modernizarea reţelelor urbane de 
furnizare şi tratare a apei, sisteme de irigaţii pentru agricultură etc. 

Pe de altă parte, aplicarea instrumentelor economice trebuie însoţită şi de 
educarea şi instruirea generală a publicului astfel încât aspectele de combatere a 
poluării şi de economisire a apei să devină o nouă “cultură ecologică”, bine 
înrădăcinată în întreaga societate europeană. 

Tot în acest sens, este necesar să crească în viitor rolul şi responsabilitatea 
altor factori şi entităţi sociale şi politice, cum ar fi ONG de protecţie a mediului, 
asociaţiile patronale sau sindicatele, care să se alăture dar în acelaşi timp să 
supravegheze activitatea agenţilor tradiţionali din domeniul managementului 
resurselor de apă (autorităţile administrative şi tehnice). 

Programele de cercetare-dezvoltare ale Uniunii Europene vor include în 
mod specific obiective care să contribuie la aplicarea corespunzătoare a 
instrumentelor economice ale politicilor de preţ ale apei, conforme cu Directiva-
cadru a apei. Contribuţiile cercetării la implementarea politicii pot fi cu caracter 
direct (identificarea celor mai bune metode de calcul a costurilor ecologice şi de 
oportunitate etc.) sau indirect (crearea unor noi soiuri de plante agricole cu 
necesar redus de apă, tehnologii de economisire a apei în industrie, agricultură, 
gospodării, reducerea pierderilor din reţelele de furnizare etc.). 



Capitolul 2 

MECANISMELE ECONOMICE SPECIFICE ÎN 
DOMENIUL RESURSELOR DE APĂ ÎN ROMÂNIA 

În contextul lărgirii Uniunii Europene, având în vedere costurile foarte înalte 
ce au fost estimate pentru conformarea cu acquis-ul comunitar de mediu, în 
particular cu legislaţia apei şi resursele financiare limitate ce pot fi mobilizate, 
stabilirea preţului eficient al apei va juca un rol esenţial în viitoarele politici de 
management şi protecţie a apei din ţările candidate, inclusiv România. 

Managementul în domeniul protecţiei apei în România este reglementat prin 
Legea Apelor nr. 107/1996. De asemenea, în contextul armonizării legislaţiei ro-
mâneşti cu cea europeană, o importanţă deosebită o are instrumentul operativ 
privind apele la nivel european - Directiva-cadru în domeniul apelor. 

Acest nou document legislativ al UE revizuieşte şi reconciliază politica UE 
privind apa şi asigura o bază pentru legislaţii adiacente. 

Directiva-cadru pe apă introduce noi instrumente de lucru în legislaţia 
privind apa a UE: 

– o abordare holistică bazată pe ecologie a statutului apei; 
– planificare pe bazin de râu; 
– o strategie pentru eliminarea poluării, care include o abordare mixtă a 

limitelor de emisie şi standardelor de calitate a mediului; 
– o asigurare crescută privind informarea şi consultarea publicului; 
– instrumente economice suport în realizarea obiectivelor ecologice. 
Directiva-cadru pe apă oferă ocazii importante pentru managementul mai 

susţinut de mediu în întreaga Europa, reclamând abordări integrate ale manage-
mentului de bazin de râu, ale cooperării internaţionale, ale participării publice şi 
costuri mai realiste ale serviciilor şi bunurilor ecologice. Directiva stabileşte baza 
pentru procesul decizional în toate ţările din Europa, inclusiv în cele care sunt în 
curs de aderare la Uniunea Europeană.  

O evaluare generală a costurilor necesare armonizării legislaţiei comunitare 
(aspecte legislative, crearea sau dezvoltarea unor structuri instituţionale specifice 
pentru implementarea, monitorizarea şi controlul aplicării noii legislaţii) a estimat 
un necesar de 34 miliarde euro. 

Prin Programul PHARE 2000 - componenta de twinning - este prevăzută 
elaborarea strategiei financiare pentru directivele costisitoare din acquis-ul 
comunitar de mediu: apă, deşeuri, calitatea aerului, prevenirea şi controlul integrat 
al poluării (IPPC). În prezent, este în curs de derulare Convenţia de înfrăţire insti-
tuţională (partener - Guvernul Franţei), care se desfăşoară în perioada 15 noiem-
brie 2001- 15 noiembrie 2003. 
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2.1. Aplicarea instrumentelor economice de protecţie 
a mediului pentru resursele de apă în România 

În România, instrumentele economice pentru managementul şi protecţia 
apei includ taxe pentru servicii (pentru tratamentul şi distribuţia apei potabile, apa 
de canalizare şi tratarea apelor epurate), alte taxe, penalităţi şi bonificaţii. Ele 
urmăresc realizarea unui management raţional şi economic al apelor prin 
asigurarea faptului că consumatorii respectă limitele de calitate pentru apele 
evacuate în vederea prevenirii epuizării resurselor de apă şi pentru a evita 
afectarea calităţii.  

