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¨ OBIECTIVE 

Prezentul manual de studiu este un rezultat direct al proiectului AQUANET, 
care, între alte studii, a realizat o compilaţie exhaustivă de metodologii, 
tehnici, tehnologii şi dispozitive pentru gestionarea eficientă a apei. Pentru 
aceasta, manualul pe care îl aveţi în posesie are menirea de a acoperi 
următoarele obiective: 

• Să sintetizeze diverse practici, strategii şi tehnici medio-ambientale 
disponibile în cadrul Uniunii Europene, pentru diversele sectoare şi 
utilizatori. 

• Să confere soluţii cu aplicare simplă pentru a optimiza diversele utilizări 
ale apei, clasificate prin activităţi şi utilizări. 
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¨ INTRODUCERE 

Proiectul AQUANET are ca subiect transferul efectiv al conceptului că, în 
materie de “gestionare eficientă a apei”, a făcut obiectul demonstraţiei din 
proiectul LIFE “OPTIMIZAGUA” [LIFE04 ENV/E/000164]; utilizând, pentru 
aceasta, metodologia didactică din proiectul pilot Leonardo “Multimedia 
Training System for Workers” (1996) pe care se va baza formarea la distanţă 
către sectoarele cheie; prin intermediul formării experte a profesioniştilor din 
cadrul “gestionării eficiente a apei”, prin modalitatea “E-Learning”. 

Pentru aceasta, proiectul AQUANET a compilat concepte, metodologías, 
tehnici, tehnologii şi dispozitive pentru gestionarea eficientă a apei în diferite 
medii de consum: domestic-rezidenţial, industria hotelieră, industrial, agricol, 
grădinărit ornamental public şi privat, printre altele. Referirile la organizaţii, 
întreprinderi sau mărci se realizează numai cu titlu informativ, pentru a 
acredita existenţa tehnologiei analizate, neexistând niciun fel de legătură cu 
proiectul; datorită tuturor acestora, punerea la dispoziţie a informaţiei 
acumulate către public în general, se face în beneficiul mediului ambiant. 

De aceea, acest manual este rezultatul tuturor acestor eforturi şi sperăm că va 
conţine informaţii care să reunească utilitatea cu eficienţa. 
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1. APA ÎN DATE ŞI CIFRE 
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1.1. CIRCUITUL HIDROLOGIC 

• Circuitul hidrologic al 
Terrei este circuitul global care 
transferă apa din oceane la 
suprafaţă şi, de la suprafaţă, 
sau subteran, şi de la plante în 
atmosferă, care învăluie 
planeta noastră (procesul de 
circulaţie între 
compartimentele distincte ale 
hidrosferei). Principalele 
componente naturale ale 

proceselor din cadrul 
circuitului hidrologic sunt: 
precipitaţiile, infiltraţiile, deşertizarea, evaporarea şi transpiraţia. 

• Activităţile umane (aşezăminte, industrie şi 
dezvoltarea agriculturii) pot altera componentele din 
circuitul natural prin intermediul devierii utilizării 
solului şi prin intermediul utilizării, reutilizării şi 
deversării reziduurilor în cursurile naturale ale 
surselor hidrologice de suprafaţă şi subterane.  

• Atmosfera terestră conţine aproximativ 13.000 
km³ de apă. Această cantitate reprezintă 10% din 
resursele de apă dulce ale planetei care nu se află în 
straturile de apă subterană, în calotele glaciare de la 
pol sau în permafrost.  

• Fără îndoială, de importanţă majoră este faptul că aceşti vapori circulă 
prin atmosferă într-o “învăluire dinamică globală”, care conţine un volum anual 
considerabil şi recurent, care este estimat între 113.500 km³ şi 120.000 km³. 
Aceste volume ilustrează rolul esenţial pe care în prezintă precipitaţiile pentru 
reînnoirea resurselor noastre hidrologice naturale, în special cele care sunt 
utilizate pentru a alimenta ecosistemele naturale şi culturile de irigaţii.  

• Când precipitaţiile atmosferice ajung pe sol, se divid în diferite părţi 
care urmează faza terestră a circuitului hidrologic, urmând diferite căi. Din 
cantitatea totală anuală de 110.000 km³ de precipitaţii căzute pe suprafaţa 
terestră, aproximativ 40.000 km³ se transformă în straturi de apă de suprafaţă 

(Autor: Nieves León) 
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şi reîncarcă pânzele freatice (apa albastră) şi se estimează că aproximativ 
70.000 km³ rămân 
depozitaţi în sol şi, 
mai târziu, se 
reîntorc în 
atmosferă prin 
intermediul 
evaporării şi 
transpiraţiei 
plantelor (apa 
verde).  

 

 

• Procesele 
de evaporare şi transpiraţie (evapotranspiraţie) sunt strâns relaţionate cu apa 
existentă în umiditatea din sol; aceste procese acţionează ca şi forţe motrice 
asupra apei care se transferă prin circuitul hidrologic. Mişcarea prin 
intermediul solului şi vegetaţiei este considerabilă şi reprezintă un procent de 
62% din apa dulce care se reînnoieşte în fiecare an la nivel global.  

 

(Autor: Samuel Lago) 

(Sursa:  U.S. Geological Survey, USGS) 
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TEXTUL FIGURII: 
 

El ciclo del agua: Ciclul apei 

Agua contenida en el hielo y la nieve: Apa se depozitează în gheţuri şi în 

zăpadă 

Precipitación: Precipitaţii 

Escurrimientos de agua a ríos: Scurgerea apei în râuri 

Filtraciones: Scurgeri 

Manantial: Primăvara 

Agua potable almacenada: Apă potabilă stocată 

Descarga de agua subterránea: Râuri de apă subterană 

Agua subterránea almacenada: Apă subterană stocată 

Evaporación: Evapotranspiraţia 

Corriente del arroyo: Curentul de şuvoaie 

Agua contenida en la atmósfera: Apă din atmosferă 

Sublimación: Sublimaţie 

Escurrimientos de la superficie: Scurgeri de apă 

Evapotranspiración: Evapotranspiraţia 

Condensación: Condensarea 

Evaporación: Evaporarea 

Agua contenida en los océanos: Apa din oceane 

• Aproximativ 40% din apa care cade sub formă de precipitaţii pe 
suprafaţa solului provine din vaporii derivaţi din ocean. Procentul de 60% 
rămas provine din sursele terestre.  

• Într-un climat temperat, procentul de 33% din precipitaţiile totale se 
reîntoarce, în general, în atmosferă prin evaporare sau evapotranspiraţie, 
procentul de 33 % se converteşte în apă de suprafaţă prin intermediul 
straturilor de apă şi un procent de 33% reîncarcă apele subterane.  

• Într-un climat semiarid, un procent de 50% din precipitaţiile totale se 
reîntoarce, în general, în atmosferă prin evaporare sau evapotranspiraţie, 
procentul de 30 % se converteşte în apă de suprafaţă prin intermediul 
straturilor de apă şi un procent de 20% reîncarcă apele subterane.  
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• Într-un climat arid, un procent de 70% din precipitaţiile totale se 
reîntoarce, în general, în atmosferă prin evaporare sau evapotranspiraţie, 
procentul de 29 % se converteşte în apă de suprafaţă prin intermediul 
straturilor de apă şi numai un procent de 1% reîncarcă apele subterane. 

Informaţii extrase din Raportul 2 al Naţiunilor Unite cu privire la Desfăşurarea 
Resurselor Hidrologice în Lume: “Apa, o responsabilitate împărţită”. 
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1.2. PRECIPITAŢIILE 

 

•

 Precipitaţiile se definesc ca fiind toate formele de particule de apă, 
lichidă sau solidă, care cad din atmosferă şi ajung pe sol. Tipurile de 
precipitaţii sunt: ploaie, burniţă, zăpadă, fulgi de zăpadă, grindină, piatră şi 
cristale de gheaţă, mici bulgări de zăpadă.  

• În funcţie de fiecare ţară, precipitaţiile oscilează între 100 mm pe an în 
climatele aride sau deşertice, până la mai mult de 3.400 mm pe an în regiunile 
tropicale sau cu relief muntos predominant.  

• Aproximativ 40% din apa care cade sub formă de precipitaţii pe 
suprafaţa terestră provine din vaporii derivaţi din oceane. Procentul de 60% 
rămas provine din sursele terestre. 

(Autor: ) 
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• Musonul, cicloanele tropicale şi sistemele cu furtuni convective şi 
frontale la latitudine medie sunt mecanisme importante care controlează 
precipitaţiile, după cum şi efectul orografic este un alt factor determinant.  

• Pe măsură ce ne apropiem de poli şi de o altitudine mai mare, o mare 
cantitate de precipitaţii se produce sub formă de zăpadă. Căderea anuală de 
zăpadă pe Terra se estimează a fi de 1,7 x 1013 tone, acoperind o suprafaţă, 
care variază de la un an la altul, între 100 şi 126 milioane de km².  

• În regiunile cu climat temperat şi climat rece, căderea de zăpadă poate 
contribui într-un procent mare la precipitaţiile totale dintr-o regiune. De 
exemplu, în vestul Statelor Unite, în Canada şi în Europa, între 40% şi 75% 
din precipitaţiile regionale pot avea loc sub formă de zăpadă.  

• Cele mai mici cantităţi de precipitaţii anuale (200 mm şi mai puţin) se 
produc în regiunile subtropicale, în regiunile polare şi în zonele mai 
îndepărtate de oceane. De asemenea există umbre pluviometrice pe versanţii 
munţilor, aşa cum se petrece în văile orientale din Sierra Nevada sau în 
partea de vest a Statelor Unite, acolo unde precipitaţiile sunt foarte reduse.  

(Autor: Samuel Lago) 
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• Shiklomanov estima că, cantitatea totală de precipitaţii care afectează 
suprafaţa terestră este de 119.000 km³ pe an, şi, conform altor estimări, 
această cantitate oscilează între 107.000 şi 119.000 km³.  

• Modelele de circulaţie globală ale atmosferei arată că creşterea 
concentraţiei de dioxid de carbon şi a altor gaze cu efect de seră pot provoca 
modificări ale climei la nivel global. Se aşteaptă să existe o creştere a cantităţii 
de precipitaţii între 30° Nord şi 30° Sud datorită creşterii evapotranspiraţiei. În 
mod contrar, se prevede că în viitor multe regiuni tropicale şi subtropicale vor 
primi o cantitate mai mică de precipitaţii şi mai neregulate. În mod egal, este 
probabil ca modificarea climei să conducă la o creştere a magnitudinii şi 
frecvenţei dezastrelor relaţionate cu precipitaţiile – inundaţii, secete, alunecări 
de teren, taifune şi cicloane. 

Informaţii extrase din glosarul climatologic şi meteorologic al Arcticii, din 
Raportul 1 al Naţiunilor Unite cu privire la Desfăşurarea Resurselor 
Hidrologice: “Apa pentru toţi, apa pentru viaţă” (2003) şi din Raportul 2 al 
Naţiunilor Unite cu privire la Desfăşurarea Resurselor Hidrologice în Lume: 
“Apa, o responsabilitate împărţită” (2006). 
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1.3. EVAPOTRANSPIRAŢIA ŞI UMIDITATEA 
SOLULUI 

 

•

 Evapotranspiraţia este un proces de pierdere de apă sub formă de 
vapori de la o unitate de pe suprafaţa solului, fie direct prin evaporare de pe 
suprafaţa solului, sau indirect, prin transpiraţia frunzelor într-un interval 
specific de timp. Umiditatea solului se defineşte ca fiind apa depozitată în 
interiorul sau exteriorul suprafeţei terestre şi este disponibilă pentru 
evaporare. 

• Procesele de evaporare şi transpiraţie (evapotranspiraţie) sunt strâns 
relaţionate cu apa prezentă în umiditatea solului; aceste procese acţionează 
ca şi forţe motrice asupra apei transferate în cadrul circuitului hidrologic.  

• Depozitarea umidităţii solului depinde, în afară de precipitaţii şi 
evaporare, de diferiţi factori, cum ar fi tipul solului, profunzimea acestuia, 
acoperirea sa vegetală şi gradul de înclinare.  

• Mişcarea apei prin intermediul solului şi vegetaţiei este considerabilă şi 
reprezintă anual un procent de 62% din resursele hidrologice reînnoibile la 
nivel global.  

