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ÎNTREBARE SCRISĂ 

Adresată domnului Ion Ștefan 

Ministru al Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației  

 

 Obiectul întrebării scrise: Înființarea rețelei de apă și canalizare în comuna Bălcăuți, 

județul Suceava 

Stimate Domnule Ministru, 

Procesul continuu de dezvoltare prin care trece România, început acum 30 de ani, își 

arată rezultatele, îmbunătățirea calității vieții românilor fiind binevenită după decenii întregi în 

care aceasta a lăsat de dorit.  

Cu toate acestea, în ultimii ani, dezvoltarea s-a făcut inegal, după strategii care s-au axat 

mai mult pe anumite zone, în defavoarea altora. 

 Astfel, am ajuns în situația actuală, în care anumite regiuni sunt mai dezvoltate decât 

altele, inegalitate care continuă inclusiv în zilele noastre.  

Când vorbesc despre neegalitate, mă refer la faptul că unele regiuni au acces la apă, 

canalizare, rețele cu gaz sau la infrastructura rutieră, într-o proporție mai mare decât altele, fără a 

se lua măsuri concrete privind reducerea acestor decalaje între regiunile aceleiași țări. 

 În acest mod, mai putem avea pretenția să reducem decalajele între România și alte state 

membre ale Uniunii Europene, când în interiorul țării avem astfel de discrepanțe?! 
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O problemă majoră cu care se confruntă anumite localități din România o reprezintă 

accesul la rețeaua de apă și canalizare. Conform unui studiu realizat de Insitutul Național de 

Statistică, în anul 2018, populația deservită de sistemul public de alimentare cu apă reprezintă 

doar 69,4% din totalul populației (98,7% în mediul urban și doar 35,3% în mediul rural). Nici la 

capitolul „racordarea populației la sistemul public de canalizare” nu stăm mai bine, studiile 

realizate de INS, în anul 2018, ne arată un adevăr dureros pentru România Europeană. Populația 

conectată la sistemele de canalizare, în anul 2018, este de numai 57%  din totalul acesteia.  

Fără o strategie integrată, prin care să crească procentele redate mai sus, autoritățile 

publice locale sunt nevoite să încerce implementarea unor astfel de proiecte, având ca scop 

creșterea calității vieții cetățenilor din localitățile respective.  

Un astfel de caz în constituie cel din comuna Bălcăuți, situată în județul Suceava, unde 

conviețuiesc un număr mare de etnici ucraineni. Această comună nu este racordată la sistemul 

public de apă și canalizare, însă, autoritățile locale au început demersuri pentru înființarea unei 

rețele de apă și canalizare.  

Încurajarea unor astfel de inițiative locale ar putea reprezenta un exemplu și pentru alte 

localități cu nevoi asemănătoare. Mai mult, o bună colaborare între Ministerul pe care îl 

conduceți și autoritățile locale care au astfel de inițiative, ar putea ridica procentele mai puțin 

performante, prezentate mai sus.  

În acest sens, stimate Domnule Ministru, vă rog să-mi comunicați, în scris, stadiul în care 

se află proiectul de înființare a rețelei de apă și canalizare, depus de UAT Bălcăuți. 

 

 