Ca şi în celelalte state analizate în capitolul 1, în România există un sistem 
destul de dezvoltat şi detaliat de taxe pentru extracţia, canalizarea, consumul de 
apă ca şi pentru deversarea de efluenţi poluanţi în apă, aşa cum se poate observa 
din tabelul nr. 8: 

Tabelul nr. 8 

Taxe şi tarife de mediu pentru resursele de apă din România 

Nr. 
crt. 

Denumire 
taxă sau tarif 

Baza generală 
de impozitare 

Baza specifică de 
impozitare 

Rata nominală 
în moneda 
naţională 

Rata nominală 
în euro 

1. Taxa pentru 
tratarea apei şi 
canalizare 

Managementul 
resurselor de apă

Furnizarea apei 300 ROL pe m3 
(rata medie) 

0,012 euro pe 
m3 (rata medie) 

2. Taxa pe 
extracţia apei 

Managementul 
resurselor de apă

Apa pentru uz 
gospodăresc extrasă 
din apele teritoriale  

188 ROL pe m3 0,0076 euro pe 
m3 

3. Taxa pe 
extracţia apei 

Managementul 
resurselor de apă

Apa pentru 
uz gospodăresc 
extrasă din Dunăre 

226 ROL pe m3 0,009 euro pe 
m3 

4. Taxa pe 
extracţia apei 

Managementul 
resurselor de apă

Apa pentru uz 
gospodăresc extrasă 
din apele subterane 

208 ROL pe m3 0,0083 euro pe 
m3 

5. Taxa pe 
extracţia apei 

Managementul 
resurselor de apă

Apa pentru uz 
industrial extrasă din 
apele teritoriale 

188 ROL pe m3 0,0076 euro pe 
m3 

6. Taxa pe 
extracţia apei 

Managementul 
resurselor de apă

Apa pentru uz 
industrial extrasă din 
Dunăre 

226 ROL pe m3 0,009 euro pe 
m3 

7. Taxa pe 
extracţia apei 

Managementul 
resurselor de apă

Apa pentru uz 
industrial extrasă din 
apele subterane 

208,6 ROL pe 
m3 

0,0084 euro pe 
m3 

8. Taxa pe 
extracţia apei 

Managementul 
resurselor de apă

Apa pentru uz agricol 
extrasă din apele 
teritoriale 

188 ROL pe m3 0,0076 euro pe 
m3 

9. Taxa pe 
extracţia apei 

Managementul 
resurselor de apă

Apa pentru uz agricol 
extrasă din Dunăre 

22,6 ROL pe m3 0,0009 euro pe 
m3 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
taxă sau tarif 

Baza generală 
de impozitare 

Baza specifică de 
impozitare 

Rata nominală 
în moneda 
naţională 

Rata nominală 
în euro 

10. Taxa pe 
extracţia apei 

Managementul 
resurselor de apă

Apa pentru uz 
agrotehnic extrasă 
din apele subterane 

208,6 ROL pe 
m3 

0,0084 euro pe 
m3 

11. Taxa pe 
extracţia apei 

Managementul 
resurselor de apă

Irigaţii şi pescării cu 
apă din orice sursă 

14 ROL pe m3 0,0006 euro pe 
m3 

12. Taxa pe 
extracţia apei 

Managementul 
resurselor de apă

Apa pentru uz agricol 
extrasă din apele 
subterane 

120 ROL pe m3 0,0048 euro pe 
m3 

13. Taxa pe con-
sumul de apă 

Managementul 
resurselor de apă

Apa pentru uz 
gospodăresc 

2100 ROL pe 
m3 

0,084 euro pe 
m3 

14. Taxa pe con-
sumul de apă 

Managementul 
resurselor de apă

Apa pentru uz 
industrial 

550 ROL pe m3 0,022 euro pe 
m3 

15. Taxa pe eflu-
enţii din apă 

Efluenţii de ma-
terie oxidabilă 
(BOD, COD) mă-
suraţi sau esti-
maţi 

BOD 217000 ROL pe 
tonă 

8,68 euro pe 
tonă 

16. Taxa pe eflu-
enţii din apă 

Alţi efluenţi din 
apă măsuraţi sau 
estimaţi 

Fosfor 870000 ROL pe 
tonă 

34,8 euro pe 
tonă 

17. Taxa pe eflu-
enţii din apă 

Alţi efluenţi din 
apă măsuraţi sau 
estimaţi 

Suspensii solide 53000 ROL pe 
tonă 

2,12 euro pe 
tonă 

18.  Taxa pe eflu-
enţii din apă 

Alţi efluenţi din 
apă măsuraţi sau 
estimaţi 

Nitrogen 870000 ROL pe 
tonă 

34,8 euro pe 
tonă 

Sursa: Environmentally-related taxes data base, OECD/EEA, actualizată cu datele în 
vigoare la 1.10.2002. 

