
PN II. PROGRAMUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR 
DETERMINANŢI DIN MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ  

 
IGIENA MEDIULUI    
 
Obiective derulate : 

• Supravegherea calitatii apei potabile distribuita populatiei prin sistem centralizat s-a 
realizat prin recoltarea si determinarea parametrilor din 333 probe de apa in mediul URBAN 
si 771 probe recoltate in mediul RURAL (in cadrul monitorizarii de audit) respectiv 475 
probe de apa in mediul URBAN si 171 probe recoltate in mediul RURAL (in cadrul 
monitorizarii operationale). Prin comparatie, in anul 2020 probele recoltate si analizate au fost 
impartite astfel: 298 probe de apa in mediul URBAN si 635 probe recoltate in mediul 
RURAL (in cadrul monitorizarii de audit) respectiv 468 probe de apa in mediul URBAN si 
101 probe recoltate in mediul RURAL (in cadrul monitorizarii operationale); 

• In anul 2021, ca urmare a  analizarii fizico-chimice si bacteriologice a apei distribuite 
populatiei, au rezultat un numar de neconformitati, dupa cum urmeaza: 
-in mediul urban-amoniu peste valoarea CMA in 158 de probe (Alexandria, Videle) si 64 de 
neconformitati pentru clor rezidual liber; fara parametri pozitivi la examenele bacteriologice; 
-in mediul rural - 12 depasiri pentru nitriti, 79 pentru amoniu, 542 neconformitati pentru clor 
rezidual liber/total, 13 pentru fier, 65 pentru mangan; au fost inregistrate 70 probe pozitive 
pentru NTG la 22˚C si 37˚C, 11 de probe pozitive pentru bacterii coliforme, 12- probe 
pozitive pentru E. coli, 11- probe pozitive pentru enterococi;  

In comparatie, situatia din anul 2020 a prezentat urmatoarele rezultate: 
-in mediul urban-amoniu peste valoarea CMA in 148 de probe (Alexandria, Videle) si 38 de 
neconformitati pentru clor rezidual liber; fara parametri pozitivi la examenele 
bacteriologice; 
-in mediul rural - 1 depasiri pentru nitriti, 1 pentru nitrati, 48 pentru amoniu, 361 
neconformitati pentru clor rezidual liber/total, 10 pentru fier, 37 pentru mangan, 2 pentru 
duritate; au fost inregistrate 14 probe pozitive pentru NTG la 22˚C si 37˚C, 16 de probe 
pozitive pentru bacterii coliforme, 14- probe pozitive pentru E. coli, 21- probe pozitive pentru 
enterococi;  

Au fost intocmite recomandarile necesare catre primariile/societatile ce detin sisteme 
publice de alimentare cu apa in fiecare situatie aparuta, cu precizare expresa de informare a 
populatiei, conform legislatiei sanitare in vigoare. 

 
Tabel centralizator cu parametrii neconformi din fiecare zona de aprovizionare 

 
Denumire sistem Parametrii neconformi in anul 2021 

SC APASERV SA  - Laceni Amoniu 
SC APASERV SA - Peco  Amoniu 
SC APASERV SA -Turnu Magurele Clor 
SC APASERV SA -Rosiorii de Vede Clor 
SC APASERV SA -Zimnicea Clor 
SC APASERV SA -Videle Amoniu 
SC APA Plopii-Slavitesti SRL clor, enterococi 
SC APACOM Lunca SRL clor, NTG 
SC APASAT SRL Slobozia Mindra clor, NTG 
SC APASERV SRL Balaci clor, mangan 
SC AQA TALPA SRL clor 
SC Poroschia COM SRL bacterii colif, NTG, clor 
SC SERVLOC Frasinet SRL enterococi, clor, amoniu, nitriti  
SC SGC Calinesti SRL amoniu 
SC SGC Calinesti SRL- Copaceanca clor, amoniu 
SC SGC Calinesti SRL-Licuriciu amoniu,nitriti 
SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA 
BOGDANA clor 



SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA 
BOGDANA – sat Urluiul clor 
SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA 
DRAGANESTI VLASCA NTG, clor, amoniu, nitriti, fier, mangan 
SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA IN 
COMUNA SEGARCEA VALE clor 
SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE AL 
COMUNEI MAGURA NTG, clor, amoniu, mangan 
UAT Babaita clor, amoniu, nitriti, mangan 
UAT Babaita- sat Merisani enterococi, clor, amoniu, nitriti mangan 
UAT Beuca clor 
UAT Blejesti NTG, clor 
UAT Blejesti-sat Baciu NTG, clor, mangan 
UAT Brinceni clor 
UAT Ciolanesti clor, mangan 
UAT Dobrotesti E. coli, enterococi, clor 
UAT Dobrotesti- sat Merisani clor, mangan 
UAT Furculesti E. coli, enterocoi, bacterii colif, clor 
UAT Lisa clor 
UAT Lisa- sat Vinatori E. coli, enterocoi, NTG, clor 
UAT Maldaeni E.coli, clor, fier, mangan 
UAT Mavrodin clor, amoniu 
UAT Mirzanesti clor, NTG 
Consiliul Local Nanov - Serviciul apa canal clor 

Serviciul public apa canal comuna Peretu 
bacterii colif, NTG, clor, amoniu, fier, 
mangan 

UAT Piatra clor, NTG 
UAT Pietrosani clor, NTG 
UAT Silistea E. coli. NTG, clor 
UAT Stejaru clor 
SERVICIUL PUBLIC APA CANAL COMUNA 
SUHAIA E.coli, enterocoi, clor, mangan 
UAT Tatarastii de Jos clor, mangan 
UAT Tiganesti clor, mangan 
UAT Troianul NTG, clor, fier, mangan 
UAT Uda Clocociov clor 
UAT Vedea Enterococi, clor 
UAT Vedea-sat Cosoteni clor, amoniu 
UAT Zambreasca clor, nitriti, mangan 
SC GRATIA SERV SRL clor, mangan 
UAT DRACEA NTG, clor 
SC AQUA STOROBANEASA SRL clor, NTG 
UAT VIISOARA E.coli, NTG, clor 
SC APA CANAL SAELELE SRL NTG, clor 
SERVICIUL PUBLIC APA COMUNA ISLAZ clor 
SERVICIUL PUBLIC APA COMUNA ISLAZ - 
sat Moldoveni NTG, clor 
SC APA SERV COMUNA PURANI SRL NTG, clor, amoniu, nitriti 

 
 
Pe parcursul intregului an au fost inregistrate un numar de 542 valori neconforme pentru clor 

rezidual liber/total, in mediul rural, si pentru fiecare UAT au fost intocmite notificari cu privire la 
valorile pe care trebuie sa le aiba clorul rezidual liber la iesirea din statie si la capatul de retea. 

 



• Ca urmare a derularii Programului 19.05 „Initiative in sanatatea publica” Largirea gamei si 
imbunatatirea planificarii serviciilor acordate pacientului prin registre de boli 
imbunatatite,   in anul 2021 au fost inregistrate si raportate in Registrului naţional de riscuri 
de mediu (ReSanMed) 1 caz de Methemoglobinemie, 2 cazuri de boli datorate schimbarilor 
climatice; Nu au fost raportate si cazuri de intoxicatii acute neprofesionale cu produse 
chimice in anul 2021. 

• In urma derularii proiectului RO19.05 ”Largirea gamei si imbunatatirea planificarii serviciilor 
acordate pacientului prin registre de boli imbunatatite” –in cadrul metodologiei Intoxicaţii 
acute cu monoxid de carbon, băuturi alcoolice, substanţe de abuz, ciuperci, plante, alte 
produse toxice au fost raportate un numar de 3 cazuri de intoxicatii cu monoxid de carbon;  