(Sursa: U.S. Geological Survey, USGS) 
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• În 1974, Korzun a afirmat că apa activă din sol se găseşte, fîn mod 
fundamental, la o adâncime mai mică de doi metri, adică, la o adâncime până 
la care ajung rădăcinile majorităţii plantelor. În baza acestui fapt, a estimat că 
volumul total al umidităţii din solul planetei este de aproximativ 16.500 km³. 
Această cifră presupune că umiditatea solului reprezintă un procent de 10% 
din stratul de doi metri care este mai aproape de suprafaţă, şi că suprafaţa 
solului care conţine umiditate acoperă un procent de 55% din suprafaţa 
terestră, adică, aproximativ 82 milioane de km2.  

• Evaporarea maselor de 
apă de suprafaţă cum ar fi 
lacurile, râurile, lacurile artificiale 
este, de asemenea, o 
componentă integrantă a ciclului 
hidrografic şi importantă pentru 
dezvoltarea bazinului şi gestiunii 
regionale a resurselor hidrologice.  

• În cazul lacurilor artificiale, 
se estimează că volumul global de apă evaporată de la sfârşitul anilor 60 este 
superior volumului consumat cu mijloacele domestice şi industriale.  

• Cu privire la producţia de alimente şi la întreţinerea ecosistemului, 
umiditatea solului este parametrul cel mai important al Productivităţii Primare 
Nete (PPN) şi al structurii, compoziţiei şi densităţii modelelor de vegetaţie. 
Conţinutul de umiditate din solul din apropierea suprafeţei influenţează în mai 
mare măsură decât apa din precipitaţii şi apa pentru irigaţii se încorporează 
maselor de apă de suprafaţă sau se infiltrează în interiorul solului. 

• Apa provenită din 
evapotranspiraţie este cea care 
aprovizionează, în principal, pădurile, 
culturile agricole şi irigaţiile, precum şi o 
mare varietate de ecosisteme. Cu toate 
că procentul de extracţie a apei este de 
numai 8% din totalul anual al resurselor 
hidrologice reînnoibile, se estimează că 
un procent de 26% din 
evapotranspiraţia anuală este adecvat 

pentru utilizarea de către fiinţele umane. 

(Autor: Julio Santín) 

(Autor: Santiago Perella) 
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Informaţii extrase din publicaţia “Glosar de biotehnologie şi inginerie genetică” 
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO), din Raportul 1 al 
Naţiunilor Unite cu privire la Desfăşurarea Resurselor Hidrologice: “Apa pentru toţi, 
apa pentru viaţă” (2003) şi din Raportul 2 al Naţiunilor Unite cu privire la Desfăşurarea 
Resurselor Hidrologice în Lume: “Apa, o responsabilitate împărţită” (2006). 
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1.4. IAZURILE 

 

• Iazurile includ o largă 
varietate de habitate, cum ar fi 
mlaştinile, luncile, câmpiile de 
inundaţie, râuri şi lacuri, şi 
zonele de coastă cum ar fi 
terenuri mlăştinoase, islazurile 
pentru păşunat. De asemenea, 
sunt incluse recifele de corali şi 
alte zone marine cu 
profunditate în zone de mare 
joasă, care nu depăşeşte şase 
m, precum şi iazurile artificiale 
cum ar fi staţiile de tratare a 
apelor reziduale şi deşeurilor.  

• Convenţia despre iazuri 
este un tratat 
interguvernamental aprobat la 
data de 2 februarie 1971 în 

oraşul iranian Ramsar. Dacă denumirea convenţiei trebuie să se scrie 
“Convenţie cu privire la iazuri”, (Ramsar, Iran, 1971), este cunoscută ca şi 
“Convenţia de la Ramsar”. Misiunea sa este “conservarea şi utilizarea 
raţională a iazurilor, prin intermediul acţiunilor locale, regionale şi naţionale, şi 
prin intermediul cooperării internaţionale, cu scopul de a contribui la realizarea 
unei dezvoltări susţinute la nivel mondial”.  

• Din luna decembrie 2006, 153 de ţări au aderat la Convenţia de la 
Ramsar ca şi Părţi Contractante, şi mai mult de 1.600 de iazuri din întreaga 
lume, care acoperă mai mult de 145 milioane de hectare (o suprafaţă mai 
mare decât suma suprafeţelor Franţei, Germaniei, Spaniei şi Elveţiei), au fost 
desemnate pentru a fi incluse pe Lista Iazurilor cu Importanţă Internaţională 
de la Ramsar.  

• În termeni generali, sunt recunoscute cinci tipuri principale de iazuri: 

(Autor: Samuel Lago) 
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• maritime (iazuri de coastă, inclusiv lagunele de coastă, coaste 
stâncoase şi recife de corali) 

• de estuar (incluzând delte, iazuri de maree) 

• lacustre (iazuri asociate cu lacurile) 

• riverane (iazuri adiacente râurilor şi pârâurilor) şi 

• palustre (adică  “mlăştinoase” – mlaştini şi smârcuri).  

• Nu se cunoaşte cu exactitate ce procentaj din suprafaţa Terrei se 
compune din iazuri. Centrul Mondial de Monitorizare a Conservării (WCMC) 
din Programul Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător (PNUMA) propune o 
estimare de aproximativ 5,7 milioane de km² – aproximativ un procent de 6% 
din suprafaţa Terrei – din care un procent de 2% sunt lacuri, 30% turbării, 26% 
bălţi, 20% mlaştini şi un procent de 15% păşuni de inundaţie. 

• Iazurile se găsesc printre ecosistemele cele mai productive ale 
planetei. Aceste ecosisteme sunt surse de diversitate biologică, aducând apa 
şi productivitatea primară de care nenumărate specii de plante şi animale 
depind pentru existenţă. Iazurile conţin mari concentraţii de peşti, mamifere, 
reptile, amfibieni, peşti şi specii nevertebrate. Iazurile sunt şi locuri importante 
pentru depozitarea de material genetic vegetal.  

(Autor: Nieves León) 
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• Unele studii recente arată că ecosistemele proporţionează servicii 
estimate la aproximativ 33 miliarde USD pe an, din care 4,9 miliarde de USD 
se atribuie iazurilor.  

• Iazurile conţin numai un procent de 10% din apa 
care se găseşte în lacuri şi în alte ape de suprafaţă. 

• Iazurile acţionează ca nişte bureţi, absorbind 
excesul de apă din timpul furtunilor cu precipitaţii puternice 
şi maree înalte şi eliberând apa încet în timpul perioadelor 
de secetă.  

• O estimare frecvent citată arată că un procent de 
50% din iazurile care existau în anul 1900 au dispărut la 
finalul decadei anilor 90 ca o consecinţă a transformării pământului în terenuri 
agricole. 

• Datorită densităţilor mari de populaţie, odată cu creşterea gradului de 
despădurire (în special în Indonezia) şi la gradul mare de fragmentare al 
ecosistemului din India, care numără mai mult de 4.000 de baraje, iazurile din 
sud-estul Asiei sunt probabil cele mai degradate de pe planetă. 

 

 

 

 

(Autor: Samuel Lago) 

(Autor: Amparo Berrueco) 
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Informaţii extrase din Manualul Convenţiei de la Ramsar şi din Raportul 2 al 
Naţiunilor Unite cu privire la Desfăşurarea Resurselor Hidrologice în lume: 
“Apa, o responsabilitate împărţită” (2006). 
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1.5. PENURIA DE APĂ 

 

• Penuria de apă se petrece atunci când cantitatea de apa extrasă din 
lacuri, râuri sau pânză freatică preluată din rezervele de apă nu mai poate 
satisface în mod adecvat toate necesităţile umane sau ale ecosistemului, 
crescând competenţa între restul de potenţiale. 

• Penuria de apă se defineşte şi ca o situaţie în care disponibilitatea de 
apă dintr-o ţară sau dintr-o regiune se situează mai jos de 1000 m³ pentru o 
persoană, pe an. Fără îndoială, multe regiuni de pe planetă suferă de o 
penurie mult mai severă, trăind cu mai puţin de 500 m³ pentru o persoană, pe 
an. 

• Penuria de apă se găseşte printre principalele probleme pe care 
trebuie să le înfrunte multe societăţi şi întreaga lume în secolul XXI. În timpul 
ultimului secol, utilizarea apei a crescut la un ritm de două ori mai mare decât 
rata de creştere a populaţiei, şi, cu toate că la nivel global nu există penurie de 
apă, de fiecare dată, tot mai multe regiuni se confruntă cu o penurie cronică 
de apă.   

(Autor: Amparo Berrueco) 
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• Pentru anul 2025, 1.800 milioane de persoane vor locui în ţări sau 
regiuni cu o penurie absolută de apă, şi două treimi din populaţia mondială ar 
putea să trăiască în condiţii de tensiune hidrică.  

• Penuria de apă generează probleme grave pentru populaţii şi societăţi. 
Apa disponibilă nu este suficientă pentru producţia de alimente nici pentru a 
astâmpăra foamea şi sărăcia în anumite regiuni, în care creşterea mare a 
numărului populaţiei depăşeşte capacitatea de garantare a utilizării palpabile a 
resurselor naturale.  

• În faţa unei situaţii de lipsă de apă nu se poate continua cu dezvoltarea 
industrială, urbană şi turistică fără a avea impuse, în prealabil, anumite 
restricţii pentru diferiţi utilizatori şi fără a se adopta politici de distribuire a apei 
luând în calcul alte sectoare, în principal agricultura.  

• În regiunile cu penurie de apă este foarte probabil ca resursele 
hidrologice să fie deja degradate, sau supuse la procese de degradare atât în 
termenii cantităţii, cât şi ai calităţii, fapt care agravează problema penuriei de 
apă.  

• Problemele de sănătate asociate cu penuria de apă sunt frecvente, nu 
numai deoarece deteriorarea apelor de suprafaţă şi subterane favorizează 
bolile transmise prin intermediul apei, ci şi pentru că sărăcia pune în dificultate 
dezvoltarea sistemelor adecvate de distribuire a apei şi problema existenţei 
canalizării.  

(Autor: Amparo Berrueco) 
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• În ciuda acordurilor legale între comunităţile locale şi între ţări, continuă 
să apară conflicte relaţionate cu situaţia apei din zonele cu tensiune hidrică, 
deoarece se pare că este mult mai dificil să se împartă o resursă atât de 
limitată şi de importantă. 

• Sărăcia, asociată cu penuria de apă, generează fluxuri migratoare ale 
populaţiei pe teritoriul ţărilor sau către alte ţări spre care persoanele pleacă în 
căutarea unei vieţi mai bune, cu toate că aici există riscul de a nu fi bine 
primiţi.  

• În zonele cu tensiune hidrică, apa destinată naturii a fost convertită 
într-o prioritate scăzută sau foarte scăzută. Conservarea ecosistemelor 
naturale trebuie să fie considerată o utilizare superfluă a apei în comparaţie cu 
alte utilizări direct relaţionate cu o viaţă sănătoasă, precum utilizarea 
domestică şi urbană, sau cu utilizările susceptibile pentru a combate sărăcia şi 
foamea, cum ar fi utilizările din industrie şi din producţia de energie şi 
alimente. Fără îndoială, de fiecare dată se înţelege tot mai mult că 
ecosistemele naturale, adică respectivele resurse genetice, se dovedesc utile 
pentru societate, şi se depun eforturi destinate pentru a proteja zonele de 
rezervă, inclusiv în regiunile cu penurie de apă. 

Informaţii extrase din publicaţia “Înfruntarea penuriei de apă: o problemă 
strategică şi o prioritatede acţiune a sistemului Naţiunilor Unite” [Format 
PDF - 474 KB, în limba engleză], şi din Raportul 2 al Naţiunilor Unite cu 
privire la Desfăşurarea Resurselor Hidrologice în lume: “Apa, o 
responsabilitate împărţită” (2006), şi din secţiunea referitoare la penuria de 
apă a Red a Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător (Red PNUMA). 
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1.6. DEŞERTIFICAREA 

• Contrar anumitor idei preconcepute, deşertificarea nu reprezintă 
expansiunea deşerturilor.  
• O treime din suprafaţa terestră a planetei este acoperită de ecosisteme 
de pământ uscat. Aceste zone sunt foarte fragile şi reacţionează puternic la 
utilizarea inadecvată a solului. 
• Mai mult de 250 milioane de persoane din întreaga lume sunt afectate 
de deşertificare. Motivul principal de preocupare este că alte 1.000 de 
milioane de persoane, din mai mult de 100 de ţări, se găsesc în situaţie de 
risc.  
• Mai mult de 70% din terenurile aride ale planetei (excluzând deşerturile 
hiperaride) sunt degradate.  
• Locuitorii din zonele aride nu sunt unicii care suportă consecinţele 
degradării terenurilor. În consecinţă, furtunile de nisip şi contaminarea aerului 
reprezintă consecinţa degradării terenurilor aride şi efectele negative ale 
acestora se întind pe distanţe vaste, aşa cum s-a întâmplat în Statele Unite în 
anii 30, în vechea Uniune Sovietică în anii 50, şi în Sahel, în Africa, între anii 
70 şi 80.  