Taxele de extracţie a apei sunt aceleaşi peste tot în România, dar diferă în 
funcţie de sursa de apă (râuri, Dunăre, ape subterane) şi de categoriile de 
utilizatori (industrie, consumul populaţiei, agricultură). În august 2000 taxele 
pentru apă au fost aprobate de Oficiul Concurenţei la un nivel de 0,09 lei/m3 

pentru producţia de electricitate şi 71,2 lei/m3 pentru furnizarea apei la nivel 
municipal pâna la 153,6 lei/m3 pentru extracţia de apă industrială din apele 
subterane. 

Taxele pentru poluare sunt percepute pentru o categorie de poluanţi şi 
urmăresc reducerea conţinutului lor pentru râuri în cadrul limitelor stabilite prin 
lege. Dacă limitele sunt depăşite, se impun penalităţi şi amenzi. Scopul este de a 
reduce impactul nociv asupra mediului pentru anumite activităţi şi de a obliga 
utilizatorii să respecte cadrul legal. 

Veniturile din toate taxele pentru apă sunt folosite pentru a acoperi costurile 
de funcţionare ale Administraţiei Naţionale “Apele Române”. Nu sunt incluse nici 
un fel de resurse financiare pentru dezvoltarea infrastructurii în domeniul apelor. 
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Mecanismul economic specific în domeniul gospodăririi cantitative şi calitati-
ve a apelor în România include sistemul de plăţi (preţuri, tarife), bonificaţii şi pena-
lităţi, ca parte a modului de finanţare pe principii economice a Administraţiei Na-
ţionale “Apele Române”, în scopul funcţionării în siguranţă a Sistemului Naţional 
de Gospodărire a Apelor. Apa brută constituie o resursă naturală cu valoare eco-
nomică în toate formele sale de folosire de către utilizatori, care plătesc contrava-
loarea serviciilor prestate de către Administraţia Naţională “Apele Române”.  

Fac excepţie utilizatorii care folosesc apa brută în condiţiile prevăzute de  
art. 81 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996. 

Administraţia Naţională “Apele Române” aplică sistemul de plăţi, bonificaţii 
şi penalităţi pentru serviciile specifice şi comune de gospodărire a apelor. 
Sistemul de plăţi, conform reglementărilor legale în vigoare se bazează pe regula 
“beneficiarul plăteşte”, în funcţie de serviciile de gospodărire a apelor prestate de 
Administraţia Naţională “Apele Române”.  

Pentru implementarea mecanismului economic în domeniul resurselor de 
apă, nivelul preţurilor pentru serviciile şi taxele pentru apă sunt aduse la zi cu rata 
inflaţiei; acelaşi lucru este valabil şi în cazul amenzilor pentru încălcarea normelor 
legale. 

Apa potabilă care este furnizată populaţiei prin sistemele de furnizare a apei 
la nivel municipal este plătită de consumatori, dar preţul cerut este sub costul real 
al apei. Tarifele pentru furnizarea apei şi serviciile de canalizare diferă în funcţie 
de municipalitate, în funcţie de tipul de infrastructură folosit. În iulie 2000, tarifele 
variau de la 3780 lei/m3 (sau 0,18 $/m3) în Ploieşti şi 4670 lei/m3 (sau 0,23 $/m3 ) 
în Bucureşti la 9904 lei/m3 (0,48 $/m3 ) în Petroşani. 

Preţurile diferă după sursa de apă (râuri interioare, Dunăre, ape subterane) 
şi după utilizatori (industrie, populaţie, agricultură etc.). 

Tarifele sunt percepute pentru diverse servicii specifice de gospodărire a 
apelor, ca de exemplu serviciul de monitorizare cantitativă şi calitativă a 
poluanţilor din apele uzate evacuate şi de protecţie a calităţii resurselor de apă. 

Penalităţile se aplică acelor utilizatori de apă la care se constată abateri de 
la prevederile contractuale, atât pentru depăşirea cantităţilor de apă prelevate, cât 
şi a concentraţiilor şi cantităţilor de substanţe impurificatoare evacuate. 

Bonificaţiile se acordă utilizatorilor de apă care demonstrează constant o 
grijă deosebită pentru folosirea raţională şi pentru protecţia calităţii apelor, 
evacuând, o dată cu apele uzate epurate, substanţe impurificatoare cu 
concentraţii şi în cantităţi mai mici decât cele înscrise în autorizaţiile de 
gospodărire a apelor. 

Bonificaţiile se acordă în procent de până la 10% din valoarea anuală a 
serviciilor specifice de gospodărire a apelor decontate, pe baza criteriilor stabilite 
prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului. 