• In anul 2021 s-a continuat derularea metotologiei Supravegherea apei de fantana si a apei 
arteziene de utilizare publica in urma careia s-au recoltat 50 de probe de apa, pentru care au 
fost facute determinari bacteriologice si fizico-chimice la urmatorii parametrii:  

o număr colonii la 370C si 220C,  
o bacterii coliforme,  
o Escherichia coli,  
o Enterococi,  
o pH,  
o oxidabilitate,  
o conductivitate,  
o duritate totală,  
o amoniu,  
o nitrini,  
o nitrati,  
o turbiditate 
o fier si  
o mangan  

fiind constatate neconformitati astfel:  
o număr colonii la 370C  – 33 probe,  
o număr colonii la 220C – 35 probe 
o bacterii coliforme- 33 probe,  
o Escherichia coli- 21 probe,  
o Enterococi- 22 probe,  
o amoniu- 4 probe,  
o nitriti – 1 proba 
o nitrati- 11 probe, 
o fier – 6 probe,  
o mangan- 24 probe,  

Calitatea apei este in conformitate cu prevederile legislative in vigoare pentru 9 surse 
publice din cele 50 ce au fost investigate; 

Primariile comunelor de pe a caror raza au fost recoltate probele in care s-au 
inregistrat depasiri, au fost notificate cu privire la neconformitatile constatate, inclusiv 
obligativitatea de a anunta populatia sa nu utilizeze apa din sursele respective precum si 
inscriptionarea corespunzatoare a acestora cu placute pe care sa scrie: APA NU E BUNA DE 
BAUT. 

 
Tabel centralizator cu UAT-urile de pe raza carora au fost recoltate probe din sursele 

publice 
 

Nr. crt. Denumire UAT Numar surse 
publice analizate 

1.  UAT Calomfiresti 1 
2.  UAT Trivale Mosteni 1 
3.  UAT Beuca 1 
4.  UAT Olteni 1 
5.  UAT Stejaru 2 



6.  UAT Marzanesti 2 
7.  UAT Zambreasca 5 
8.  UAT Troianul 3 
9.  UAT Tiganesti 1 
10.  UAT Tatarastii de jos 1 
11.  UAT Viisoara 2 
12.  UAT Plosca 1 
13.  UAT Buzescu 1 
14.  UAT Furculesti 5 
15.  UAT Uda Clocociov 1 
16.  UAT Segarcea Vale 2 
17.  UAT Slobozia Mandra 1 
18.  UAT Plopii Slavitesti 1 
19.  UAT Putineiul 8 
20.  UAT Seaca  1 
21.  UAT Necsesti 5 
22.  UAT Dracsenei 1 
23.  UAT Bogdana 2 
24.  UAT Traianul 1 

 
 

• Sinteza nationala „Evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţilor din aerul ambiant în 
mediul urban” – a fost realizata si in 2021, fiind intocmita macheta de raportare cu datele 
aferente judetului Teleorman; 

• Monitorizarea si inspectia modului de gestionare a deseurilor provenite din activitati medicale 
- 12 actiuni si machete raportate; La nivelul fiecarei unitatilor sanitare a fost intocmit planul 
de gestionare al deseurilor medicaler; 

• In cadrul metodologiei Supravegherea produselor cosmetice –s-au recoltat probe (numarul 
esantioanelor conform metodologiei) din mai multe produse cosmetice, pentru determinarea 
indicatorilor microbiologici si chimici, fiind trimise la institutiile participante; 

• Numarul de actiuni specifice de evaluare a efectelor factorilor de risc din mediu pentru starea 
de sanatate a populatiei (unitati prestari servicii, servicii hoteliere, informari privind 
schimbarile climatice) – 977 actiuni;  

• Nu au existat focare de epidemie hidrica 
În anul 2021 la nivelul judeţului Teleorman au fost monitorizate 49 de sisteme 

centralizate de alimentare cu apă pe bază de contracte de monitorizare de audit. Pe parcursul 
anului au intrat sub monitorizare inca 7 sisteme centralizate de alimentare cu apă. 
    De asemenea toate cele 5 oraşe şi municipii din judeţ sunt monitorizate în baza unui 
contract de monitorizare de audit a calităţii apei distribuite populaţiei. 

 