(Autor: Amparo Berrueco) 
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• Se estimează că efectele negative din zonele direct afectate de 
deşertificare vor genera o pierdere a veniturilor anuale de aproximativ 42.000 
milioane de USD. Această cifră ia în calcul numai costurile “directe”. 

Informaţii extrase de pe site-ul web al Convenţiei Naţiunilor Unite de Luptă Împotriva 
Deşertificării (CNUD) 
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1.7. APA ŞI AGRICULTURA 

• În timp ce consumul de apă potabilă variază între 2 şi 3 l/persoană/zi şi 
alte utilizări personale şi igiena domestică necesită între 30 şi 300 
l/persoană/zi, producţia de alimente necesită între aproximativ 2000 şi 5000 
l/persoană/zi. 

• Marea parte a apei angajate în producţia agricolă provine din apa de 
ploaie depozitată în sol. 

• La scară mondială, ploaia reprezintă un procent de 90% din apa 
utilizată în agricultură. 

• Din totalul suprafeţei mondiale, 13.000 milioane, de ha un procent de 
12% este cultivat şi aproximativ 27 % este utilizat pentru păşunat. Din cele 
1.500 de milioane de ha utilizate pentru producţia agricolă, 277 milioane de ha 
sunt pentru irigaţii, ceea ce presupune un procent de 18% din total. 

• În termenii populaţiei, culturile echivalează 25 ha/persoană. 

(Autor: Nieves León) 
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• Din punct de vedere istoric, irigaţiile au presupus 70 şi 80% din toate 
utilizările apei. Unele ţări au ajuns să utilizeze un procent de 90% din 
resursele hidrologice pentru irigaţii. 

• Ca rezultat al intensificării culturilor, se aşteaptă ca suprafaţa dedicată 
culturilor irigate să se mărească până la 30% pentru anul 2030. Astfel, 
cantitatea de apă care se aşteaptă să fie utilizată pentru irigaţii va creşte până 
la 14 % pentru acelaşi an. 

Informaţii extrase din Raportul 2 al Naţiunilor Unite cu privire la 
Desfăşurarea Resurselor Hidrologice: “Apa, o responsabilitate împărţită”   

 

1.7.1. AGRICULTURA CU IRIGAŢII 

• Termenul “irigaţii” a fost definit de către Organizaţia Naţiunilor Unite 
pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO) ca fiind aplicarea artificială a apei din 
sol, limitată în timp şi spaţiu. Irigaţiile permit satisfacerea necesităţilor de apă 
ale unei culturi la un moment determinat din ciclul său vegetativ sau să se 
confere solului nivelul de umiditate dorit în afara ciclului vegetativ. 

(Autor: Amparo Berrueco) 
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• În timpul secolului XX, numărul populaţiei mondiale s-a mărit de 
aproape patru ori, în timp ce cantitatea de apă utilizată pentru irigaţiile din 
agricultură a crescut de şase ori şi unele râuri mari şi-au văzut mult reduse 
nivelele de apă.  
• La nivel mondial, agricultura bazată pe irigaţii necesită aproximativ 
70% din cantitatea totală de apă dulce extrasă din cursul său natural.   
• În timp ce sistemul de irigaţii 
extrage, în realitate, aproximativ 
2.300 km3 de apă dulce pe an din 
râuri şi pânza freatică, numai 900 
km3 sunt efectiv consumaţi pentru 
irigarea culturilor.  
• Aproximativ 40% din irigaţii 
se concentrează în zonele aride şi 
semiaride, unde reprezintă un 
fragment semnificativ din terenul 
cultivat, şi în zonele umede de la 
tropice din sud-estul Asiei, unde a 
fost posibil să se treacă de la una la 
două sau inclusiv la trei recolte de 
orez pe an.  
• Din totalul mondial al 
suprafeţei terestre de 13.000 
milioane de hectare (ha) procentul 

de 12% este cultivat, şi se estimează 
că procentul de 27% se utilizează 
pentru păşunat. Cele 1.500 milioane de hectare de teren cultivat includ 277 
milioane de hectare de teren irigat, ceea ce reprezintă un procent de 18% din 
terenurile de cultură.  
• În anul 2030, agricultura bazată pe irigaţii din 93 de ţări în curs de 
dezvoltare va reprezenta mai mult de 70% din creşterea prevăzută a 
producţiei de cereale. În aceste ţări, se aşteaptă ca zona echipată pentru 
irigaţii, să se extindă cu un procent de 20% (40 milioane de hectare) între anii 
1998 şi 2030. Această creştere prevăzută pentru terenurile de irigaţii estr mai 
mică decât jumătate din creşterea care a avut loc în timpul perioadei 
anterioare (100 milioane de hectare). Datorită intensităţii mai mari a 
recoltărilor, se aşteaptă ca suprafaţa culturilor bazate pe irigaţii să crească cu 
34% pentru anul 2030. În aceeaşi perioadă, se aşteaptă ca şi cantitatea de 
apă dulce destinată irigaţiilor să crească în procent de aproximativ 14% până 
va ajunge la 2.420 km3 în anul 2030.  

(Autor: Amparo Berrueco) 
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• Din punct de vedere istoric, irigaţiile reprezintă între 70% şi 80% din 
utilizarea totală a apei; în unele ţări, irigaţiile ajung să însemne chiar 90% din 
totalul utilizărilor. Acest procentaj se modifică pe măsură ce tot mai multe ţări 
se confruntă cu o penurie de apă. Se estimează că mai mult de 1.000 de 
milioane de persoane trăiesc în prezent în ţări şi regiuni în care nu există 
suficientă apă pentru a satisface necesităţile alimentare sau alte necesităţi 
materiale.  

• Irigaţiile reprezintă o sursă directă de mijloace de subzistenţă pentru 
sute de milioane de oameni săraci din mediul rural din ţările în curs de 
dezvoltare pentru alimente, cu opţiunile de venituri şi beneficii pe care le 
generează în mod indirect.  

• Dezvoltarea irigaţiilor 
a generat numeroase cazuri 
de salinizare a solului şi a 
apei, limitându-se, în 
special, asupra zonelor 
aride şi semiaride. Odată cu 
extragerea apei din râuri 
pentru a fi utilizată pe sol, 
irigaţiile au tendinţa de a 
accelera gradul de 
acumulare a sărurilor în sol, 
prin intermediul evaporării şi 

de a spori concentraţia de 
săruri din râuri. S-a sugerat 
că salinizarea afectează grav între 20 şi 30 milioane de hectare la nivel 
mondial, adică, aproximativ 25% din suprafaţa irigabilă din zonele aride şi 
semiaride şi aproximativ 10% din suprafaţa totală supusă irigaţiilor. 

Informaţii extrase din Glosarul FAO şi Raportul 2 al Naţiunilor Unite cu 
privire la Dezvoltarea Resurselor Hidrologice: “Apa, o responsabilitate 
împărţită”  (2006).  

 
Rolul irigaţiilor pentru mediul înconjurător 
 
Directiva privind nitraţii trebuie să fie aplicată în scopul de a reduce poluarea 
difuză, dar este important de luat în considerare contribuţia irigaţiilor ca o 
chiuvetă de CO2, contribuţia sa la menţinerea zonelor biodiversităţii, la 
soluţionarea populaţiei, la dezvoltarea turismului şi multe alte contribuţii 
avantajoase. Oamenii care lucrează la irigaţii au sarcini importante de mediu 

(Autor: Nieves León) 
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în beneficiul cetăţenilor care nu locuiesc în zonele rurale, iar ei nu primesc 
nicio consideraţie monetară pentru acest lucru. 
Într-un cuvânt, responsabilităţile poluării fie ele laminare sau difuze cauzate de 
azot, salinizarea şi epuizarea responsabilităţilor acviferelor sunt transferate în 
agricultura irigată. Trebuie precizat că aceste responsabilităţi nu corespund 
realităţii, cu excepţia cazurilor folosite în exces sau în cazurile în care s-au 
aplicat practici necorespunzătoare. Agricultura cu irigaţii susţine un potenţial 
diferit de mediu cum ar fi: 

• Sisteme de digestor pentru azot şi pentru alţi efluenţi organici urbani, 
care au fost supuse sau nu unui proces de tratament. 

• Biodiversitate asociată cu diferite soiuri de culturi şi biodiversitate 
asociată cu lacuri. Lacuri făcute de omcare s-ar comporta ca mase 
mari de apă care ar putea să conţină diferite ecosisteme verticale  

• Canalele de irigaţii sunt căi biologice care în anumite cazuri substituie 
diferite râuri intermintente. 

• Canalele, reţelele şi suprafeţele irigate au o valoare foarte important 
asupra peisajului, în comparaţie cu zonele pentru cultivare aride. 

• Sunt în măsură să reîncarce acviferele în unele cazuri. 
• Fotosinteza ajută plantele să preia CO2 din atmosferă şi să elibereze 

O2 în atmosferă. Erbaceele şi vegetaţia de pădure acts as CO2 sinks, 
depozitând în ecosistemele terestre (în sol, în masele de apă sau în 
legume). Echilibrul dintre oxigen şi dioxidul de carbon din culturi, în 
special acele agriculturi cu irigaţii, au o rată ridicată de reînnoire, chiar 
dacă sunt comparate cu junglele tropicale, sistem heterotrof care 
privind dintr-un anumit punct de vedere are un echilibru negative în 
ceea ce priveşte producţia de oxigen. CO2 din atmosferă (considerat 
gaz cu efect de seră) este absorbit de plante şi de alte organisme 
fotosintetice şi este încorporat în biomasă. Prin urmare, acest proces 
favorizează scăderea gradului de încălzire globală şi consecinţele 
climatice de schimbare. 

Un alt aspect important de subliniat este dificultatea de a identifica originea 
sursei de poluare, pentru că agricultura uscată poluează mai mult decât 
agricultura cu irigaţii. 

 

1.7.2. FOLOSIREA EFICIENTĂ A APEI 
 
În general există un acord important în ceea ce priveşte măsurile puse în 
aplicare pentru obţinerea unei utilizări eficiente a apei în agricultura cu irigaţii. 
Cele mai importante măsuri sunt următoarele: 
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• Includerea unor tehnologii eficiente şi noi. 
• Crearea Serviciului de Consultare al Irigaţiilor (SCI). 
• Instruirea oamenilor, care lucrează în agriculturi cu irigaţii, cu privire la 

noile tehnologii şi asupra aspectelor de mediu. 
• Utilizarea tarifelor binom (volume-suprafaţă) inclusiv amenzi în cazurile 

folosirii în exces. 
• Implementarea sistemelor de control al apei. 
• Îmbunătăţirea controalelor interne (în bazine şi-sau canale proprii). 
• Îmbunătăţirea transportului şi a reţelelor de distribuţie. 
• Îmbunătăţirea sistemelor de gestionare administrativă în comunităţile 

cu irigare. 
• Îmbunătăţirea sistemelor de exploatare a barajelor, inclusiv evaluarea 

în timp real a culturilor care au nevoie de apă. 
 
Unele dintre aceste măsuri de îmbunătăţire a eficienţei utilizării apei se referă, 
după cum se poate observa, la problemele administrative şi de conducere, în 
timp ce altele se referă mai mult la aspecte tehnice; oricum, toate aceste 
măsuri pot fi implementate într-un mod adecvat pentru a realiza economisirea 
apei şi a eficienţei energetice. 
 
Este important pentru să se evidenţieze că dispariţia terifelor electrice pentru 
agriculturile irrigate cauzează un prejudiciu important pentru comunităţile de 
irigare, în special pentru cele modern care suferă de creştere disproporţionată 
a facturilor electrice. Acest aspect şi alte dificultăţi importante ale acestui 
sector previn modernizarea sectorului de agricultură cu irigaţii. Studiile 
effectuate de Federaţia Comunităţilor de irigare din zona “Cuenca del Ebro” au 
declarat ca sunt multe problemele legate de comunităţile de irigare care evită 
gestionarea corectă a apei. 

(Autor: Garrastatxu) 
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1.7.3. NEVOI STRUCTURALE 

Grija generală este de a avea fluxuri de apă pentru utulizări deja existente şi 
pentru utilizări noi. Într-un cuvânt, pentru a avea canale în condiţii de 
siguranţă, cu o capacitate suficientă pentru a asigura furnizarea către 
utilizatorii actuali şi viitori. 

