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Comunitatea Văliug are nevoie urgent de o statie de captare a apei 

(Foto: COPLAN AG) 

Context 

Dezvoltarea infrastructurii de gospodărire a apelor în 

România s-a concentrat până acum în primul rând 

asupra orașelor mari și a zonelor înconjurătoare, 

rezultatul fiind, că diferenţele calitaţii alimentării cu 

apă și a canalizării, între zonele urbane și cele rurale 

sunt tot mai mari. 

O dezvoltare a infrastructurii de gospodărire a apelor in 

zonele rurale, adaptata la condiţiile locale, este 

esenţială pentru o dezvoltare durabila si pe termen lung 

a acestor zone. De aceea, sistemele de alimentare cu 

apa si sistemele de canalizare, trebuie reabilitate 

respectiv aduse la un nivel tehnic satisfacator. 

Imbold pentru acest proiect a fost constatarea că in 

multe regiuni slab populate dar cu peisaje pitoresti din 

România, infrastructura necesara impiedică o 

dezvoltare regională durabilă și ecologică 

În plus, România fiind membru al Uniunii Europene, 

trebuie sa respecte Directiva 91/271/CEE, privind 

epurarea apelor uzate municipale și Directiva 

98/83/CE, privind calitatea apei destinate consumului 

uman. 

Proiectul 

Scopul proiectului, în strânsă cooperare cu comunitățile 

românești, a fost de a crea baza pentru planificarea 

proiectului de infrastructură a resurselor de apă, din 

zona studiată. Pentru a conserva frumuseţea zonelor, au 

fost luate în considerare în mod special problemele de 

mediu și problemele de conservare a naturii, in 

planificarea proiectului de infrastructura a resurselor de 

apă. În plus se ofera, informații cu privire la posibilele 

surse de finanțare pentru diferite proiecte. 

Pentru comunităţile Tomești, Pietroasa și Fârdea în 

judeţul Timiș și Brebu Nou, Văliug din judeţul Caraș-

Severin din vestul României, au fost elaborate soluţii 

adecvate stituaţiei actuale, privind îmbunătăţirea 

alimentării cu apă si a canalizării precum si 

recomandări bazate pe acţiuni pentru prevenirea 

inundaţiilor și protejarea apelor. Soluţiile si 

recomandările au fost elaborate pentru fiecare comună 

in parte, intr-un program de dezvoltare comunitară a 

domeniului apei si traduse in limba română 

 