Administraţia Naţională “Apele Române” este singura în drept să aplice 
sistemul de plăţi pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor tuturor 
utilizatorilor, indiferent de deţinătorul cu orice titlu al amenajării precum şi din 
sursele subterane, cu excepţia apelor geotermale. Tarifele pentru serviciile 
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specifice de gospodărire a apelor sunt diferenţiate pe categorii de surse, ca 
urmare a condiţiilor diferite de asigurare a apei, şi pe utilizatori, pentru stimularea 
economică a utilizării durabile a apelor, aşa cum reiese din tabelul nr. 9: 

Tabelul nr. 9 

Tarifele pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor 

DENUMIREA SERVICIULUI U.M. Tarif *) 
(Lei/U.M.) 

SERVICIUL DE ASIGURARE A APEI BRUTE PE CATEGORII DE 
SURSE SI UTILIZATORI 

  

RÂURI INTERIOARE, LACURI NATURALE SI LACURI DE ACU-
MULARE AMENAJATE DIN ADMINISTRAREA  ALTOR  AGENŢI 
ECONOMICI 

  

Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărire comunală), 
instituţii publice, unităţi de cult, agrozootehnici de tip industrial, 
producători de energie electrică şi termică prin termocentrale şi 
alţii. 

mc 238,00 

Agenţi economici producători de energie electrică prin 
hidrocentrale, indiferent de puterea instalată. 

mc 1,00 

Irigaţii, piscicultură mc 18,00 
DUNĂRE   
Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărire comunală), insti-
tuţii publice, unităţi de cult, agrozootehnici de tip industrial, produ-
cători de energie electrică şi termică prin termocentrale, producă-
tori de energie nuclearo-electrică şi alţii. 

mc 28,00 

Agenţi economici producători de energie electrică prin 
hidrocentrale, indiferent de puterea instalată. 

mc 1,00 

Irigaţii, piscicultură mc 18,00 
SUBTERAN   
Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală pentru 
industrie) exclusiv cei care folosesc apa în scop potabil. 

mc 264,00 

Agenţi economici, de gospodărire comunală pentru populaţie, insti-
tuţii publice, unităţi de cult şi alţii care folosesc apa în scop potabil. 

mc 123,00 

Irigaţii, piscicultură mc 18,00 
Agenţi economici agrozootehnici mc 156,00 
LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE DIN ADMINISTRAREA 
UNITĂŢILOR DE GOSPODARIRE A APELOR 

  

Agenţi economici, industriali, de construcţii montaj, de transporturi, 
gospodărie comunală (pentru populaţie, industrie etc.), instituţii 
publice, unităţi de cult, producători de energie electrică şi termică 
prin termocentrale. 

mc 240,00 

Agenţi economici producători de energie electrică prin 
hidrocentrale, indiferent de puterea instalată. 

mc 1,30 

Irigaţii, piscicultură mc 18,00 
SERVICIUL PENTRU CĂDEREA MEDIE ASIGURATĂ PRIN 
BARAJELE LACURILOR DE ACUMULARE DIN 
ADMINISTRAREA “APELOR ROMÂNE” 

  

Căderea medie asigurată la hidrocentrale cu putere instalată mai 
mică de 4 Mw. 

mcad/lună  1.300.055,00 
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DENUMIREA SERVICIULUI U.M. Tarif *) 
(Lei/U.M.) 

Căderea medie asigurată la hidrocentrale cu putere instalată 
cuprinsă între 4 Mw şi 8 Mw. 

mcad/lună 1.747.510,00 

Căderea medie asigurată la hidrocentrale cu putere instalată mai 
mare de 8 Mw. 

mcad/lună 2.154.114,00 

SERVICIILE SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR 
PENTRU AMELIORAREA CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A 
POLUANŢILOR DIN APELE UZATE EVACUATE ŞI DE 
PROTECŢIE A CALITĂŢII RESURSELOR DE APĂ 

  

a. INDICATORI CHIMICI GENERALI   
- Materii totale în suspensie (MTS) kg 53,00 
- Cloruri (Cl- ), sulfaţi (SO4

2-) kg 217,00 
- Sodiu (Na+), potasiu (K+), calciu (Ca2+), magneziu (Mg2+) kg 217,00 
- Azotaţi (NO3 

-) kg 217,00 
- Amoniu (NH4 

+), azot (Ntotal), azotiţi (NO2 
-) kg 870,00 

- Consum biochimic de oxigen (CBO5) kg 217,00 
- Consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda de 

permanganat de potasiu) 
kg 217,00 

- Consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu biocromat de 
potasiu) 

kg 217,00 

- Fosfaţi (PO4 
3-) kg 43,00 

- Fosfor (P) kg 870,00 
- Mangan (Mn2+) kg 2.175,00 
- Aluminiu (Al3+), fier total ionic (Fe2+, Fe3+) kg 2.610,00 
- Substanţe extractibile cu eter de petrol, produse petroliere kg 1.631,00 
- Detergenţi sintetici anionactivi, biodegradabili kg 870,00 
- Reziduu filtrabil uscat la 105(C kg 217,00 