O altă idee generală extrasă din măsurile propuse este de a realiza o eficienţă 
şi o exploatare mai mare a apei, în scopul de a avea o agricultură competitivă 
şi profitabilă, cu următoarele avantajele asociate: 

• Modernizarea agriculturii irigate tradiţionale, îmbunătăţirea reţelelor de 
distribuţie şi furnizare prin intermediul unor schimbări în sistemele de 
irigare (de la fluxul de irigare la irigarea sub presiune) atunci când este 
necesar şi întotdeauna în conformitate cu echilibrul ecologic şi 
economic. 

• Transformarea de la agricultura uscată la una irigată prin irigarea sub 
presiune. 

• Reparcelarea pentru a facilita şi a optimiza cele menţionate mai sus. 
• Automatizarea reţelelor, punerea în aplicarea regulamentului şi a 

elementelor de control. 

După studiul şi evaluarea lor, diferite structuri de „modele” şi/sau acţiuni au 
fost luate în considerare: 

a) Afectează canalele publice: 
a. 1. Îmbunătăţirea şi/sau reglementarea canalelor publice. 
a. 2. Îmbunătăţirea „pieselor” de rezervă sau a barajelor mari. 
a. 3. Elemente de control difersificate, baraje. 

b) Transport prin canale mari care conectează rezervele de apă cu 
zonele irigate. 

b. 1. Noi implementări, etanşarea şi îmbunătăţirea în canale şi 
conducte. 

b. 2. Automatizare  
c) Medium- structuri de distribuţie scăzute (între transporturile prin 

canalele mari şi punerea în aplicare directă în loturi de teren). 
c. 1. Conducte noi, care acoperă şi îmbunătăţesc reţelele deja 

existente (de debit şi de irigare sub presiune). 
c. 2 Automatizarea pentru gestionarea reţelelor, reglementare şi 

elemente de control; 
c. 3. Reglementarea şi bazine de rezervă pentru irigaţii şi/sau alte 
utilizări. 
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d) Dezvoltarea teritorială 
d. 1. Reparceleare şi construcţie de drumuri. 
d.  2. Modernizarea irigaţiilor tradiţionale. 
d.  3. Crearea a noi unităţi de irigaţie. 
d. 4. Implementarea unor reţele electrice care promovează 
modernizarea şi îmbunătăţirea sectorului. 

 
e) Mediul 

e. 1 Control de mediu asupra apei capturate sau efluente/plăgi 
(alge, midii, etc.) 

e. 2 Tratament pentru apă din procesele industriale şi 
antropologice. 
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1.8. APA ŞI SĂNĂTATEA 
 

• La începutul 
secolului XXI, apa poluată 
este cea de-a doua cauză a 
mortalităţii infantile la nivel 
mondial.  

• În fiecare an, mor 
aproximativ 1,8 milioane de 
copii ca o consecinţă directă 
a diareei şi a altor boli 
cauzate de apa poluată şi 
de o igienă insuficientă. 
Aceasta echivalează cu 
4.900 de decese pe zi, sau 
în cadrul populaţiei de sub 5 
ani, în oraşe ca New York şi 
Londra împreună.  

• Printre bolile şi 
factorii care afectează 
sănătatea, în directă 
conexiune cu apa, sănătatea şi igiena, sunt incluse diareea infecţioasă 
(holera, salmonela, sigelosis, amebiasis precum şi alte infecţii virale şi 
protozoriale), febra tifoidă şi paratifoidoza, hepatita acută A, E şi F, fluoroza, 
arsenicoza, leptospiroza, metahemoglobulinemia, boala chistică, tracoma, 
infecţii datorate viermilor intestinali (ascarioza, trichineloza, teniaza), 
dracunculiasis, sarna, dengue, filariasis (filariasis linfática y oncocerciasis), 
malaria, encefalita japoneză, infecţii cu virusul provenit de la Nilul Occidental, 
febra galbenă. 

• Sănătatea precară, asociată cu deficite de apă şi igienă, afectează 
productivitatea şi creşterea economică, sporind dezavantajele care 
caracterizează modelele actuale de globalizare şi aducând sărăcia în cadrul 
căminelor vulnerabile.  

(Autor: Amparo Berrueco) 
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• Aproximativ 1.100 milioane de persoane din ţările în curs de dezvoltare 
nu dispun de accesul la o cantitate minimă de apă curată. Cifre de acoperire 
mai scăzută se înregistrează în Africa subsahariană, dar majoritatea 
persoanelor care se confruntă cu lipsa apei curate trăiesc în Asia.  

• Privarea de salubritate este şi mai extinsă. Aproximativ 2.600 milioane 
de persoane (jumătate din numărul populaţiei în curs de dezvoltare) duc lipsă 
de accesul la o igienă de bază. Cifrele de acoperire sunt surprinzător de mici 
în multe dintre ţările mai puţin dezvoltate: aproximativ, numai 1 din 3 locuitori 
din Africa subsahariană şi din Asia meridională dispun de acces la igienă (în 
Etiopia, cifra este de 1 la 7 persoane).  

• Numărul deceselor cauzate de diaree în anul 2004 a fost de 
aproximativ 6 ori mai mare decât mortalitatea medie anuală în conflictele 
armate, în timpul ultimei decade a anilor 90.  

• Bolile care au ca focar apa generează o pierdere de 443 milioane de 
zile de studiu la şcoală pe an. 

• Aproape jumătate dintre locuitorii din ţările în curs de dezvoltare 
suferă, la un moment dat, o problemă de sănătate cauzată de lipsa de apă şi 
de igienă.   

• Aproximativ 400 milioane de persoane contactează malaria în fiecare 
an. Dat fiind că procentul malariei între bolile survenite la nivel mondial 
continuă să crească, aceasta este una dintre problemele de sănătate cele mai 
grave la nivel mondial şi care trebuie remediate cât mai urgent. 

(Autor: Amparo Berrueco) 
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• Mai mult de jumătate din cazurile de oncocercoză din lume (97%), 
malarie (88%), boală chistică (78%) şi tracoma (52%) se înregistrează în 
Africa şi, mai mult de jumătate din cifra mondială de dengue (62%) şi de boală 
limfatică (56%) apar în regiunile din Asia suborientală conform Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii (OMS). 

Informaţii extrase din Raportul 1 al Naţiunilor Unite cu privire la 
Dezvoltarea Resurselor Hidrologice: “Apa pentru toţi, apa pentru viaţă” 
(2003), Raportul 2 al Naţiunilor Unite cu privire la Dezvoltarea Resurselor 
Hidrologice: “Apa, o responsabilitate împărţită” (2006), şi din Raportul Referitor 
la Dezvoltarea Umană 2006 al PNUD.  

1.8.1. APA ŞI SALUBRITATEA 

• Bolile relaţionate cu apa, inclusiv diareea, constituie una dintre 
principalele cauze ale morţii infantile din ţările în curs de dezvoltare. Fără 
îndoială, aceste boli pot fi prevenite şi controlate ameliorând accesul la apa 
potabilă curată şi la sănătoasă, precum şi la o salubritate domestică şi 
personală.  

• Scopul numărul 10 al 
Obiectivele de Dezvoltare ale 
Mileniului (ODM) este de a: 
Reduce la jumătate, până în anul 
2015, procentajul persoanelor care 
duc lipsă de acces direct la apă 
potabilă curată şi la o igienă de 
bază.  

• La nivel mondial, obiectivul 
referitor la apa potabilă stabilit de către Obiectivele de Dezvoltare ale 
Mileniului se realizează, contrar obiectivelor de igienă, care nu se vor putea 
realiza până în anul 2015 fără o contribuţie mai mare şi unele eforturi 
suplimentare.  

• În anul 1990, 77% din populaţia mondială utiliza surse de apă potabilă 
ameliorate. S-a realizat un proces considerabil între anii 1990 şi 2002, 
perioadă în care aproximativ 1.100 milioane de persoane au obţinut acces la 
surse ameliorate. Acoperirea mondială a ajuns în anul 2002 la 83%, ceea ce 
menţine mapamondul în condiţii de a putea atinge scopurile ODM; fără 
îndoială, există multe neajunsuri.  

• Tendinţele observate în Africa Subsahariană din anul 1990 arată că 
niciunul dintre obiective nu va putea fi realizat până în anul 2015. Regiunea 
care a făcut cele mai mari progrese către un acces îndelungat la apa potabilă 
este sudul Asiei, unde acoperirea a crescut de la 71% la 84% între anii 1990 

(Autor: Amparo Berrueco) 
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şi 2002. Saltul a fost impulsionat, în principal, de un acces mai mare la 
resurse hidrologice mai bune în India, cu o populaţie de mai mult de o mie de 
milioane de locuitori.  

• În ceea ce priveşte salubritatea, acoperirea la nivel mondial a crescut 
de la 49%, în 1990, la 58%, în 2002. Fără îndoială, este în continuare 
insuficient, ţinând cont de progresul necesar pentru a realiza scopul 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului la 75% din acoperirea pentru anul 
2015. Aproximativ 2.600 de milioane de persoane – jumătate din locuitorii din 
ţările în curs de dezvoltare, din care 2 .000 de milioane locuiesc în zonele 
rurale – trăiesc fără o igienă adecvată. Acoperirea igienei în ţările în curs de 
dezvoltare (40%) ajunge abia la jumătate din procentul din ţările dezvoltate 
(98%). Procentul de populaţie la nivel mondial cu acces direct la o igienă 
adecvată a crescut cu numai 9% din anul 1990, o cifră mult mai scăzută decât 
este necesar pentru a realiza obiectivele globale. 

Informaţii extrase din Raportul al doilea al Naţiunilor Unite cu privire 
la Dezvoltarea Resurselor Hidrologice: “Apa, o responsabilitate 
împărţită”. 

 

1.8.2. APELE REZIDUALE 

 

• Apele reziduale sunt 
apele evacuate de o comunitate 
după ce au fost contaminate de 
diferite utilizări şi care conţin 
reziduuri, adică, materie lichidă 
sau solidă. Apele reziduale pot 
reprezenta o combinaţie de 
lichide sau apă încărcată cu 
reziduuri domestice, municipale 

sau industriale, care sunt amestecate cu ape subterane, de suprafaţă şi de 
ploaie.  
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• Creşterea demografică, urbanizarea rapidă şi creşterea penuriei de 
apă şi de igienă generează probleme de contaminare a apelor reziduale, de 
fiecare dată tot mai mari.  

• Se estimează că volumul global de ape reziduale produs în anul 1995 
a depăşit 1.500 km3.  

• Plecând de la premiza că fiecare litru de apă reziduală contaminează 
cel puţin 8 litri de apă dulce, se estimează că, anual, aproximativ 12.000 km3 
de resurse hidrologice de pe planetă nu sunt disponibile pentru ameliorare. 
Dacă această cifră avansează în acelaşi ritm ca şi creşterea populaţiei, care 
se estimează că va ajunge la 9.000 milioane de persoane până în anul 2050, 
planeta va pierde în fiecare an aproximativ 18.000 km3 de resurse hidrologice. 

• În realitate, numai un procent de 10% din apele reziduale domestice 
sunt recolectate în ţările în curs de dezvoltare şi numai un procent de 10% din 
staţiile de tratare a apelor reziduale existente funcţionează într-o manieră 
viabilă şi eficientă.  

• Unele daune care sunt asociate cu tratarea inadecvată a apelor 
reziduale sunt: 

• costuri mai mari, directe sau indirecte, cauzate de creşterea cazurilor 
de îmbolnăviri şi decese;  

• costuri mai ridicate pentru a produce apa potabilă şi industrială, având 
ca rezultat tarife mai ridicate;  

• pierderea de venituri din pescuit şi agricultură;  

• calitatea slabă a apei, care nu atrage turiştii, diminuând imediat 
veniturile obţinute din turism; 

• pierderea unei biodiversităţi valoroase; 

• pierderea valorii bunurilor datorită deteriorării calităţii veniturilor: 
importante, în mod special, pentru rezidenţii din zonele marginale unde 
locuinţa este principalul lor bun.  

• Apele reziduale care nu sunt tratate afectează mai mult de 70% din 
recifele de corali, dispar habitaturi foarte valoroase şi biodiversitatea este în 
scădere, se pierde un mare potenţial de pescuit şi de agricultură, în timp ce 
calitatea scăzută a apei reduce veniturile din turism şi valoarea bunurilor.  
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• Procentul mondial de îmbolnăvire umană cauzată de contaminarea 
apelor de coastă generată de apele reziduale se estimează a fi de 4 milioane 
“ani-persoană” de pierderi în fiecare an. 

