
    Măsurile care au fost luate in urma rezultatelor neconforme ale probelor de apa 

recoltate in sem. I. 2017 de către Serviciul de Control în Sănătate Publică jud. 

Covasna sunt următoarele: 

    

1. Sistem de alimentare cu apa centralizat loc. Biborteni – adm. SC Alldrinks 

Euro Team SRL ( ptr. depasire Al si Fe in proba de apa recoltata in iunie 

2016): s-au luat masuri de imbunatatire a oxigenarii apei inainte de intrare in 

filtrele rapide, s-a completat stratul de nisip cuartos si s-au luat masuri de 

utilizare a unei cant de AlSO4 adaptata la cant de suspensii. Proba recoltata 

ulterior se incadreaza in limitele admise de legislatia in vigoare. 

2. Sistem de alimentare cu apa centralizat loc. Bodoc – adm SC Gosp Com  Sf. 

Gheorghe (ptr. depasire Mn si Fe in proba de apa recoltata in iunie 2016): a 

fost oprita exploatarea putului nr. 2 si s-a pus in functiune un automat 

programabil care zilnic spala agentul filtrant la statia de apa astfel ca apa la 

iesire din statie si in retea se incadreaza in limitele admise de legislatia in 

vigoare. In anul 2018 se preconizeaza racordarea distributiei de apa a com. 

la sist. centralizat al Mun. Sf. Gheorghe 

3. Reteua loc. Ozun, adm. SC Gosp Com Sf. Gheorghe : incepand cu luna mai 

s-a racordat la sist. centralizat al Mun. Sf. Gheorghe 

4. Reteua com Varghis, adm. PrimariaVarghis : s-a recomandat achizitionarea 

unor filtre pentru Mn. 

5. Pentru depasirea parametrilor bacteriologici in apa din fantanile publice in 

probele recoltate in luna mai-iunie din or. Covasna, Borosneu mare, 

Santionlunca, Reci, Estelnic, Poian, Oituz, Belani, au fost informate 

primariile despre existenta acestor neconf., s-a solicitat acestora sa ia masuri 

urgente de refacere a calitatii apei si sa informeze consumatorii prin afis ca 



apa nu este buna de baut , afise care la recontroalele efectuate de noi erau 

prezente in zona. 

6. Pentru rezultatele neconforme ale fantanilor din zona oras Covasna primite 

in luna iulie (izv. Plan inclinat. Miske, Bojtos 1 si 2) s-a informat primaria 

or. Covasna si s-a solicitat acesteia sa ia masuri urgente de refacere a calitatii 

apei si sa informeze consumatorii prin afis ca apa nu este buna de baut. 

            

 

 

 


