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Tabelul 7 

 
Formatul în care informaţia despre calitatea apei potabile este disponibilă pentru 

consumatori 
Format Da/Nu Locul în care informaţia este disponibilă1 

7.1 Website  www.dsptr.ro 
7.2 Raport anual 
(Naţional) 

Nu  

7.3 Raport anual 
(Regional/judeţean) 

DA D.S.P.Teleorman- Compartimentul evaluare 
factori de risc din mediul de viata si munca – 
Colectivul igiena mediului Alexandria, Str. 
M.Filipescu, nr.30 

7.4 Raport trianual 
(Naţional) 

Nu  

7.5 Pliant informativ Nu  
7.6 Buletin informativ Da D.S.P.Teleorman- Compartimentul evaluare 

factori de risc din mediul de viata si munca – 
Colectivul igiena mediului Alexandria, Str. 
M.Filipescu, nr.30 
Sediul operatorului 
Primaria Alexandria 

7.7 Factura consumului 
de apă2 

Nu  

7.8 Întâlniri publice Da Comunicate, intilniri cu mass media 
7.9 Presa locală Nu  
7.10 Documente 
accesibile publicului3 

Da D.S.P.Teleorman- Compartimentul evaluare 
factori de risc din mediul de viata si munca – 
Colectivul igiena mediului Alexandria, Str. 
M.Filipescu, nr.30 
Laborator apa operator 

7.11 Altele   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabelul 8 

 
Tipul de informaţii disponibile pentru consumatori 

Tipul de informaţie disponibilă Da/Nu Locul în care informaţia este 
disponibilă1 

8.1 Raport naţional despre 
conformarea la calitatea apei potabile 

Da D.S.P.Teleorman- Compartimentul 
evaluare factori de risc din mediul de 
viata si munca – Colectivul igiena 
mediului Alexandria, Str. 
M.Filipescu, nr.30 

8.2 Raport regional/judeţean despre 
conformarea la calitatea apei potabile 

Da D.S.P.Teleorman- Compartimentul 
evaluare factori de risc din mediul de 
viata si munca – Colectivul igiena 
mediului Alexandria, Str. 
M.Filipescu, nr.30 

8.3 Raport asupra conformării pe 
zone de aprovizionare cu apă (ZAP) 

Da D.S.P.Teleorman- Compartimentul 
evaluare factori de risc din mediul de 
viata si munca – Colectivul igiena 
mediului Alexandria, Str. 
M.Filipescu, nr.30 

8.4 Rezultatele pe ZAP individuale2 Da D.S.P.Teleorman- Compartimentul 
evaluare factori de risc din mediul de 
viata si munca – Colectivul igiena 
mediului Alexandria, Str. 
M.Filipescu, nr.30 
Sediul operatorului 
Primaria Alexandria 

8.5 Rezultatele monitorizării 
sistemelor mici de aprovizionare cu 
apă (care furnizează în medie 10-
1.000m3/zi sau deservesc 50-5.000 
de persoane) 

Da D.S.P.Teleorman- Compartimentul 
evaluare factori de risc din mediul de 
viata si munca – Colectivul igiena 
mediului Alexandria, Str. 
M.Filipescu, nr.30 

8.6 Rezultatele monitorizării 
sistemelor mici de aprovizionare cu 
apă (care furnizează în medie mai 
puţin de 10m3/zi sau deservesc mai < 
50 persoane) 

Da D.S.P.Teleorman- Compartimentul 
evaluare factori de risc din mediul de 
viata si munca – Colectivul igiena 
mediului Alexandria, Str. 
M.Filipescu, nr.30 

8.7 Conformarea la valorile CMA 
naţionale, mai stricte decât 
prevederile Directivei 

Da D.S.P.Teleorman- Compartimentul 
evaluare factori de risc din mediul de 
viata si munca – Colectivul igiena 
mediului Alexandria, Str. 
M.Filipescu, nr.30 

8.8 Conformarea la parametri 
suplimentari faţă de prevederile 
Directivei 

Da D.S.P.Teleorman- Compartimentul 
evaluare factori de risc din mediul de 
viata si munca – Colectivul igiena 



mediului Alexandria, Str. 
M.Filipescu, nr.30 

8.9 Rezultate neconforme, la nivelul 
ZAP3 

Da D.S.P.Teleorman- Compartimentul 
evaluare factori de risc din mediul de 
viata si munca – Colectivul igiena 
mediului Alexandria, Str. 
M.Filipescu, nr.30 
-Sediul operatorului 
 

8.10 Sursa de apă, la nivelul ZAP Da D.S.P.Teleorman- Compartimentul 
evaluare factori de risc din mediul de 
viata si munca – Colectivul igiena 
mediului Alexandria, Str. 
M.Filipescu, nr.30 
-Sediul operatorului 
 

8.11 Altele   
 
 
 