• În luna martie 2003, Grupul Mondial de Finanţare a Infrastructurii 
pentru Apă a calculat că ar fi necesare 56.000 milioane de USD în fiecare an 
pentru tratarea apelor reziduale cu scopul de a realiza obiectivul de 
salubrizare. 

• În statul Mexic (Mexico), apele reziduale sunt generate cu o viteză de 
aproximativ 30 m3 pe secundă (m3/s), şi un procent de aproximativ 19% 
dintre acestea sunt reutilizate direct, fără niciun fel de tratare. 

Informaţii extrase din Raportul 1 al Naţiunilor Unite cu privire la Dezvoltarea 
Resurselor Hidrologice: “Apa pentru toţi, apa pentru viaţă” (2003), Raportul 2 al 
Naţiunilor Unite cu privire la Dezvoltarea Resurselor Hidrologice: “Apa, o 
responsabilitate împărţită” (2006) şi din revista “Planeta Noastră” [Format PDF – 1,12 
MB] a Programului Naţiunilor Unite referitor la Mediul Înconjurător (PNUMA).  

 

1.8.3. APĂ ŞI SIDA 

 

• 

 În fiecare an, mor mai mult de 2,8 milioane de persoane din cauza 
SIDA.  

• Ameliorând alimentaţia şi siguranţa alimentară, se reduc riscurile de 
îmbolnăvire, inclusiv cu virusul HIV/SIDA.  

(Auhor: ) 
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• Ameliorând furnizarea de apă şi igienizarea se reduce posibilitatea de 
îmbolnăvire şi gravitatea HIV/SIDA precum şi alte boli.  

• Accesul la apa potabilă şi la o igienă de bază reduc riscurile de infecţii 
şi daune ale sistemului imunologic al pacienţilor cu HIV/SIDA, permiţându-le 
să beneficieze de o sănătate mai bună.  

• Interacţiunile dintre condiţiile epidemiologice şi vulnerabilitatea omului 
la presiunile şi adversităţile ulterioare sunt documentate în mod suficient. De 
exemplu, populaţiile din zonele rurale afectate de HIV/SIDA suferă un impact 
mult mai sever înaintea unei secete. În acelaşi mod, persoanele care suferă 
de o boală cronică sau terminală sunt mai vulnerabile în faţa situaţiilor de 
urgenţă. 

Informaţii extrase din Raportul al doilea al Naţiunilor Unite cu privire la 
Dezvoltarea Resurselor Hidrologice: “Apa, o responsabilitate împărţită”.apa şi 
sănătatea copiilor 

 

1.8.4. APA ŞI SĂNĂTATEA COPIILOR 

 (Autor: Amparo Berrueco) 
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• Diareea este principala cauză de deces în rândul copiilor din ţările în 
curs de dezvoltare. În ciuda diminuării acesteia, bolile diareice continuă să fie 
principala cauză de deces datorită bolilor relaţionate cu apa în rândul copiilor, 
fiind responsabilepentru 21% din totalul deceselor din rândul copiilor mai mici 
de 5 ani din ţările în curs de dezvoltare.  

• Aproximativ 61% din decesele cauzate de diaree  în rândul copiilor 
mici se atribuie greutăţii reduse (subgreutate pentru vârsta în cauză).  

• În fiecare an, mor aproximativ 10,8 milioane de copii înainte de a 
împlini vârsta de cinci ani, şi 4 milioane din aceşti copii decedează înainte de 
a atinge o lună de viaţă. Un procent de 92% din totalul deceselor copiilor mai 
mici de 5 ani, au loc în cele 42 de ţări cu resurse scăzute. Se estimează că 
63% din totalul deceselor la copiii mai mici de 5 ani ar putea fi prevenit 
utilizând cunoştinţele şi resursele actuale, incluzând rehidratarea orală în 
cazul diareei, antibioticele pentru pneumonie, plasele de protecţie împotriva 
ţânţarilor, medicamentele împotriva malariei, sisteme mai bune pentru 
administrarea apei şi igienei, şi igiena domestică.  

• În ţările mai sărace, unul din cinci copii nu reuşeşte să supravieţuiască 
primilor cinci ani de viaţă, în 
principal datorită bolilor infecţioase 
şi mediului, care determină o calitate 
inferioară a apei.  

• Aproximativ 3.800 de copii 
mor în fiecare zi datorită bolilor 
relaţionate cu lipsa accesului la apa 
potabilă curată, datorită unei 
salubrităţi inadecvate şi unei igiene 
insuficiente.  

• Copii mai mici de cinci ani 
sunt, în mod special, vulnerabili la 
impactul cu pericolele din mediul 
înconjurător, datorită riscurilor 
cotidiene generate de o salubrizare 
inadecvată şi lipsa apei potabile, 
ajungând până la deces şi daune 
datorate catastrofelor şi 
consecinţelor acestora. 
Dezechilibrele psihologice post-
traumatice constituie, de asemenea, 
o problemă serioasă. (Autor: Amparo Berrueco) 
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Informaţii extrase din Raportul al doilea al Naţiunilor Unite cu privire la 
Dezvoltarea Resurselor Hidrologice: “Apa, o responsabilitate împărţită”. 
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1.9. APA ŞI EDUCAŢIA 

 

• Gestionarea şi utilizarea eficientă a apei din partea locuitorilor se 
realizează numai printr-o educaţie de bază în ceea ce priveşte apa, 
salubritatea şi igiena.   

• Cunoaşterea problemelor relaţionate cu resursele hidrologice are o 
foarte mare importanţă pentru a conferi o bună bază educativă a potenţialilor 
profesionişti capabili să controleze şi să gestioneze respectivele resurse într-
un mod adecvat. În ultimii 30 de ani, ţările în curs de dezvoltare au realizat 
progrese enorme cu privire la înscrierea la şcoală, la toate nivelele: în 1960, 
mai puţin de 50% dintre copii între 6 şi 11 ani erau înscrişi la cursurile şcolii 
primare, în comparaţie cu un procent de 79% în prezent. 

• Dacă le este predată o igienă adecvată copiilor, educaţia primară îi 
poate transforma în educatori cu privire la sănătatea familiilor lor, transmiţând, 
astfel, informaţii şi aptitudini vitale capabile să reducă la cel puţin 40% 
vulnerabilitatea persoanelor din locuinţă de a contracta unele boli diareice 
mortale.   

• Ameliorarea şi asigurarea accesului la educaţia primară pentru copii va 
favoriza o mai mare participare a femeii în procesul de a lua o decizie asupra 
gestionării resurselor hidrologice, în conformitate cu obiectivul 3 al 
Obiectivelor de Dezvoltare a Mileniului (ODM) de a promova egalitatea 
sexelor şi autonomia femeii.   

(Autor: Fundación San Valero) 
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• Fetele constituie majoritatea din cele 115 milioane de minori care nu 
frecventează, în prezent, cursurile şcolii. Procentul de 80% dintre copii care nu 
frecventează şcoala primară în Africa occidentală şi centrală, Asia meridională 
şi Africa de nord şi central-orientală au mame care nu au primit niciun fel de 
educaţie formativă. Acest fapt se datorează, printre alte motive, faptului că 
multe femei şi fete trebuie să străbată distanţe lungi pentru a aduce apă 
pentru căminele lor şi/sau lipsa de instalaţii sanitare în şcoli, ceea ce obligă 
fetele să caute un refugiu în pădurile în care se pot confrunta cu riscul de a fi 
agresate sexual, înfruntând ridicolul şi ruşinea.  

• Un studiu efectuat recent în Bangladesh arată că, dacă s-ar dispune 
de servicii sanitare separate între fete şi băieţi ar putea duce la o creştere cu 
15% a numărului de fete care frecventează cursurile şcolare.  

• Bolile relaţionate cu utilizarea apei, cum ar fi diareea şi infecţiile 
parazitare costă o lipsă de 443 milioane de zile şcolare pe an- ceea ce 
echivalează cu un an şcolar complet pentru toţi copii de 7 ani din Etiopía- şi 
diminuează potenţialul de studiu.  

• Infecţiile parazitare transmise prin intermediul apei şi lipsa unei 
salubrităţi diminuează capacitatea de învăţare pentru mai mult de 150 de 
milioane de copii.  

• Legătura dintre nesiguranţa hidrologică cu sănătatea şi cu educaţia se 
extinde odată cu vârsta adultă. Unele investiţii duse la bun sfârşit în unele ţări 
demonstrează legătura strânsă care există venituri şi înălţimea adulţilor. Copii 
care suferă atacuri multiple ale bolilor infecţioase şi diaree au probabilităţi mai 
mari de a ajunge la adolescenţă şi la vârsta adultă cu o înălţime redusă, fapt 
care este relaţionat cu deficienţe cognitive şi cu o lipsă de cunoştinţe 
educaţionale. De aceea, atacurile de diaree din timpul copilăriei pot favoriza o 
putere de concentrare redusă şi sărăcie la vârsta adultă. 

Informaţii extrase din Raportul pentru Dezvoltarea Umană 2006: “Dincolo de 
penurie: putere, sărăcie şi criza mondială a apei” şi Raportul 2 al Naţiunilor 
Unite cu privire la Dezvoltarea Resurselor Hidrologice: “Apa, o 
responsabilitate împărţită”. (2006). 
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1.10. GESTIONAREA INTEGRATĂ A 
RESURSELOR HIDROLOGICE 

 

• Dată fiind complexitatea, 
incertitudinea şi 
vulnerabilitatea crescândă a 
sistemelor naturale şi umane, 
gestionarii apei din întreaga 
lume sunt de acord că unica 
modalitate de dezvoltare este 
prin intermediul unei 
concentrări inclusive şi 
integrate a gestiunii resurselor 
hidrologice (GIRH), care 
recunoaşte necesitatea de a 
garanta un sistem global de 
protecţie  

• GIRH nu numai că 
promovează cooperarea 
intersectată, ci şi dezvoltarea 
şi gestionarea coordonată a 
solului şi a apei (atât cea de 
suprafaţă, cât şi cea 
subterană) şi alte resurse 
relaţionate, cu scopul de a 
maximaliza în manieră 
echitabilă beneficiile sociale şi 
economice rezultante, fără a 
compromite sprijinul 
ecosistemului. Concentrarea GIRH nu trebuie să ţină cont numai de 
bazinele hidrografice, ci şi de mediul înconjurător de coastă şi maritim 
adiacent, precum şi zonele din amonte şi din aval de bazinul apelor.  

• Această concentrare pune un accent special pe gestionarea alocărilor apei 
în cadrul limitelor ecologice disponibile, punând accent pe trei aspecte 
principale: echitate, eficienţă şi susţinere ambientală.  

• Adoptat în Conferinţa Mondială cu privire la Susţinerea Dezvoltării (CMDS) 
de la Johannesburg în anul 2002 ca parte a strategiei internaţionale mai 
ample pentru Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), conceptul de 
GIRH marchează ultimele tendinţe în evoluţia mărcilor referitoare la 
guvernarea apelor desfăşurate de la Conferinţa Internaţională cu privire la 
Apă din anul 1992. 

(Autor: Nieves León) 
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• Conferinţa de la Johannesburg a făcut un apel către toate ţările pentru a 
elabora planuri de gestionare integrată a resurselor hidrologice pe durata 
unui termen de cinci ani, un ideal puţin realist care a trebuit să fie modificat 
în conformitate cu limitele de capacitate. La sfârşitul anului 2005, numai 20 
din cele 95 de ţări studiate pentru Asociaţia Mondială a Apei (GWP) 
elaboraseră un plan sau aveau planuri în curs. Numai 5 se aflau în Africa 
Sahariană, şi una, Brazilia, în America Latină.  

• Rolul GIRH va varia în funcţie de faza de dezvoltare a ţării. Ţările în curs 
de dezvoltare, în tranziţie sau dezvoltate prezintă moduri diferite de a duce 
la capăt procesele GIRH şi obţin beneficii diferite. Ţările în curs de 
dezvoltare vor considera gestionarea raţională a resurselor hidrologice ca 
pe un factor de a înfrunta sărăcia, foamea, sănătatea şi susţinerea 
mediului înconjurător - ODM – incluzând provocarea specifică de a implica 
din plin femeile şi, de aceea, de a le oferi medii de viaţă mai bune. Ţările în 
tranziţie pot vedea GIRH ca pe o concentrare raţională pentru a ameliora 
gestionarea resurselor şi de a promova dezvoltarea continuă a economiilor 
lor. Ţările dezvoltate pot găsi o sursă de inspiraţie valoroasă în cadrul 
proceselor GIRH şi în diferite ocazii, până la a putea decide să iniţieze 
propriile procese, aşa cum este cazul Directivei Cadru referitoare la Apă a 
Uniunii Europene.  

