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CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 

 

 

ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 

 
 

Adresată:   Domnului Ludovic ORBAN, prim-ministru al României 

De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data: 14/10/2020 

Obiectul întrebării: Populația României neconectată la sistemul public de 
alimentare cu apă și posibilitățile de ameliorare a situației în regiunea istorică 
Moldova (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui). 
 
Stimate domnule prim-ministru, 
 
Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), la 1 ianuarie 2020 
populația României conectată la sistemul public de alimentare cu apă constituia 
13.728.144 de persoane (echivalentul a 70,1%) dintr-un total de 19.370.448. 
Astfel, conform informațiilor furnizate de către INS, un număr de 5.642.304 de 
români rezidenți în țară (sau 29,9%) nu erau conectați la sistemul public de 
alimentare cu apă. 
 
De asemenea, INS a arătat că în anul 2019 numărul rezidenților din România 
conectați la sistemul public de alimentare cu apă a crescut cu 211.518 față de 
anul 2018. 
 
La nivelul regiunilor de dezvoltare, în anul 2019, ponderea cea mai mare a 
populației conectate la sistemul public de alimentare cu apă, în total populație 
rezidentă, s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov (87,7%), urmată de regiunea 
Sud-Est (82,3%). Gradul cel mai redus de racordare s-a înregistrat în regiunea 
Nord-Est (50,1%), urmată de regiunea Sud-Vest Oltenia (59,3%). 
 
Observăm că regiunea Nord-Est (Moldova cu județele 
Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui) stă cel mai prost la capitolul 
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racordării populației la sistemul public de alimentare cu apă, aproape jumătate 
din locuitorii regiunii istorice Moldova (49,9% sau 1.592.455 de persoane dintr-un 
total de 3.190.301) fiind lipsiți de accesul la sistem. Acest fapt pune populația din 
regiunea istorică Moldova într-un contrast izbitor cu populația din restul țării și 
indică un grad sporit de subdezvoltare în ceea ce privește sistemul public de 
alimentare cu apă.  
 
Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 

1. Cum a evoluat în cifre, în anul 2020, pe fiecare regiune de dezvoltare a țării, 
reţeaua publică de distribuţie centralizată a apei, operată de unităţile 
specializate în captarea, tratarea şi distribuţia apei? Rugăm să indicați 
numărul de kilometri nou-construiți de rețea, costurile de ansamblu ale 
materialelor și lucărilor, numărul de persoane nou-conectate la sistem. 
 

2. Ce măsuri concrete a luat Guvernul României în anul 2020 și ce măsuri 
intenționează să ia pentru depășirea decalajului izbitor existent la 1 ianuarie 
2020 între regiunea de dezvoltare Nord-Est (Moldova cu județele 
Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui) și celelalte regiuni de 
dezvoltare ale țării în ceea ce privește procentul persoanelor neconectate la 
sistemul public de alimentare cu apă?  

3. Dacă în proiectul Legii bugetului pe anul 2021 Guvernul României a prevăzut 
sau nu sume concrete având ca destinație dezvoltarea sistemului public de 
alimentare cu apă din regiunea Nord-Est (Moldova cu județele 
Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui). 

        Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
 

Vă rugăm să transmiteți răspunsurile dumneavoastră, în scris, Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  

 

În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 

 

Cu respect, 

 

PREŞEDINTE, 

Deputat Constantin CODREANU 
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