b. INDICATORI CHIMICI SPECIFICI   
- Sulfiţi (SO3 

2-), fluoruri (F -), fenoli antrenabili cu vapori de apă 
(C6H5OH) 

kg 870,00 

- Nichel (Ni2+), crom (Cr3+) kg 54.389,00 
- Amoniac (NH3) kg 54.389,00 
- Bariu (Ba2+), zinc (Zn2+), cobalt (Co2+) kg 2.610,00 
- Sulfuri (S2-), hidrogen sulfurat (H2S) kg 2.719,00 

c. INDICATORI CHIMICI TOXICI ŞI FOARTE TOXICI   
- Arsen (As) kg 169.167,00 
- Cianuri (Cn-) kg 169.167,00 
- Mercur (Hg2+), cadmiu (Cd2+) kg 217.556,00 
- Plumb (Pb2+), argint (Ag+), crom (Cr6+), cupru (Cu2+), 

molibden (Mo2+) 
kg 54.389,00 

d. INDICATORI BACTERIOLOGICI   
- Bacterii coliforme totale 106 bacte-

rii/100 cm3 
18,00 

- Bacterii coliforme fecale 104 bacte-
rii/100 cm3 

315,00 

- Streptococi fecali 5x103 bacte-
rii/100 cm3 

810,00 

e. INDICATORI FIZICI   
- Temperatura m3x°C **)    2,00 

SERVICIUL DE ASIGURARE A GOSPODĂRIRII NISIPURILOR ŞI 
PIETRIŞURILOR DIN ALBIILE MINORE ALE CURSURILOR DE 
APĂ, MALURILOR ŞI CUVETELOR LACURILOR DE ACUMULARE
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DENUMIREA SERVICIULUI U.M. Tarif *) 
(Lei/U.M.) 

SERVICIUL DE ASIGURARE A GOSPODĂRIRII NISIPURILOR 
ŞI PIETRIŞURILOR DIN ALBIILE MINORE ALE CURSURILOR 
DE APĂ, MALURILOR ŞI CUVETELOR LACURILOR DE 
ACUMULARE AMENAJATE 

mc 25.000,00 

SERVICIUL DE ASIGURARE A GOSPODĂRIRII NISIPURILOR 
ŞI PIETRIŞURILOR DIN ALBIA MINORĂ A FLUVIULUI 
DUNĂREA 

mc 14.000,00 

*) Tarifele nu conţin TVA. 

**) Diferenţa de temperatură dintre evacuare şi prelevare. 

Sursa: OU nr. 107/5.09.2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”. 

2.2. Caracteristici şi perspective ale politicii de protecţie 
a apei în România 

Actualele tarife brute ale apei sunt prea reduse pentru menţinerea şi 
operarea potrivită a sistemului şi pentru furnizarea fondurilor adecvate pentru 
investiţii. Există în această situaţie un stimulent insuficient pentru utilizatorii apei 
pentru a utiliza apa în mod eficient şi pentru a reduce consumul. Aceasta are mai 
multe cauze: 

– furnizorii municipali, care permit scăpări (pierderi) excesive de la sistemul 
de distribuţie; 

– agricultura, unde tehnologia de irigaţie ineficientă poate persista şi 
valoarea recoltelor poate fi mai mică decât costul real al apei folosite 
pentru irigarea lor; 

– industrie, unde chiar metode simple de reducere a folosirii apei pot fi 
neglijate. 

Posibilitatea unui tarif variabil ar putea fi luată în calcul şi cea mai simplă 
cale este aşa-numitul “tarif bloc în creştere”. El cere însă măsurarea cu acurateţe 
a consumului de apă. 

Administraţia Naţională “Apele Române” poate estima cererea şi face plata 
pentru aproximativ 25-30 % din scăpări (pierderi) şi furnizează apa companiilor de 
apă la nivel municipal în acord cu acest plan tarifar. Aceasta ar putea penaliza 
companiile a căror pierderi din scăpări depăşesc această valoare. În practică, 
schimbările ar trebui să cuprindă faze într-o perioadă de peste 5 ani pentru a 
permite companiilor de apă la nivel municipal să aibă timp pentru a se adapta la 
noul sistem. Pentru industrie şi agricultură, Administraţia Naţională “Apele 
Române” poate de asemenea să-şi facă propriile estimări ale cererii sau poate 
negocia o fază introductivă a noii structuri. 

În stabilirea preţului brut al apei sunt două posibile obiective. Primul este 
acela al reacoperiri costurilor în managementul apei şi al doilea este acela de a 
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încuraja utilizatorii să folosească apa în mod eficient. În general, aceste obiective 
sunt compatibile, dar circumstanţe pot apărea (cel puţin la nivel teoretic), acolo 
unde un preţ ridicat este necesar cu scopul de a reduce cererea faţă de situaţia în 
care este cerut pentru reacoperirea costului. 

