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În perioada 14 – 16 noiembrie 2016, se desfăşoară la Geneva, Elveția, cea de a patra reuniune a 

Părţilor la Protocolul privind apa și sănătatea, Londra, 1999. Evenimentul este organizat de 

Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (UNECE), Oficiul Regional pentru Europa al 

Organizației Mondiale a Sănătății și Guvernul Elveției. 

Delegația României este condusă de domnul Gheorghe CONSTANTIN, director al Direcției 

Managementul Resurselor de Apă din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. 

Protocolul a fost semnat la Londra, la 17 iunie 1999, cu ocazia celei de a treia Conferințe 

Ministeriale  Mediu și Sănătate (16-18 iunie 1999) de 35 de state și a intrat în vigoare la data de 4 

august 2005. Protocolul este primul instrument informațional al Convenției privind protecția și 

utilizarea cursurilor de apă transfrontalieră și a lacurilor internaționale, adoptată la Helsinki în 

1992 și aprobată prin Legea 228/2000. 

Secretariatul Protocolului este asigurat de Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite și 

Oficiul Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății- 

România a ratificat Protocolul privind apa și sănătatea în anul 2000 pentru ratificarea Protocolului 

privind apa și sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenția privind protecția și 

utilizarea cursurilor de apă transfrontieră și a lacurilor internaționale.  
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Ministerele responsabile pentru implementarea Protocolului sunt Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor și Ministerul Sănătății. 

Protocolul, ca instrument juridic internațional promovează, atât la nivel național, cât și în context 

transfrontalier și internațional protecția sănătății și a bunăstării oamenilor în cadrul unei 

dezvoltării durabile, prin îmbunătățirea managementului apelor prin prevenirea, controlul și 

reducerea bolilor asociate apei. 

În cadrul întâlnirii, sunt prezentate rezultatele activităţilor desfăşurate conform Programului de 

lucru 2014-2016, promovării şi implementării obiectivelor Protocolului și se intenționează 

aprobarea Programului de lucru pe perioada 2017-2019, care include activități care să răspundă 

problemelor cu care se confruntă Părțile, în procesul de implementare.  

La reuniunea Părților participă un număr 40 de țări și 200 de delegați. Rolul României în 

gestionarea Protocolului se evidențiază prin activitățile din cadrul Biroului Părților unde are 

calitatea de membru, cât și în activitățile grupului de lucru privind apa şi sănătatea şi ale Task-

Force-ului privind stabilirea obiectivelor şi raportarea, unde are calitatea de vice-președinte, în 

cadrul workshop-urilor (workshop-ul pentru colectarea de bune practici privind stabilirea 

obiectivelor și raportarea) sau a celor strategice (Workshop-ul strategic privind prioritățile viitoare 

ale Protocolului). Contribuțiile specialiștilor, membri în grupul de lucru și Task Force din cadrul 

Protocolului, vor apare în publicația „Colectarea de bune practici și lecții învățate privind 

stabilirea obiectivelor și raportarea sub Protocolul apa și sănătatea”, publicație care va completa 

Ghidul privind stabilirea obiectivelor, evaluarea progresului și raportarea  și care are rolul de a 

veni în sprijinul factorilor interesați. 

De asemenea, România a participat la toate cele trei exerciții de Raportare sub Protocol,  ultimul 

fiind elaborat și transmis în luna aprilie 2016. 

Participarea delegației constituie, totodată, un bun prilej pentru consolidarea poziției României 

pe plan internațional și în cadrul Protocolului, prin realegerea ca membru în cadrul Biroului 

Părților. În această calitate vom avea posibilitatea de a intensifica promovarea activităților privind 

managementul resurselor de apă și sănătate, realizate la nivel național și regional, precum și în 

calitate de co-lider (alături de Elveția) a celei mai importante arii de activitate privind stabilirea 

obiectivelor și raportare și va conduce la creșterea capacităților României în implementarea 

prevederilor Protocolului prin implicarea activă la realizarea activităților derulate în cadrul 

acestuia, în strânsă corelare cu Agenda 2030 pentru dezvoltare.  

 Pe parcursul celor trei zile de lucru, au loc intervenții privind la tendința activităților viitoare de 

atingere a obiectivelor de dezvoltare durabilă (Sustainable Development Goals-SDG) - cu accent 

pe sinergia dintre SDGs: obiectivul 6 privind apa și sănătatea și obiectivul 13- întreprinderea 

măsurilor urgente pentru combaterea impactului schimbărilor climatice, prezentarea side event-

ului „Apa și seceta, impactul aspra sănătății umane”; intervenție cu privire la modalitatea de 

aprobare a obiectivelor, în urma celui de al treilea exercițiu de raportare sub Protocolul privind 

apa și sănătatea care s-a încheiat în aprilie 2016; asistență privind implementarea Protocolului la 

nivel național, în țările EECCA, unde România este implicată, prin Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor, în coordonarea Iniţiativei pentru Apă a Uniunii Europene pentru componenta Europa de 

Est, Caucaz şi Asia Centrală (EUWI-EECCA), începând cu anul 2007.  

Alături de dl. Gheorghe CONSTANTIN, director al Direcției Managementul Resurselor de Apă 

(MMAP), s-au aflat: domnul ambasador Adrian Cosmin VIERIȚĂ și doamna ministru plenipotențiar, 
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Elena DUMITRU de la Misiunea Permanentă a României pe lângă Oficiul Națiunilor Unite de la 

Geneva și Organizațiile Internaționale cu sediul în Elveția, doamna Carmen NEAGU, consilier 

superior la Direcţia Managementul Resurselor de  Apă din cadrul MMAP, doamna Elena MATEESCU, 

director executiv - Administrația Națională de  Meteorologie, doamna Elvira MARCHIDAN, dr. ing. 

în cadrul Serviciului Planuri de Management Dunărea-Departamentul Planuri de Management și 

Scheme Bazinale - Administrația Națională “Apele Române”, doamna Ana DRAPA, inginer în cadrul 

Serviciul Cooperare Internaţională- Administraţia Naţională „Apele Române”, doamna Adriana 

CÂRLAN, inspector, Direcția Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică - Ministerul 

Sănătății.  

 

 