• Unul dintre cele mai citate modele de bune practici din cadrul GIRH la 
nivel de bazin hidrografic este Iniţiativa referitoare la Bazinul Murray-
Darling din sud-estul Australiei, care cuprinde 20 de râuri şi o mare 
cantitate de sisteme de apă subterană care se extind pe teritoriul a cinci 
ţări. Iniţiativa este un efort de cooperare pentru a realiza o gestionare 
integrată a apei, ca răspuns la criza generată de grava degradare 
ecologică şi alocarea masivă a apei pentru irigaţii în cadrul unei regiuni 
semiaride. Scopul final al acestei cooperări este impresionant. Comisia 
Bazinului Murray-Darling (MDBC), creată în anul 1988, stabileşte o limită 
maximă pentru utilizarea apei, ţinând cont de necesităţile ecologice pentru 
a menţine integritatea sistemului. Drepturile cantitative de utilizare a apei 
sunt alocate către stat pentru a fi distribuite către diferiţi utilizatori. 
Controversele se soluţionează printr-o controversă stabilită, cu clauze 
pentru ca statele şi persoanele să poată inter-schimba drepturile de 
utilizare a apei. Participarea publică la guvernare a evoluat odată cu 
trecerea timpului şi, în prezent, include grupuri de mediu, comitete de 
bazine hidrografice, organizaţii de producători agricoli şi alţi reprezentanţă 
ai grupurilor de interes implicaţi în procesul de consultare. Un Comitet de 
Consultare Comunitară distribuie informaţii tehnice cu privire la modalităţile 
de utilizare a apei. 
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Informaţii extrase din Raportul 2 al Naţiunilor Unite cu privire la Dezvoltarea 
Resurselor Hidrologice în Lume: “Apa, o responsabilitate împărţită”, din 
Raportul despre dezvoltarea umană 2006 al PNUD [Format PDF – 1,76 MB] şi 
de publicaţia Asociaţiei Mondiale a Apei “Gestionarea Integrată a Resurselor 
Hidrologice (GIRH) şi planurile de eficienţă a apei pentru anul 2005. De ce, ce 
şi cum” [Format PDF - 512 KB, în limba engleză]. 

 

1.10.1. GESTIONAREA APELOR DIN ZONELE 
URBANE 

 

• Din anul 1950 până în anul 2000, procentajul populaţiei mondiale 
stabilite în zonele urbane a crescut de la 29 la 47%.  
• Pentru anul 2010, se estimează că mai mult de 50% din populaţia 
globală va locui în zonele rurale. Pentru anul 2020, această cifră ar putea 
ajunge până la 56%.   
• În Africa şi Asia, creşterea urbană a fost mult mai extremă. În ultimii 50 
de ani, creşterea populaţiei urbane de pe cele două continente a crescut de 
trei ori. 

• Aproximativ 3% din suprafaţa terestră a planetei este ocupată de 
zonele urbane. 

(Sursa: www.artecrea.com) 
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• Conform unor estimări, în Africa, populaţia urbană va creşte de la 138 
milioane în 1990 la aproximativ 500 de milioane în 2020.  

• În majoritatea ţărilor cu venituri scăzute şi medii, asigurarea de servicii 
de apă şi salubritate în zonele urbane s-a extins într-un ritm mult mai lent 
decât creşterea demografică.  

• Cu scopul de a atinge, până în anul 2015, Obiectivul de Dezvoltare al 
Mileniului de a reduce la jumătate numărul populaţiei căreia îi lipseşte un 
acces susţinut la sursele de apă potabilă şi la o salubritate de bază, 961 
milioane de persoane care locuiesc în zonele urbane vor trebui să aibă un 
acces mai bun la resursele de apă şi, mai mult de 1.000 de milioane de 
persoane la o salubritate mai bună.   

• Mai mult de 900 milioane de locuitori din zonele urbane locuiesc în 
cartiere mărginaşe, o treime din populaţia urbană totală. Între 25 şi 50% dintre 
locuitorii din cartierele mărginaşe nu au acces la serviciile resurselor de apă şi 
salubritate necesare pentru a combate contaminarea cu agenţi patogeni 
proveniţi din materiile fecale. 

Informaţii extrase din Raportul al doilea al Naţiunilor Unite cu privire la Dezvoltarea 
Resurselor Hidrologice în Lume: “Apa, o responsabilitate împărţită”. 
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2. ECONOMISIREA DE APĂ 

Economisirea apei, şi, în special, utilizarea eficientă a acesteia în fiecare ciclu 
de acumulare are consecinţe foarte pozitive în domeniul energetic, economic 
şi medio-ambiental. 

În continuare, vă prezentăm cu scopuri divulgative câteva soluţii practice care 
pot fi de mare interes pentru autorităţi, profesionişti, profesori şi public, în 
general. 
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2.1. LOCUINŢA şi PYMES 

2.1.1. REUTILIZAREA APELOR GRI 

• Apele provenite de la duşuri, chiuvete şi spălătoare –denumite ape gri 
datorită nivelului de încărcare cu mizerie sau contaminanţi-, pot fi 
reutilizate pentru folosirea în rezervoare cu substanţe inodore. 

• Pentru aceasta, este necesar un al doilea rând de ţevi independente 
către o staţie de tratare şi un rezervor de depozitare din care să 
bombardaţi substanţele inodore printr-o linie proprie. 

• Este un sistem mai costisitor şi dificil de proiectat pentru lucrările deja 
construite, dar, dacă este planificat corect, poate fi abordat în faza de 
construcţie. 

 

2.1.2. COLECTAREA APEI DE PLOAIE 

• Apele de ploaie pot fi contaminate foarte uşor din atmosferă, dar ajung, 
în general, în reţeaua de salubrizare; fapt care le contaminează 
definitiv odată cu amestecarea cu ape reziduale. 

• La ploile de mare intensitate, preaplinul canalizării este derivat către 
staţiile de epurare, cu capacitate suficientă pentru a purifica o astfel de 
cantitate de apă într-un interval foarte scurt de timp; fapt care face 
inevitabile deversările. 

• Apele pluviale, dacă nu sunt adaptate direct pentru consum, prezintă 
nivele scăzute de contaminare, fapt pentru care, după un tratament 
prealabil, vor fi apte pentru alte utilizări (irigaţii, substanţe inodore, 
etc.). 

• Această colectare necesită desfăşurarea unor infrastructuri pe 
domeniile publice, privates, rezidenţiale şi industriale fundamentale, 
pentru a crea circuite închise care să capteze apele pluviale şi apele 
de irigaţii din parcuri, grădini şi zone verzi; pentru reutilizarea la 
substanţele inodore; irigaţiile din zonele verzi şi reîncărcarea pânzei 
freatice. 
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• Fazele de 
proiectare şi 
construcţie a 
noilor clădiri, 
parcări, grădini 
şi alte 
infrastructuri, 
sunt cele mai 
adecvate 
pentru a crea 
depozite 
(cisterne) care 
să colecteze 
apele pluviale şi 
de suprafaţă, 
precum şi 
surplusurile de 
irigaţii din 
parcuri şi grădini, pentru o utilizare ulterioară a acestora. 

• După un tratament uşor, această apă este aptă pentru orice tip de 
utilizare, cu excepţia consumului uman. 

2.1.3. PERLIZATOARE SAU AERATOARE 

• Sunt elemente care amestecă aerul cu apa, ajutându-se de presiune 
prin intermediul efectului denumit Venturi1-, reducând consumul de apă 
şi de energie necesar pentru a încălzi volume mici de apă caldă. 

• Cu o presiune de 2,5 kg, se obţin economii în procent de 35% până la 
50%; cu 3 kg gradul de economisire urcă până la 63% 

                                                         

                                                        
1 Efectul Venturi constă în faptul că, un curent al unui fluid în interiorul unei conducte 
închise diminuează presiunea fluidului la mărirea vitezei atunci când trece printr-o 
secţiune mai mică. Dacă în acest punct al conductei se introduce extremitatea 
celeilalte conducte, se produce o aspiraţie a fluidului conţinut în cea de-a doua 
conductă. În cazul perlizatoarelor, al doilea fluid este aerul care se amestecă cu apa 
sub formă de bule de aer, diminuând cantitatea efectivă a debitului de apă. 

(Author: Nieves León) 

Comentado [AP1]: Toate ilustraţiile din acest manual trebuie 
să fie originale sau de domeniu public. Cele din acest material 
sunt cu scop orientativ, dar trebuie să fie modelele după care 
să se obţină imaginile definitive asupra cărora trebuie să avem 
toţi dreptul de reproducere şi difuzare - 
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2.1.4. REDUCTOARE DE DEBIT 

• Sunt elemente care reduc cantitatea de apă care iese din robinet. 
Funcţionează corect la presiuni de serviciu între 1 şi 3 bari. 

• “Strangulatoarele”, reduc secţiunea de trecere, mărind grosimea 
pereţilor conductelor. 

• Alte modele înlocuiesc filtrul robinetului cumulând avantajele 
perlizatoarelor, dar fără a conferi un răspuns dinamic la presiune. 

• Unele modele se intercalează între robinet şi baterie, în cazul 
robinetelor de la spălător, bideu sau chiuvetă; şi, la duşuri, între robinet 
şi flexor. 

• Localizarea sa este foarte simplă, costul său este foarte scăzut şi 
realizează economii demonstrate, în procent de 40 până la 60%, în 
funcţie de presiunea de pe conductă. 

• Aplicarea acestuia în procesele industriale aduce importante economii 
hidrologice şi permite ajustarea debitului în conformitate cu estimările 
hidrologice necesare într-un anumit circuit sau proces de producţie. 

 

2.1.5. DISPOZITIVE ANTI-SCURGERE 

• Evită pierderile de apă datorate unor eventual erupturi ale garniturilor 
de etanşare. Supapa inertă scurtează trecerea apei atunci când se 
produce o cădere de presiune. 
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• Se instalează în rezervorul de apă al toaletelor, chiuvetelor, 
dispozitivelor de vending, cafetiere sub presiune, sau alte aparate 
electrocasnice similare. 

 

 

2.1.6. BATERIA 

2.1.6.1. BATERIA CU COMANDĂ UNICĂ 

• Bateriile cu comandă unică prezintă mai puţine avarii decât cele 
tradiţionale, datorită sistemului lor compact, denumit cartuş. 
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TEXTUL FIGURII: 
 

Palanca: Manetă 

Embellecedor: Ornament 

Tuerca de compression del cartucho: Dispozitiv de compresie al cartuşului 

Cartucho: Cartuş 

Junta: Îmbinare 

Difusor: Difuzor 

Junta de estanqueidad: Garnitură 

Latiguillo flexible: Linie de racord flexibilă 
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• Avantaje: 

• Reduce riscurile de defecţiuni şi scurgeri. 

• Reduce consumul în faza de ajustare a temperaturii. 

• Uşurează închiderea robinetului. 

• Dezavantaje: 

• Deschidere totală, utilizând,în mod inutil, debitul maxim. 

• Maneta în poziţia centrală, provocând un amestec inutil de apă 
caldă / rece. 

• Soluţii tehnice: 

• Bateriile cu comandă unică, cu deschidere în două faze: 
Mecanismul dispune de o poziţie intermediară care 
proporţionează debitul suficient pentru utilizările uzuale. Dacă 
doriţi un debit mai mare, este necesar să exercitaţi o uşoară 
presiune ascendentă (Reducere mai mare de 50%). 

• Baterii cu comandă unică, cu regulator de debit: Dispun de un 
mecanism reglabil pentru a limita la nivel intern fluxul apei. 

• Baterii cu comandă unică, cu deschidere la rece: Robinetul 
generează numai apă rece atunci când maneta se află în 
poziţie centrală, pentru a obţine apă caldă, este necesar să 
deplasaţi maneta către stânga. 
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2.1.6.2. BATERIA TERMOSTATICĂ 

• Dispune de un selector de temperatură care permite alegerea 
temperaturii dorite şi reglează automat fluxurile de apă caldă şi apă 
rece. 

• Avantaje: 

• economie de 6 până la 16% a apei necesare pentru ajustarea 
temperaturii. 

• economie energetică între 7 şi 17%. 

• Dezavantaje: 

o Riscul depunerilor de calcar în mecanismul de reglare; aceasta 
se soluţionează prin instalarea de dispozitive de decalcifiere. 

