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DOCUMENT DE POZIȚIE 
 

 

1 - PREAMBUL 

 

Prezentul DOCUMENT DE POZIȚIE se plasează în contextul principalelor trei documente 
sinteză elaborate până în prezent, respectiv: 

 

I) ANALIZA SWOT A ASOCIAȚIEI PARTENERIAT PENTRU PROIECTE ȘI FONDURI 

EUROPENE (APPFE), 

II) CONTEXTUL GENERAL AL INIȚIATIVEI APPFE ,,CĂTRE UN SECTOR ROMÂNESC DE 

APĂ ȘI APĂ UZATĂ SUSTENABIL ȘI EFICIENT’’, 

III) PLAN STRATEGIC GENERAL 2020-2025 - SECTOR APĂ ȘI APĂ UZATĂ, 

 

care justifică necesitatea și definesc oportunitatea existenței APPFE în peisajul 
structurilor asociative cu caracter profesional din vastul domeniu al serviciilor 
comunitare de utilități publice din România, respectiv în sectorul românesc de apă și apă 
uzată (serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare). 
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2 - IDENTITATE 
 

 

În contextul actual al îndeplinirii obligațiilor României rezultate din Tratatul de Aderare 
la Uniunea Europeană, al stadiului conformării și problemelor întâmpinate în 
dezvoltarea infrastructurii din sectorul românesc de apă și apă uzată, dar și al 
obiectivelor acestuia pe termen scurt și mediu, APPFE s-a constituit ca o Asociație de 
profesioniști cu vastă experiență, cum sunt: cadrele didactice din mediul academic 
românesc, specialiști în administrația centrală și locală, profesioniști în managementul 
serviciilor publice, consultanți și proiectanți de specialitate, experți în elaborarea 
proiectelor și a programelor de investiții, experți legali și instituționali, antreprenori etc. 
 

Luând în considerare ca principiu universal, necesitatea prezenței profesioniștilor în 
pregătirea, programarea și implementarea deciziilor importante ale societății în legătură 
cu condițiile de viață și de siguranță a populației, dar și înțelegând foarte bine 
importanța vitală a sectorului de apă și apă uzată pentru România, APPFE își propune ca 
în baza experienței și notorietății profesionale a membrilor săi, să manifeste o prezență 
activă, cu caracter consultativ și de sprijin, atât pentru structurile administrației centrale 
și locale implicate, cât și pentru operatorii serviciului public din acest domeniu, în 
beneficiul populației și al activităților economice din societate. 

 

 

3 - SCOP 
 

 

Creșterea performanței în sectorul românesc de apă și apă uzată și extinderea acestuia, 
prin dezvoltarea și protecția infrastructurii publice aferente, dezvoltarea operațională și 
instituțională a operatorilor, în vederea realizării serviciului public de alimentare cu apă 
și de canalizare în condiții de continuitate, siguranță, eficiență economică și 
suportabilitate pentru populație și activitățile economice. 
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4 - OBIECTIV 
 

 

În contextul necesității realizării unui amplu pachet de investiții de aprox. 1 miliard de 
Euro pe an, până în anul 2030 în sectorul românesc de apă și apă uzată, problemele și 
dificultățile semnalate în atragerea fondurilor europene în perioada de programare 
2014 - 2020, dar și necesitatea pregătirii proiectelor, a procedurilor de achiziție și 
management a investițiilor care vor rezulta pentru perioada de programare 2021 - 2027, 
impun o mare concentrare de resurse, în primul rând umane dar și de energie. 

 

APPFE este structura profesională dedicată și pregatită să participe la acțiunile de sprijin 
necesare în sectorul românesc de apă și apă uzată, ținând cont de contextul actual al 
administrației centrale și locale, asociindu-și la acest efort un număr important din 
personalitățile reprezentative în domeniu. 

 

 

5 - DIRECȚII DE ACȚIUNE 
 

 

1 - Implicare activă în realizarea Agendei 2030 pentru România - Obiectivul nr. 6 APA ȘI 
APA UZATĂ, din cadrul Agendei 2030 a Uniunii Europene, 

 

2 - Implicare activă - alături de ceilalți participanți deja angajați - în efortul de realizare 
a Strategiei de conformare a sectorului, corelat cu necesitățile și obligațiile de atragere 
și accesare a fondurilor europene, în orizontul de timp 2030; 

 

3 - Implicare în efortul de înființare și operaționalizare a unei structuri unice la nivel 
național, care să coordoneze și să monitorizeze procesul de conformare a sectorului 
românesc de apă și apă uzată cu obligațiile asumate prin Tratatul de Aderare a României 
la Uniunea Europeană; 
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4 - Implicare în armonizarea cadrului juridic, instituțional și procedural cu necesitățile 
sectorului românesc de apă și apă uzată, în vederea simplificării și accelerarii procesului 
de accesare a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027; 
 

5 - Sprijin în creșterea rolului și competențelor structurilor autorităților locale în procesul 
de accesare a fondurilor europene în scopul conformării în domeniul serviciului public 
de alimentare cu apă și de canalizare; 
 

6 – Sprijin pentru intensificarea colaborării dintre operatorii serviciului public și respectiv 
structurile autorităților locale, cu specialiști în domenii importante cum ar fi: tehnologia 
proceselor de tratare și epurare a apei, distribuția apei, managementul financiar și al 
clienților; 
 