În acest moment, tarife uniforme naţionale sunt stabilite pentru fiecare 
categorie de utilizatori. Aceste tarife sunt cerute pentru orice volum de apă, deşi 
sunt penalităţi pentru supraextracţie dincolo de cantităţile contractuale. Tarifele 
uniforme naţionale ascund diferenţe considerabile în costurile apei dintre bazine. 
Tarifele uniforme cu privire la volumul apei consumate asigură doar un interes 
redus pentru utilizatori să economisească consumul, în afară de cazul în care 
tarifele sunt relativ mari. 

În viitor, tarifele vor fi stabilite la nivelul bazinului râului. Tarifele într-un bazin 
cu resurse limitate vor fi mai ridicate decât într-un bazin cu resurse mari. Aceasta 
ar încuraja, în principiu, utilizatorii mari de apă să se instaleze în bazinele cu tarife 
reduse, acolo unde apa este abundentă. 

Administraţia Naţională “Apele Române” a calculat tarife pentru fiecare din 
cele unsprezece bazine ale râurilor din România şi a scos în evidenţă, cu această 
ocazie, două probleme: 

– Există mari variaţii ale tarifelor între bazine. Aceasta se datorează în 
parte faptului că majoritatea costurilor protejării împotriva inundaţiilor se 
întâlnesc în bazinele montane de vest, ale căror tarife sunt în consecinţă 
mai mari decât altele. Această diferenţă nu are nici o legătură cu 
raritatea apei. Cu toate acestea, dacă tarifele mai reduc cererea, tarifele 
vor trebui să crească ca procent cu scopul de a asigura fonduri suficiente 
pentru a menţine protecţia. S-ar putea de asemenea să fie necesar să se 
separe costurile pentru protecţia împotriva inundaţiilor pentru întreaga 
ţară şi să se extindă aceste costuri pentru toate furnizările de apă la nivel 
naţional. Aceasta ar însemna că ar există un tarif naţional unic pentru 
protecţia împotriva inundaţiilor. Se poate să fie şi alte elemente de cost, 
cum ar fi colecţia de informaţii hidrometrice, a căror costuri ar trebui 
reacoperite la nivel naţional. Costurile bazinelor râurilor locale vor fi 
adăugate la aceste tarife naţionale pentru a obţine tariful bazinului. 
Alternativ, statul poate finanţa protecţia împotriva inundaţiilor direct. 
Aceasta ar avea ca efect reducerea tarifelor apei; 

– Bazinul cu cel mai ridicat tarif este Iaşi (Prut) şi acesta este de patruzeci 
de ori mai mare decât cel mai mic tarif (Stanca). Costurile de protecţie 
împotriva inundaţiilor sunt doar o parte a motivului existenţei acestei 
situaţii. În mare parte acest lucru se datorează faptului că populaţia din 
acest bazin de recepţie este îndepărtată de sursa de apă şi costul de 
operare al unui mare sistem de distribuţie se întinde pe un mic volum de 
furnizare a apei. Dacă costurile ridicate ale apei ar duce la dezvoltare în 
altă parte şi populaţia ar fi în scădere, atunci tarifele ar trebui să crească 
şi mai mult. În acest caz, tarifele înalte ar da un semnal greşit. O soluţie 
ar fi să se unească bazinele mici pentru a crea câteva bazine mai mari, 
astfel încât această problemă a tarifelor ridicate să fie mai puţin probabil 
să apară. 
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Schimbările trebuie introduse în mod flexibil astfel încât să poată fi realizate 
modificări care să elimine consecinţele nedorite şi de asemenea trebuie găsite 
resurse financiare pentru susţinerea acestor schimbări. 

În acest moment, finanţarea managementului apei funcţionează prin: 
a) bugetul de stat sau bugetele locale, pentru lucrări declarate de utilitate 

publică, conform legii; 
b) fondurile utilizatorilor apei; 
c) fonduri obţinute din credite sau obligaţiuni, garantate de guvern sau prin 

autorităţile publice locale pentru lucrări de utilitate publică sau pentru 
asociaţii care doresc să realizeze asemenea lucrări; 

d) fondul apelor. 
Pentru realizarea proiectelor prioritare în domeniul protecţiei mediului, în 

scopul accelerării procesului de implementare a noii legislaţii, a fost adoptată 
Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru Mediu. Analizând Legea nr. 73/2000 
privind Fondul pentru Mediu s-a constatat că prevederile legii nu pot fi aplicate şi 
prin urmare s-a elaborat şi promovat, de către Ministerul Apelor şi Protecţiei 
Mediului, un proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind modificarea legii (respectiv 
OU nr. 93/2001), care a fost aprobată de parlament. 

Principalele modificări constau în: 
– sursele de alimentare ale fondului; 
– modul de utilizare a fondurilor acumulate; 
– modificări privind structura organizatorică şi responsabilităţile Adminis-

traţiei Fondului pentru Mediu. 
În baza acestei OU a fost elaborată Hotărârea de Guvern nr. 1174/2001 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii 
organizatorice ale Administraţiei Fondului pentru Mediu. 

