Nr. înreg.:149/26.03.2021
Către: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
În atenția: Domnului ministru Cristian GHINEA
Referitor la: Propuneri PNRR
Stimate domnule ministru,
În calitate de asociație profesională care reprezintă în România firmele de consultanță în management,
membră în cadrul UPLR (Uniunea Profesiilor Liberale din România), FEACO (Federația Europeană a
Asociațiilor de Consultanță în Management) și ICMCI (Consiliul Internațional al Institutelor de Consultanță în
Management), dorim să vă supunem atenției un punct de vedere oficial cu privire la Documentul de poziție
privind structura PNRR (Planului Național de Redresare și Reziliență) care a fost publicat pe website-ul MIPE
(Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene), care propune actualizarea PNRR și care a fost prezentat în
Parlament pe data de 9 martie 2021. Vă transmitem mai jos propunerea noastră de modificare a formulării
Componentei 1, Pilonul 1.
O parte dintre membrii AMCOR, în calitatea lor de participanți activi în procesul de elaborare a proiectelor
majore din domeniul infrastructurii de apă - apă uzată, atât în perioada curentă de programare 2014-2020, cât
și în perioada de programare anterioară 2007-2013, ne-au semnalat câteva aspecte în urma analizării
prevederilor Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul 1, Componenta 1 (I.1 Sistemul național de
gestionare a apei: acces la apă și canalizare, irigații, dezmlăștiniri, lucrări de combatere a eroziunii solului
și intervenții active în atmosferă) prin prisma experienței acumulate în relația cu autoritățile europene în ceea
ce privește aplicarea prevederilor Directivelor relevante în acest domeniu.
Astfel, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul 1, Componenta 1 (I.1 Sistemul național
de gestionare a apei: acces la apă și canalizare, irigații, dezmlăștiniri, lucrări de combatere a eroziunii
solului și intervenții active în atmosferă) sunt prezentate unele informații în mod neadecvat comparativ cu
obligațiile rezultând din Directivele relevante și asumate de România prin Tratatul de aderare și este necesar a
se revizui formularea conform documentului anexat, astfel încât la nivel național să existe o abordare unitară,
prin care să sa elimine incoerența față de documentele specifice deja existente în domeniu încă din perioada
anterioară de programare și care să asigure cadrul ce conduce la satisfacerea nevoilor din domeniul apă și apă
uzată și implicit la îndeplinirea obligațiilor asumate de România prin aderarea la UE. Aceste revizuiri sunt
necesare pentru a putea avea proiecte finanțate în acest sector de activitate, care să asigure corelarea cu
proiectele implementate în perioada anterioară de programare și cu proiectele finanțate în perioada curentă.
Menționăm că inconsistența textului propus pentru revizuire de către membrii AMCOR a fost identificată și
de către unii operatori regionali de servicii apă și apă uzată în calitate de beneficiari și administratori de
proiecte majore de investiții în acest domeniu.
Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru eventuale clarificări sau consultări cu privire la subiectele abordate
mai sus. Acest document conține o sinteză a punctelor de vedere primite pe acest subiect din partea firmelor
membre AMCOR.
Cu stimă,
Petre Luigi LUICAN
Președinte AMCOR
Verificat de către Comisia Profesională de Fonduri Europene (CPFE) a AMCOR.
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ANEXA ADRESEI AMCOR nr. 149/26.03.2021
Tranziția verde

Pilonul I

Componenta 1

I.1 Sistemul național de gestionare a apei: acces la apă și canalizare, irigații, dezmlăștiniri, lucrări de combatere a
eroziunii solului și intervenții active în atmosferă
Bază de negociere pentru reforme și investiții propuse conform Regulamentului UE 241/2021
Probleme identificate
 Conform Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman, amendată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 - transpusă total în
legislația românească, este necesară conformarea din punct de vedere al calității și cantității apei potabile în toate localitățile/comunitățile mai mari de
50 de locuitori până la 31 decembrie 2015 (conform Tratatului de Aderare). La nivelul lunii martie 2021, la peste 5 ani după termenul de conformare,
există localități/comunități peste 50 de locuitori în care calitatea apei destinate consumului uman este încă neconformă;
 Conform documentului Al zecelea raport cu privire la stadiul punerii în aplicare și programele de punere în aplicare (prevăzute de articolul 17 din
Directiva 91/271/CEE a Consiliului privind tratarea apelor urbane reziduale) din 10.09.2020, sunt încă necesare investiții în infrastructură pentru
recuperarea
întârzierilor,
așa
cum
sunt
ele
prezentate
statistic
la
data
curentă
(https://uwwtd.eu/Romania/stats/graphs). Conformarea este necesară în raport cu termenele angajate de România prin Tratatul de Aderare care au fost
depășite la nivel de țară (conformarea cu articolele 3, 4 și 5 ale Directivei 91/271/CEE trebuia atinsă până la 31 decembrie 2018). Finanțarea
sistemelor de colectare și epurare a apelor uzate pentru aglomerările mai mici de 2000 l.e. (centralizat prin includerea în clustere sau descentralizat
prin sisteme individuale adecvate - SIA) contribuie la creșterea nivelului de conformare general la nivel de țară și implicit un nivel mai ridicat de
protecție a mediului.
 România înregistrează dificultăți în ceea ce privește implementarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice, prevenirea inundațiilor și a altor
pericole naturale.
 Agricultura este unul dintre sectoarele care contribuie în mod semnificativ la emisiile de gaze cu efect de seră.
Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei
Reformarea politicilor naționale privind managementul schimbărilor climatice specifice, măsurilor de prevenție și protecție împotriva efectelor meteorologice
severe, în acord cu politicile Uniunii Europene.
Dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată:
o Dezvoltarea progresivă a infrastructurii de apă potabilă în toate localitățile/comunitățile mai mari de 50 locuitori pentru conformarea cu
Directiva 98/83/CE, în corelare cu proiectele în domeniul infrastructurii de apă și apă uzată finanțate prin alte programe de finanțare;
o Dezvoltarea progresivă a infrastructurii de colectare, transfer și/sau epurare apă uzată atât în aglomerările mai mici cât și în cele mai mari de
2.000 locuitori echivalenți, în corelare cu proiectele în domeniul infrastructurii de apă - apă uzată finanțate prin alte programe de finanțare, în
AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România)
Adresa: str. Avram Iancu, nr. 22, sector 2, București
Date de contact: office@amcor.ro, tel. 021.311.51.75, fax 031.817.44.81, www.amcor.ro

scopul creșterii procentului de conformare cu Directiva 91/271/CEE (articolele 3, 4 și 5) la nivel de țară și implicit în scopul atât a favorizării
regionalizării serviciilor cât și prin utilizarea SIA eficiente din punct de vedere al costurilor. Această dezvoltare va ține cont de toate documentele
directoare pentru aceste categorii de aglomerări;
o Demararea programului “prima conectare la apă și canalizare”;
Creșterea gradului de adaptare a infrastructurii din domeniul de îmbunătățiri funciare și domeniul intervențiilor active în atmosferă la schimbările climatice, în
scopul prevenirii și gestionării riscurilor legate de climă, precum și creșterea capacității de răspuns la condițiile de utilizare eficientă și protecție a surselor de
apă:
o Modernizarea sistemelor de irigații pentru prevenirea și gestionarea riscului de secetă/ariditate;
o Modernizarea sistemelor de desecare - drenaj pentru prevenirea și reducerea riscului la inundații și înmlăștinire;
o Dezvoltarea lucrărilor de combatere a eroziunii solurilor, riscului de alunecări și degradarea terenurilor.
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