 

 

2.1.6.3. BATERIA TEMPORIZATĂ 

• Permite furnizarea de apă pe o durată determinată, la acţionarea unui 
buton, împiedicând ca robinetul să rămână deschis, în special în locuri 
publice. 

• Există unele modele cu reglare de temperatură şi un sistem cu 
închidere voluntară la o a doua apăsare. 

(Sursa: www.fotos.org) 
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2.1.6.4. BATERIA ELECTRONICĂ 

• La aceste baterii, furnizarea de apă se efectuează atunci când se 
aşează un obiect sub baterie şi se întrerupe atunci când se ia obiectul, 
prin intermediul unui mecanism fotoelectric. 

• Permite fluxul de apă pentru un timp minim necesar pentru utilizator. În 
plus, nu necesită niciun fel de contact fizic între utilizator şi instalaţia 
sanitară, motiv pentru care este adecvată pentru spălătoarele publice.  

• Este important de precizat că acest tip de baterie necesită alimentare 
electrică sau încorporarea de baterii, fapt pentru care este vorba de 
elemente care au fost verificate periodic pentru a se asigura buna lor 
funcţionare. 

 

(Sursa: www.nautilus.com) 
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2.1.7. ALTE PIESE SANITARE 

2.1.7.1. DUŞURI CU CONSUM SCĂZUT 

• Un cap de duş convenţional asigură un debit de aproximativ 20 l/min a 
presiuni de serviciu obişnuite. 

• Acest debit poate fi redus, fără pierdere de confort la 9-10 l/min, cu o 
economie de consum între 40 şi 50%. 

• Există o multitudine de capete de duş eficiente, care utilizează diferite 
dispozitive pentru a reduce debitul duşului: amestecul cu aer, 
reducerea aerului de difuzare, dispozitive de scurtare rapidă a furnizării 
sau limitatoare / regulatoare de debit. 

• Acest tip de dispozitive se pot combina cu tehnicile şi dispozitivele 
descrise în acest manual (e.g., baterie temporizată, termostatică, cu 
comandă unică; decalcificatoare). 

 

2.1.7.2. SUBSTANŢE INODORE EFICIENTE 

• Sistemele de deversare după gravitate sunt cele mai utilizate. În unele 
locuri publice se utilizează încastrate în perete pentru a evita 
vandalismul şi pentru a îmbunătăţi aspectul estetic şi de curăţenie. 

• Pentru a converti un rezervor convenţional într-unul eficient există 
diverse metode: 
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2.1.7.2.1. SISTEME CU POSIBILITATE DE ÎNTRERUPERE A 
SCURGERILOR 

• Permit întreruperea procesului de curgere prin coborârea manetei sau 
prin apăsarea butonului o singură dată. 

 

2.1.7.2.2. SISTEME CU PULSATOR DUBLU 
• Dispun de două pulsatoare, unul pentru curgerea parţială şi altul pentru 

curgerea totală. 
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2.1.7.2.3. SISTEME DE REDUCERE A CAPACITĂŢII 
• Constau în reducerea deversării de apă din rezervor la fiecare tragere 

a apei ocupând o parte a volumului cu un alt tip de materiale (saci 
speciali, recipiente pline de apă, etc.). 

2.1.7.2.4. SISTEME DE ÎNCHIDERE AUTOMATĂ 
• Se aplică la rezervoarele cu dispozitiv de descărcare. O metodă constă 

în includerea unui sistem de greutăţi, astfel încât, atunci când se ridică 
robinetul, greutăţile obligă închiderea automată, fiind necesară 
menţinerea manetei ridicate pentru a genera descărcarea totală a 
rezervorului. 

 

2.1.8. DECALCIFICATOARELE 

• Acumularea depozitelor de calcar produce creşteri considerabile de 
energie necesară pentru a obţine apa caldă de uz sanitar (ACS). 

(Autor: Nieves León) 
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• În practică, respectiva acumulare produce: 

• Obstrucţionarea conductelor: diminuarea presiunii şi debitului de apă. 

• Creşterea costurilor energetice, pentru reparaţii şi întreţinere şi pentru 
repoziţionarea prematură a: aparatelor electrocasnice, utilajelor în 
general, supapelor, conductelor şi racordurilor. 

• Există sisteme chimice şi magnetice, ultimele dintre acestea fiind mai 
uşor de instalat în clădiri rezidenţiale care să nu necesite o întreţinere 
ulterioară. 

 

 

 

• Dispozitivele magnetice anticalcar evită depunerile de calcar pe 
circuite şi pe dispozitivele hidraulice. Trebuie să fie complet autonome, 
nu necesită alimentare cu energie electrică, nici întreţinere, şi eficienţa 
acestora este garantată pentru mulţi ani datorită sistemului lor 
magnetic permanent. 

• Funcţionare 

• Acest sistem de tratare intervine fizic în starea apei, nu intră în contact 
cu aceasta şi nici nu îi alterează compoziţia chimică. Schimbă numai 
structura cristalină a sărurilor acesteia, provocând o pierdere a 
capacităţii de depunere a carbonatului de calciu la traversarea 
câmpului magnetic creat de cele două unităţi ale dispozitivului. 

• Aceste echipamente evită depunerile de calcar şi proporţionează alte 
avantaje: 

(Sursa: Sanymax) 
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• Previn formarea de noi depuneri de calcar. 

• Elimină progresiv depunerile existente. 

• Diminuează riscul de coroziune. 

• Evită dezvoltarea de microorganisme, cum ar fi bacterii şi ciuperci, prin 
distrugerea habitatului acestora. 

• Garantează o economisire semnificativă de energie, deoarece 
netratarea depunerilor cauzează pierderi de până la 40% din eficienţa 
aparatelor electrocasnice conectate la reţeaua de apă. 

• Pot fi instalate rapid, fără a necesita lucrări. 

 

2.1.9. APARATE ELECTROCASNICE 

2.1.9.1. MAŞINI DE SPĂLAT 

• Maşinile de spălat utilizează între 110 până la 220 l de apă per încărcare. 
Este recomandabil să le utilizaţi numai când sunt complet încărcate. 

• Atunci când cumpăraţi maşini de spălat noi, ţineţi cont de următoarele: 

• Cele cu încărcare frontală utilizează cu 40% mai puţină apă decât cele 
cu încărcare prin partea superioară. 

• Există modele la care volumul de apă corespunde cu cantitatea 
încărcată, altele care reutilizează apa de la clătit şi altele care 
beneficiază de un ciclu de spălat economic. 

• Din punct de vedere al eficienţei energetice, este recomandabil să le 
selecţionaţi pe cele mai eficiente (Clasa A). 
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2.1.9.2. MAŞINI DE SPĂLAT VASE 

• La spălatul farfuriilor pentru 4 persoane într-o chiuvetă plină de apă, se 
consumă între 25 şi 40 l/zi. Un spălător de vase utilizează între 17 şi 
30 l per încărcare. De aceea, este foarte important să se utilizeze 
spălătorul de vase complet încărcat. 

• Există maşini de spălat vase de capacitate redusă, cu control al 
murdăririi apei şi inhibitoare de pornire când nu sunt complet încărcate. 

• Din punct de vedere energetic: selecţionaţi-le pe cele mai eficiente 
(Clasa A). 

(Sursa: www.dolceta.eu) 
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2.1.10. CONTOARE DE APĂ 

• Primul pas pentru planificarea unui sistem de economisire a apei în 
oricare dintre utilizările de consum, este cunoaşterea exactă a nivelului 
de consum; în special în agricultură, industrie şi Consiliile MUnicipale 
(irigarea grădinilor publice), dar, în mediul domestic, acest control, în 
general, se realizează deja. 

(Sursa: www.dolceta.eu) 
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• Cunoaşterea consumului vă permite să determinaţi dacă utilizatorul se 
situează la un nivel “scăzut, mediu sau ridicat” şi să obţineţi raportul 
litri/oră – zi – lună – unitate de produs, etc. 

• Dacă aceste rapoarte cresc sau scad cu privire la madie, vă va permite 
să interveniţi şi să depistaţi posibilele practici incorecte sau defecţiuni 
ale reţelei (obstrucţionări şi/sau scurgeri). 

• Când contoarele sunt integrate în sistemul de control al irigaţiilor, puteţi 
implementa un algoritm care să vă anunţe cu privire la aceste variaţii, 
începând de la un prag definit în prealabil. 

• În realitate, se impune utilizarea unor contoare electronice,  în principal 
pentru posibilitatea de a realiza “tele-citiri”. 

 

 

(Sursa: www.coaat-se.es) 
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2.2. GRĂDINĂRIT 

• Utilizarea apei pentru irigarea grădinilor publice sau private se poate 
efectua mult mai eficient urmând o serie de practici. 

2.2.1. SELECTAREA PLANTELOR AUTOHTONE 
PENTRU GRĂDINĂ 

• Speciile autohtone (vegetaţie proprie fiecărei zone, regiuni sau ţări) 
necesită mai puţină îngrijire deoarece sunt mai bine adaptate la tipul 
de sol şi la caracteristicile climei, sunt mai rezistente la lipsa de apă, la 
paraziţi şi la boli. 

De exemplu, în climatele mediteraneene, speciile cum ar fi rozmarinul, 
cimbrul, salvia, levănţica, etc.; conferă numeroase avantaje şi 
presupun mari economisiri de timp şi de apă. 

• Această medie prezintă mai multă relevanţă în contextul protejării 
habitatelor naturale europene pe care în impulsionează la scară largă 
Red NATURA 2000. Conservarea speciilor autohtone şi controlul 
“speciilor invazive”, este unul din postulatele stabilite de către Directiva 
92/43/CEE a Consiliului European, cu privire la conservarea 
habitatelor naturale şi la fauna şi flora silvestră. 

• Pe de altă parte, modificarea climatului face ca unele specii să prefere 
“migrarea” în zone care acum vor fi în conformitate cu necesităţile 
climatice abituale, favorizând pătrunderea unor alte “specii invazive”. 

(Autor: Nieves León) 
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• În acest scop, această metodă nu numai că favorizează economisirea 
de apă (obiectul fundamental al acestui obiect) ci este şi în 
conformitate cu legislaţia citată şi favorizează lupta împotriva 
modificării climatice. 

 

2.2.2. APLICAREA TEHNICILOR DE XEROGRĂDINĂRIT 

• Xerogrădinăritul 
este un concept 
inventat de către 
Statele Unite 
('Xeriscape') după 
principiile anilor 
80. Prefixul "xero" 
înseamnă uscat, 
din cuvântul 
grecesc "xeros". 

• Ideea acestui tip 
de grădinărit este 
de a face un uz 
raţional de apa 
din râuri, evitând, 
în orice moment, 
risipa. 

• Economisirea de apă nu este un obiectiv unic; are, de asemenea, un 
sens ecologic şi promovează o îngrijire redusă; de exemplu, limitând 
utilizarea de produse fitosanitare, utilizarea mai redusă a utilajelor cu 
consum de combustibil, reciclarea, etc. 

 

2.2.3. GRUPAREA SPECIILOR DUPĂ NECESITĂŢILE LOR 
HIDROLOGICE 

Se pot distinge, de exemplu, trei nivele conform cărora speciile au un consum 
de apă scăzut, mediu sau ridicat:  

• Zona uscată, plantată cu specii autohtone, în care nu este necesară 
udarea aproape întregul an. Numai irigaţii de întreţinere. 

(Autor: Nieves León) 
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• Zona de risc moderat, în care aducem ocazional un aport de apă 
pentru speciile mai exigente şi pentru speciile capabile să formeze 
straturi, care, la început, vor necesita un pic de ajutor pentru a se 
putea extinde. 

• Zona umedă, în care necesităţile de irigaţii vor fi mai mari. 

• Pe marginile gazonului, acolo unde cade cea mai multă apă, vom 
căuta să plantăm specii care necesită mai multă apă. 

2.2.4. MINIMALIZAREA IRIGAŢIILOR (STRESUL 
HIDROLOGIC) 

• Plantele se obişnuiesc progresiv cu penuria de apă. 

• Solul trebuie lăsat să se usuce moderat între 2 irigări, pentru a stimula 
ca rădăcinile să caute apa în adâncime. 

• Dacă se doreşte convertirea unei grădini "normale" într-una cu puţine 
irigaţii, trebuie să "obişnuim" progresiv plantele, timp de mai mulţi ani. 

 

(Sursa: Harta FAO care arată unde este critică utilizarea apei în agricultură 
(categoria 5) şi indicativul de stres hidrologic (categoria 4)). 
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TEXTUL FIGURII: 
 
Categoria: Categorie / Procentaje: Procentaj 
 

2.2.5. ALTERNATIVE LA GAZON 
• Înlocuirea gazonului cu mase 

arbustifere, plante căţărătoare, 
mărunte, aride, conuri de pin, etc; 
pentru a face grădinile mai eficiente 
din punct de vedere hidrografic. 

