
 
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TULCEA 

 

COMUNICAT DE PRESA 

Precizari la informatiile referitoare la apa de imbaiere din judetul Tulcea 

 

Directia de Sanatate Publica Tulcea (DSPJ) are obligatia sa monitorizeze calitatea apelor de 

imbaiere de pe teritoriul judetului Tulcea, conform metodologiilor transmise de Institutul National 

de Sanatate Publica Bucuresti  (INSP). 

Referitor la calitatea apelor de imbaiere in zonele autorizate si neautorizate sanitar de pe 

teritoriul judetului Tulcea,  DSPJ  doreste sa comunice urmatoarele precizari: 

 DSPJ recolteaza probe de apa  conform atributiilor si instructiunilor primite de la INSP din 

zonele de imbaiere in presezon  si in timpul sezonului. 

    Evaluarea „satisfacatoare”, „nesatisfacatoare” este stabilita de INSP conform art. 24. din HG 

546/2008. 

           Exista evaluari preliminare, care presupun monitorizarea parametrilor microbiologici si 

fizico-chimici. 

In perioada de presezon  pot aparea fluctuatii, variatii ale parametrilor in functie de conditiile 

meteo, furtuni in largul marii, schimbarea curentilor apei care pot aduce din larg aluviuni si 

influientarea parametrilor. 

Daca in aceasta perioada de presezon pot aparea cresteri ale valorilor la parametrii 

microbiologici, DSPJ repeta recoltarea probelor pentru a observa daca apar modificari, cresteri sau 

scaderi. 

Daca probele recoltate anterior, care au fost comunicate si postate pe site-ul institutiei, 

reprezinta valori orientative si fluctuante, ele sunt incadrate ca necorespunzatoare -  conform 

Directivei  2006/7/CE, dar nu este o concluzie definitiva, ci doar o etapa preliminara de evaluare in 

presezon. 

Precizam ca s-a mentionat perioada de recoltare a probelor  presezon/preimbaiere, adica 

anterioara perioadei de sezon – imbaiere. Intervalul de preimbaiere, ca si monitorizare, trebuie 

inteles ca etapa de evaluare premergatoare sezonului turistic. 

S-au recoltat din nou probe, care acum sunt in lucru in Laboratorul DSPJ, si din primele 

citiri, reiese o scadere a numarului de germeni. 

Prevederile Directivei Europene sunt destul de severe si, astfel, depasirea unui prag, este 

considerata „nesatisfacatoare”, chiar daca aceasta este nealarmanta. 



Din punctul de vedere al riscului pentru sanatatea publica a turistilor, consideram ca nu exista 

un risc major, avand in vedere valorile si faptul ca este un proces de contact cu pielea corpului , si  

nu este un proces de ingestie, ca aliment (care prin compozitia sa ar putea conduce la un proces de 

multiplicare al germenilor). 

In consecinta, natura acestor germeni nu declanseaza procese patogene la nivelul de contact, 

de aceea recomandam folosirea dusului dupa imbaiere. 

Concluzia finala a evaluarii apelor de imbaiere va fi emisa la sfarsitul sezonului de imbaiere, 

de catre INSP, in urma evaluarii parametrilor analizati. 

Este prematur sa interpretam calitatea apei de imbaiere in urma evaluarilor din presezon, 

avand in vedere climatul din sezon, care favorizeaza prin actiunea razelor solare (U.V) o diseminare 

a germenilor rezistenti. 
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