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RAPORT PRIVIND CALITATEA APEI POTABILE
IN JUDETUL SIBIU IN ANUL 2014

Apa înseamnă viaţă. Un om poate trai 30 de zile fara hrana si doar 3-4 zile fara apa. Dar
nu numai cantitatea de apa consumata este importanta pentru asigurarea sanatatii
populatiei, ci si calitatea apei. apa fiind un constituent fundamental şi indispensabil al
organismului uman.
Apa destinata consumului uman trebuie, trebuie sa fie potabila, atat cea folosita pentru

baut, cat si cea folosita pentru gatit sau in alte scopuri casnice(igiena personala, spalarea
imbracamintii, spalarea vaselor, a alimentelor, etc).
Consumul de apa necorespunzatoare chimic sau microbiologie poate produce

imbolnaviri importante consumatorilor: boli diareice acute, dizenterie, hepatita virala de
tip A, boli parazitare, boli cardio vasculare, intoxicatii cu nitrati (la sugari), cu metale
grele, pesticide, etc. Unele boli infectioase pot sa apara sub forma de epidemii hidrice, cei
mai sensibili la imbolnaviri sunt copiii, persoanele in varsta si cei cu alte afectiuni cronice.

Pentru a preveni aparitia imbolnavirilor, apa destinata consumului uman trebuie sa fie
sigura, nepericuloasa pentru consumatori si sa fie corespunzatoare atat la parametrii
chimiei cat si la cei microbiologiei, conform Legii calitatii apei 458/2002, republicata.
Aceasta lege a inlocuit standardul de calitate STAS 1342/1991 si reprezinta transpunerea
in legislatia romaneasca a Directivei Consiliului Europei 98/83/CE, privind calitatea apei,
destinate consumului uman, avand ca obiectiv protectia sanatatii oamenilor impotriva
efectelor oricarui tip de contaminare a apei potabile, prin asigurarea calitatii ei de apa
curata si sanogena.
Pentru a se indeplini aceste obiective legislative este nevoie de respectarea urmatoarelor
principii esentiale: .

• Apa buna de baut nu poate fi asigurata decat printr-o abordare integrata de la
captare la robinetul consumatorului.

• Pentru o astfel de abordare integrata este necesara o stransa colaborare SI

parteneriat intre administratie, furnizorii de apa, utilizatorii terenurilor SI
consumatorii insisi.

• Transparenta procesului de asigurare a calitatii are un rol vital pentru increderea
consumatorilor.

Responsabilitatea transpunerii acestei directive europene revine Ministerului Sanatatii, iar
responsabilitatea implementarii el revme Ministerului Sanatatii, Ministerului
Administratiei si Internelor, Ministerului Mediului, Ministerului Agriculturii,
producatorilor si distribuitori lor de apa, proprietarilor imobilelor.
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