Administraţia Fondului pentru Mediu, instituţie de utilitate publică cu perso-
nalitate juridică, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, 
gestionează Fondul pentru Mediu. Organul care aprobă prioritizarea şi finanţarea 
proiectelor este Comitetul de avizare. Principalele atribuţii ale Administraţiei 
Fondului pentru Mediu sunt următoarele: 

– analizează şi aprobă lista cuprinzând priorităţile de utilizare a Fondului 
pentru Mediu stabilită de Consiliul director; 

– hotărăşte asupra oportunităţii utilizării Fondului pentru Mediu, precum şi 
asupra evaluării proiectelor de către experţi pe care le supune avizării 
Comitetului de avizare; 

– aproba bilanţul contabil şi execuţia bugetară, pe care le înaintează 
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. 

În vederea participării la finanţarea de investiţii în lucrări şi măsuri cu 
contribuţie importantă la îmbunătăţirea asigurării surselor de apă, la protecţia 
calităţii apelor, s-a constituit fondul apelor, gestionat prin buget separat, elaborat 
de Administraţia Naţională “Apele Române” şi aprobat de Ministerul Apelor şi 
Protecţiei Mediului. 
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Fondul apelor a fost creat în 1991 pentru a finanţa unele îmbunătăţiri în 
calitatea apei, în stabilizarea albiilor de râu, controlul inundaţiilor, utilizarea 
eficientă a apei şi pentru a acoperi cheltuielile în managementul apei în perioadele 
critice (secetă şi inundaţii).  

Fondul apelor este constituit din taxele şi tarifele pentru serviciile de avizare 
şi autorizare, stabilite conform legii, precum şi din penalităţi. Acest fond constă în 
5% din preţurile şi tarifele tuturor unităţilor de management al apei, în afară de 
veniturile din penalităţile menţionate. 

Fondul apelor, împreună cu alte surse, este folosit pentru susţinerea 
financiară a: 

– sistemului naţional de supraveghere cantitativă şi calitativă a resurselor 
de apă; 

– dotării reţelelor de laboratoare şi sistemului operativ decizional aferent; 
– participării la realizarea sau modernizarea staţiilor şi instalaţiilor de 

epurare a apelor uzate; 
– realizării lucrărilor privind apărarea de inundaţii, a celor de prevenire şi 

combatere a calamităţilor naturale datorate excesului sau lipsei de apă; 
– dotării sistemului informaţional hidrologic şi operativ în domeniul 

gospodăririi apelor; 
– înlăturării avariilor sau pentru punerea în siguranţă a construcţiilor 

hidrotehnice; 
– acordării bonificaţiilor pentru cei care au rezultate deosebite în protecţia 

împotriva epuizării şi degradării resurselor de apă; 
– activităţii Comitetelor de Bazin. 
Fondul apelor este reglementat prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 107/2002 

privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”.  
Astfel, penalităţile aplicate de Administraţia Naţională “Apele Române” 

potrivit art. 82 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996 constituie venit pentru 
Fondul Apelor. De asemenea, conform Hotărârii Guvernului nr. 455/2001 privind 
aprobarea Planului de acţiune al Programului de guvernare pe perioada 2001-
2004, tot din fondul apelor, dar şi din surse proprii ale Administraţiei Naţionale 
“Apele Române” în completare de la bugetul de stat, în limita sumelor alocate cu 
această destinaţie în bugetul MAPM, se asigură realizarea sarcinilor rezultate din 
aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale în domeniul apelor, precum şi 
implementarea prevederilor legislaţiei armonizate cu directivele Uniunii Europene 
şi a programelor de preaderare din domeniul apelor, în scopul întăririi 
angajamentelor luate de statul român prin acordurile şi convenţiile internaţionale. 

Penalităţile pentru abateri de la normele privind concentraţiile maxime 
admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate pot ajunge de la 100 de lei / U.M. 
la mai multe milioane, în funcţie de gravitatea depăşirii c.m.a. 

În privinţa cheltuielilor Administraţiei Naţionale “Apele Române”, cheltuielile 
de funcţionare se asigură din venituri proprii, rezultate din aplicarea mecanismului 
economic specific în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor. 
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Veniturile proprii provin din prestarea serviciilor de gospodărire a apelor precum 
următoarele:  

• servicii specifice de gospodărire a apelor: 
⇒ serviciul de asigurare a apei brute pe categorii de surse şi utilizatori; 

– râuri interioare, lacuri naturale şi lacuri de acumulare amenajate din 
administrarea altor agenţi economici (agenţi economici - inclusiv 
servicii de gospodărie comunală, instituţii publice, unităţi de cult, 
agrozootehnici de tip industrial, producători de energie electrică şi 
termică prin termocentrale şi alţii; agenţi economici producători de 
energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată; 
irigaţii, piscicultură); 