7 - Implicare în orientarea Master Planurilor și a Studiilor de Fezabilitate, nu numai către 
investiții pentru creșterea calității și eficienței serviciului, ci și către investiții pentru 
protecția infrastructurii publice și siguranța populației, respectiv pentru dezvoltarea 
instituțională și operațională a operatorilor serviciului; implicare în 
coordonarea/corelarea cu proiectele de dezvoltare din alte domenii convergente 
(servicii publice și infrastructură) și implicit asigurarea unei corelări adecvate a Master 
Planurilor din diversele sectoare de activitate; 
 

8 - Implicare în analizele de necesitate și oportunitate, privind asocierea mai multor 
surse complementare de finanțare a investițiilor, în contextul accesării eficiente a 
fondurilor europene, cu participarea cât mai scăzută a fondurilor publice și pentru 
armonizarea cadrului juridic de compatibilizare a acestor surse, cu respectarea 
principiilor europene de transparență, competiție și eficiență; 
 

9 - Implicare în crearea unui mecanisme adecvate: i) de protecție și de dezvoltare a 
actului de proiectare și a entităților cu atribuții în domeniul proiectării infrastructurii de 
alimentare cu apă și de canalizare; ii) de certificare a furnizorilor de tehnologii, lucrări, 
materii prime, materiale și servicii care pot participa la pregătirea și realizarea 
investițiilor; 
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10 - Implicare în creșterea nivelului de performanță și eficiență a managementului 
operațional și general al unor operatori care, deși au accesat fonduri europene și au 
realizat unele investiții semnificative în infrastructura publică, nu au capacitatea de a 
asigura un management performant în operarea și întreținerea sistemelor, respectiv de 
valorificare a serviciului, existând disfuncții importante în asigurarea calității și 
continuității serviciului și chiar în protecția infrastructurii publice; 

 

11 - Identificarea soluțiilor și a resurselor necesare în organizarea și desfășurarea 
activităților de profesionalizare și re-profesionalizare a cadrelor de conducere și a 
personalului de execuție din cadrul operatorilor serviciului public și/sau al altor structuri 
profesionale din domeniu, după caz, prin organizarea de cursuri de specialitate, 
traininguri, workshopuri și alte modalități de formare profesională; susținerea 
demersurilor de înființare a unei structuri unice de formare continuă la nivel național a 
profesioniștilor din domeniul apei și apei uzate; 

 

12 - Implicare și sprijin, în vederea realizării la cel mai înalt nivel profesional, de analize, 
expertize tehnice și studii aplicate, pentru identificarea și validarea de soluții 
tehnologice adaptate necesităților reale, în mod special în domeniile: surse de apă, 
tratarea și epurarea apei, distribuția apei, pierderi de apă și alte activități 
complementare. În acest scop, APPFE își propune ca obiectiv implicarea mediului 
academic românesc, asociat și cu alți specialiști de notorietate din domeniu, în beneficiul 
serviciului public și al operatorilor, cu precădere pentru procesele de pregătire a 
accesării și absorbției de fonduri europene, respectiv pentru operarea sistemelor; 

 

13 - Dezvoltarea relațiilor de reprezentare și colaborare cu structurile asociative 
profesionale, instituțiile financiare, structurile executive și de reglementare europene și 
globale din sectorul de apă și apă uzată. 
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6 - COMUNICARE/COLABORARE 
 

 

1 - Îmbunătățirea comunicării dintre actorii români și europeni implicați în procesul de 
accesare și absorbție a fondurilor europene, prin construcția unui cadru coerent și 
operațional, bazat pe consultare, implicare, participare și respect reciproc, cu scop unic 
accelerarea accesării și absorbției fondurilor europene în condiții de legalitate, eficiență 
și de respectare a termenilor programării 2021 - 2027; 

 

2 - Dezvoltarea și/sau aprofundarea comunicării profesionale dintre operatorii 
serviciului și structurile profesionale cu bună reputație din domeniile: consultanței 
tehnice și de management, a tehnologiilor specifice, proiectării, execuției lucrărilor de 
investiții, astfel încât să se poată identifica mai exact și cu mai multă ușurință, soluțiile 
cele mai performante și mai bine adaptate la necesitățile specifice ale pieței; 

 

3 - Deschiderea și susținerea alături de operatorii serviciului public din sectorul 
românesc de apă și apă uzată, a dialogului cu Administrația Națională Apele Române 
pentru identificarea de soluții tehnice, resurse financiare (fonduri europene, după caz) 
și armonizări legislative, în vederea îmbunătățirii și menținerii calității surselor de apă și 
gestionarea acestora cu prioritate pentru alimentarea cu apă a populației; 

 

4 - Inițierea și dezvoltarea comunicării și colaborării cu toate structurile asociative 
profesionale din sectorul românesc de apă și apă uzată, în scopul comun al accelerării 
accesării și absorbției a fondurilor europere în condiții de eficiență, pentru realizarea  
investițiilor necesare, dar și pentru dezvoltarea instituțională și operațională a 
operatorilor, în vederea creșterii performanței serviciului public, dezvoltarea și protecția 
infrastructurii publice, având ca scop fundamental siguranța și confortul populației. 
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