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Prefectura Județului Constanța a solicitat primăriilor punerea în aplicare a 
recomandărilor Direcției Județene de Sănătate Publică privind asigurarea 
gratuit a apei potabile pentru sugari și avertizarea prin inscripții la fântâni 

și izvoare în cazul apei cu concentrație mare de nitrați-Recomandare a 
Avocatului Poporului însușită de către Instituția Prefectului    

 
 
 
                Instituția Prefectului Județului Constanța și-a însușit Recomandarea emisă, în 26 

mai 2016, de către Avocatul Poporului și a cerut primăriilor să pună în aplicare recomandările 

Direcției Județene de Sănătate Publică, în care se solicitau următoarele:  

• primăriile vor informa populația și vor asigura apa potabilă gratuit,  dintr-o sursă de apă 

potabilă autorizată, monitorizată sanitar pentru toți sugarii și copii mici, cu vârste între 0-1 an, 

precum și pentru femei gravide. De asemenea, se pot folosi și apele plate îmbuteliate 

recomandate de Societatea Română de Pediatrie (în conformitate cu H.G. nr. 974/2004, 

pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a 

calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei 

apei potabile);   

• la izvoare și fântâni, în loc vizibil se vor afișa plăcuțe avertizoare ,, apa nu este bună de băut, 

pentru sugari și copiii mici”; 

• medicii din fiecare localitate vor avea în vedere existența neconformității în apa potabilă și 

vor recomanda, pentru prepararea laptelui praf, a nu se folosi apa din fântâni sau din rețeaua 

de apă a localității, ci apa plată avizată de Asociația medicilor pediatri sau apa potabilă dintr-o 

sursă autorizată sanitar; 

 

                Prefectura Județului Constanța a cerut și aplicarea prevederilor H.G. nr. 930/2005, 

respectiv asigurarea respectării perimetrelor de protecţie sanitară pentru toate elementele 

sistemului de apă. 

 

                Reacția Prefecturii Județului Constanța vine după ce Avocatul Poporului s-a sesizat 

din oficiu și a declanșat o anchetă, în urma unor informații apărute în presă, în 24 martie 
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2016, conform cărora ,,Bebeluşii din mai multe localităţi constănţene riscă să fie otrăviţi cu 

nitraţi proveniţi din apa potabilă”. 

 

                În urma investigațiilor, Avocatul Poporului a emis o Recomandare către Prefectura 

Județului Constanța, în care a cerut următoarele:  

 1. Prefectul județului Constanța va asigura respectarea prevederilor din Legea nr. 

458/2002 – privind calitatea apei potabile, coroborate cu dispozițiile art. 8 lit. a) din 

Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale. De 

asemenea, va verifica punerea în aplicare de către fiecare UAT vizat, a măsurilor prevăzute în 

planul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse 

agricole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/2000, cu modificările și completările 

ulterioare. 

2. Prefectul județului Constanța va dispune realizarea unui program şi calendar 

specific pentru fiecare UAT de conformare, privind realizarea lucrărilor si măsurilor ce 

trebuie executate, în vederea respectării normei sanitare pentru parametrul nitrat.  

3. UAT – urile sau după caz, S.C. RAJA S.A Constanța, vor asigura respectarea 

perimetrelor de protecţie sanitară pentru toate elementele sistemului de apă conform H.G. 

930/2005. 

 

                Detaliile referitoare la demersurile Avocatului Poporului se regăsesc pe site-ul 

instituției, la secțiunea Recomandări.  

 

 

 

Matei Vîrtosu                                                                     27 iunie 2016       
Purtător de cuvânt, 
AVOCATUL POPORULUI 