– Dunăre (agenţi economici - inclusiv servicii de gospodărie comunală, 
instituţii publice, unităţi de cult, agrozootehnici de tip industrial, produ-
cători de energie electrică şi termică prin termocentrale, producători 
de energie nuclearo-electrică şi alţii; agenţi economici producători de 
energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată; 
irigaţii, piscicultură); 

– subteran (agenţi economici - inclusiv servicii de gospodărie comunală 
pentru industrie, exclusiv cei care folosesc apa în scop potabil; agenţi 
economici de gospodărie comunală pentru populaţie, instituţii publice, 
unităţi de cult şi alţii care folosesc apa în scop potabil; irigaţii, 
piscicultură; agenţi economici agrozootehnici); 

– lacuri de acumulare amenajate, din administrarea unităţilor de gospo-
dărire a apelor (agenţi economici industriali, de construcţii-montaj, de 
transporturi, de gospodărie comunală - pentru populaţie, industrie 
etc., instituţii publice, unităţi de cult, producători de energie electrică şi 
termică prin termocentrale; agenţi economici producători de energie 
electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată; irigaţii, 
piscicultură); 

⇒ serviciul pentru căderea medie asigurată prin barajele lacurilor de acu-
mulare din administrarea “Apelor Române”; 

⇒ servicii specifice de gospodărire a apelor, pentru ameliorarea cantitativă 
şi calitativă a poluanţilor din apele uzate evacuate de utilizatori în apele 
de suprafaţă şi de protecţie a calităţii acestora (la materii în suspensie; la 
substanţe în soluţie; la germeni patogeni; la poluarea termică; la sub-
stanţe consumatoare de oxigen); 

⇒ servicii specifice de gospodărire a apelor, pentru ameliorarea cantitativă 
şi calitativă a poluanţilor din apele uzate evacuate de utilizatori în soluri 
permeabile sau în depresiuni cu scurgere asigurată natural şi protecţia 
calităţii apelor subterane (la materii în suspensie; la substanţe în soluţie; 
la germeni patogeni; la substanţe consumatoare de oxigen); 

⇒ servicii specifice de gospodărire a apelor, pentru ameliorarea cantitativă 
şi calitativă a poluanţilor din apele uzate industriale, a apelor de mină sau 
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de zăcământ, injectate în straturi de foarte mare adâncime (la materii în 
suspensie; la substanţe în soluţie; la germeni patogeni); 

⇒ serviciul de asigurare a gospodăririi nisipurilor şi pietrişurilor din albiile 
minore ale cursurilor de apă, malurilor şi cuvetelor lacurilor de acumulare 
amenajate. 

• servicii comune de gospodărire a apelor în scopul prelucrării şi utilizării 
acestora: 
– captarea, tratarea şi pomparea apei; 
– distribuţia apei prin reţeaua publică; 
– distribuţia apei pe platforme industriale; 
– distribuţia apei prin reţeaua de irigaţii; 
– distribuţia apei prin reţeaua altor unităţi; 
– transportul apei prin conducte şi canale; 
– asigurarea folosirii potenţialului de turism şi agrement al râurilor, lacurilor 

naturale, lacurilor de acumulare amenajate, al Dunării şi mării teritoriale; 
– asigurarea folosirii potenţialului piscicol al râurilor, lacurilor naturale, 

lacurilor de acumulare amenajate, al Dunării şi mării teritoriale; 
– apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrări de gospodărire a apelor; 
– suplimentarea debitelor; 
– pomparea apelor în vederea protecţiei lacurilor terapeutice, precum şi din 

incinte îndiguite; 
– activităţi conexe legate de valorificarea potenţialelor apelor şi a 

patrimoniului; 
– alte servicii privind preluarea şi utilizarea apei, cu potenţialele ei. 
O altă categorie de cheltuieli ale Administraţiei Naţionale “Apele Române” 

sunt cele asigurate de la bugetul de stat, bugetele locale şi din surse proprii ale 
persoanelor fizice şi juridice. Acestea se referă la acţiunile operative de interes 
public de apărare împotriva inundaţiilor, la fenomenele hidrometeorologice 
periculoase, la accidentele de la construcţiile hidrotehnice, la cele pentru 
constituirea stocului de materiale şi mijloace de apărare şi la întreţinerea şi 
repararea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, la refacerea şi 
repunerea în funcţiune a lucrărilor de gospodărire a apelor afectate de calamităţi 
naturale sau alte evenimente deosebite. 

Finanţarea investiţiilor privind lucrările, construcţiile sau instalaţiile de 
gospodărire a apelor, declarate de utilitate publică potrivit legii, se asigură de la 
bugetul de stat sau bugetele locale, după caz. 

Administraţia Naţională “Apele Române” poate beneficia de credite cu do-
bândă preferenţială şi facilităţi în domeniul impozitelor şi taxelor, în condiţiile legii. 
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