• Următoarele elemente pot servi 
pentru a acoperi suprafeţele de 
grădină: 

• Plante căţărătoare 
• Mase arbustifere 
• Conuri de pin 
• Plante decorative, mărunte şi uscate 
• Pavaje 

 

2.2.6. ACOPERIREA SOLULUI PENTRU A 
MENŢINE UMIDITATEA (MULCHING) 

• Acoperirea solului cu 
materiale organice (conuri 
de pin, straturi de plante 
căţărătoare, cum ar fi 
iedera, Hedera helix, 
vinca, Vinca minor sau 
Vinca mayor, hipericum, 
Hypericum calcicum, 
Juniperus horizontalis, 
etc.) sau inerte, care 
dispun de fiecare dată de 
mai multe varietăţi, texturi 

şi culori (covoare de 
culoare, de exemplu). 

(Autor: Nieves León) 

(Autor: Nieves León) 
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• Cu ajutorul acestui strat, se reduce evaporarea apei, ajutând la 
păstrarea umidităţii solului şi va permite economisirea apei 
permanente. 

2.2.7. IRIGAŢIILE 

2.2.7.1. APLICAREA UNOR SFATURI UTILE PENTRU UN 
IRIGAT EFICIENT 

• Sunt sfaturi simple, dar care ajută la economisirea unei importante cantităţi de 
litri de apă: 

• Evitaţi irigaţiile la ore cu căldură maximă, pierderile sunt mai mari prin 
evaporare. Noaptea, plantele şi solul reţin cea mai multă umiditate.  

• Cel puţin o dată pe an, verificaţi piesele sistemului de irigaţii pentru a 
vedea dacă există scurgeri. O pierdere de 11 picături pe minut, 
presupune 2.200 l / an.  

• Curăţaţi filtrele emisoarelor, acumularea de mizerie în acestea face să 
scadă eficienţa irigaţiilor.  

• Reglarea rotirii şi razei emisoarelor, difuzoarelor şi aspersoarelor este 
importantă pentru a uda numai grădina.  

• Irigaţi corect fiecare plantă, evitând formarea de bălţi.  

• Irigaţi de mai multe ori pentru un timp scurt, în loc de a face acest lucru 
o singură dată.  

• Din cele mai utilizate, irigarea prin picurare este cea mai eficientă, solul 
se îmbibă şi pierderile prin evaporare sunt minime, evitând staţionarea 
apei pe frunzele plantelor, fapt care, uneori, este periculos pentru 
acestea.  

• Referitor la speciile din ghivece, este foarte util să lăsaţi o farfuriuţă 
sun ghiveci pentru a reţine apa din surplusul de udare. 
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2.2.7.2. SELECTAREA SISTEMULUI DE IRIGAŢII CEL MAI 
ADECVAT DISPONIBILITĂŢII ŞI CULTURII (O ATENŢIE SPECIALĂ 
IRIGĂRII PRIN PICURARE ŞI PRIN EXUDARE) 

• Dintre sistemele de irigaţii existente, irigarea prin picurare şi exudare 
sunt cele mai eficiente. Aceasta din urmă constă dintr-o membrană de 
polietilenă care formează un mic con de 4-5 microni. 

 

Tub pentru irigarea prin exudare(Sursae: www.elriego.com) 

La aplicarea unei presiuni cuprinse între 2 şi 3 m.c.a, tubul se 
perforează şi apa iese la exterior prin pori pe toată longitudinea sa; contribuie 

cu un debit de 1 la 1,75 l/h/metru de furtun. 

• Permite lucrul cu presiuni foarte mici de coloană de apă. Aceste 
condiţii permit irigarea în situaţii de presiune scăzută. Dimensiunea 
foarte redusă a porilor îi face sensibili la obturări. 

• Lumina favorizează dezvoltarea algelor; de aceea, se recomandă să 
se îngroape la 3 până la 8 cm. 
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Sistem de irigare prin picurare (Sursa: www.floresyjardin.com) 
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2.2.7.3. PROGRAMAREA IRIGAŢIILOR 

• Prin modalitatea sa mai simplă, permite, de exemplu, să se stabilească durata 
irigatului în funcţie de tipul de plante, frecvenţa în funcţie de perioada anului, 
momentul de desfăşurare şi ora, în funcţie de nivelul de insolaţie previzibil 
pentru fiecare anotimp al anului. 

• Prin modalitatea sa mai completă, permite controlarea irigării în funcţie, de 
exemplu, de următoarele variabile: 

• Condiţiile climaterice existente şi inclusiv previzibile (zăpadă, ploaie, 
vânt, radiaţii solare, etc). 

• Stresul hidrologic şi necesităţile plantelor. 

• Rezervele de apă din sol. 

• Controlul inteligent, automat, simplu sau manual al instalaţiei, inclusiv 
modalitatea cu pornire de la distanţă (internet). 

• Comunicarea dintre dispozitivele instalaţiei. 

• Zonalizarea irigaţiilor pentru a le face adecvate fiecărei necesităţi. 

• Contrastul dintre situaţia actuală şi istoricul acumulat în timp, pentru a 
putea lua decizii. 

• Controlul creşterii culturii. 

• Utilizarea de energii novatoare pentru funcţionarea întregului sistem 
sau a unei părţi a acestuia. 
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2.2.7.4. TEHNOLOGII GPRS ŞI WIFI PENTRU CONTROLUL 
IRIGAŢIILOR 

• În domeniul grădinăritului şi agriculturii, controlul irigaţiilor se realizează 
în multe ocazii de la distanţe mari (grădini publice, parcuri comunitare, 
mari parcele de teren irigat, etc.). 

• Pe de altă parte, cablajele necesare pentru a interconecta senzorii şi 
activatoarele sistemului, prezintă un risc sporit de deteriorare datorită 
acţiunilor propri de întreţinere a grădinilor şi culturilor. 

• Evoluţia TIC (tehnologiile informaţiei şi comunicării) au fost elaborate 
pentru a soluţiona ambele dificultăţi. Prima dintre acestea, prin 
intermediul controlului sistemelor de irigaţii prin Internet (GSM, GPRS, 
UMTS,…); cea de-a doua, prin intermediul interconexiunii prin radio 
(WIFI) a senzorilor, activatoarelor, staţiilor de activare şi transmisie, la 
nivelul câmpului. 

2.2.7.5. STAŢIA METEOROLOGICĂ 

• Acţiunea irigaţiilor trebuie să fie legată de existenţa unor condiţii 
climaterice adecvate pentru ca planta să primească o cantitate maximă 
de apă şi substanţe nutritive. 

• staţie meteorologică este unelement indispensabil în toate sistemele 
de irigaţii automatizate care urmăresc eficienţa şi economia de apă. 
Astfel, se va evita, de exemplu, irigarea în momentele de ploaie, geruri 
puternice, radiaţii solare excesive, cu vânt puternic, etc. 

• Informaţiile pe care lepoate genera o staţie meteorologică sistemului 
de irigaţii pentru “valorificarea” acestuia, pot fi următoarele: 
temperatura, umiditatea relativă, precipitaţiile, viteza şi direcţiavântului, 
presiunea atmosferică, radiaţiile solare. 

• Toate aceste valori, şi altele, favorizează o funcţionare corectă a 
acţiunii de irigare în condiţii optime, care să permită acumularea 
maximă şi eficientă a apei. 
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(Sursa; ) 
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2.3. AGRICULTURA 

Î plus faţă de procedurile şi tehnicile descrise în paragraful despre grădinărit, 
care sunt complet aplicabileşi în cazul agriculturii, există şi alte mijloace şi 
proceduri care pot ajuta la gestionarea integrată a resurselor hidrologice 
existente. 

2.3.1. TENSIOMETRE, SONDE DE CAPACITATE 

• Tensiometrele sunt instrumente care indică forţa pe care trebuie să o 
exercite rădăcinile unei culturi pentru a extrage din sol umiditatea de 
care au nevoie, comportându-se ca o rădăcină artificială. 

• Sondele de capacitate sunt senzori care calculează constanta 
dielectrică sau gradul de permeabilitate al materialului pentru a calcula 
conţinutul său volumetric de apă. 

• Permit controlarea umidităţii în zonele rădăcinilor plantelor, pentru a 
adecva irigaţiile la rezervele de apă din sol. 

 

 (Autor: ) 
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2.3.2. DENDROMETRE 

• Instrumente de părecizie pentru a calcula creşterea arborilor; este 
vorba de o precizie de microni, care se depun pe arbori şi sistemul său 
de funcţionare este similar cu cel al unui calibru convenţional.  

• Permite persoanei responsabile cu culturile să dispună de informaţii 
despre schimbările care sunt suportate de creşterea rădăcinilor, 
provocate pentru tratamente cum ar fi irigaţiile, fertilizare, curăţare, 
etc., pentru a controla dezvoltarea şi nivelul de stres hidrologic al 
plantei. 

 

 

2.3.3. SOFTWARE 
•  Pentru exprimarea sa maximă, un sistem de irigaţii eficient trebuie să dispună 

de echipamente (automate programabile –PLC; calculatoare –PC-, sau 
alt tip de sisteme de control al irigaţiilor) care să permită controlul 
acestora prin intermediul algoritmilor capabili să activeze sau să 
oprească irigaţiile, de exemplu, în funcţie de: 

• Cdiţiile meteorologice existente sau prevăzute. 
• Nivelul rezervelor de apă din sol. 
• Necesităţile hidrologice ale plantei. 

• Pe cât posibil, este convenabil să selectaţi echipamente şi software 
deschise (nelegate de mărci sau de tehnologii propri), scalabile (care 
permit încorporarea sau eliminarea ale unor anumite semnale şi 
amplificări modulare ale unor elemente distincte), şi versatile (capabile 
să se adapteze la parametri noi sau la variaţia gradelor de detectare şi 
acţionare). 

(Autor: ) 
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2.3.4. DISPOZITIVE PENTRU DEPOZITAREA ŞI 
CONTROLUL APEI DE IRIGAŢII 

• Captarea apelor de ploaie este o sursă foarte importantă de economisire a 
apei, deoarece captată şi apoi utilizată este apa care nu se consumă în 
reţeaua de alimentare. Desigur, această apă trebuie să fie tratată în prealabil 
şi depozitată pentru a fi utilizată ulterior. 

• Sistemul de dispozitive confecţionate din fibră de sticlă s-a dovedit a fi cel mai 
eficient în majoritatea cazurilor, prin relaţia sa calitate/cost/beneficii faţă de 
mediu; reduce posibilitatea de degradare a apei depozitate şi evită evaporarea 
straturilor de apă de la suprafaţă. 

• Este necesar să se dimensioneze în mod adecvat capacitatea respectivelor 
depozite, în funcţie de: 

• Intensitatea pluviometrică din zonă. 

• Consumul necesar pentru instalare. 

• Ritmurile prevăzute pentru umplerea şi consumul acestora. 

• instalaţie corect dimensionată care ţine cont de o logică de funcţionare 
coerentă, va permite o colectare maximă a apelor pluviale; recurgând la 
transferul în reţea numai în acele cazuri în care dispozitivele nu contează pe 
suficientă apă depozitată pentru a îndeplini cerinţele de instalare. 

2.3.5. SISTEME DE GRAVITAŢIE PENTRU DEPLASAREA 
APEI ŞI IRIGAŢII 

• Atunci când orografia terenului va permite să se stabilească un 
diferenţial de cote între anumite dispozitive sau între acestea şi zona 
de consum (irigaţii sau alte activităţi), trebuie considerat că în anumite 
ocazii, acţiunea gravitaţiei poate fi suficientă pentru a imprima reţelei 
presiune suficientă pentru a duce la bunsfârşit deplasarea apei sau 
chiar pentru consumul acesteia (1atm/10m). 
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• Proiectând un “sistem cu sifon” şi aplicând principiul “vaselor 
comunicante”, există cazuri în care va fi necesară aplicarea unei 
energii externe pentru a “alimenta” sifonul menţionat, ducându-se la 
bun sfârşit ulterior furnizării prin acţiunea gravitaţiei. 

 

2.3.6. BĂLŢI FORMATE DE IZVOARE 

• Valorificaţi posibilitatea de a realiza cursuri de apă dirijate pentru a 
îmbunătăţii eficienţa gestiunii hidrologice a bălţilor formate de izvoare 
existente pe teritoriul Comunităţilor. 

• În continuare,  sunt detaliate unele dintre cele mai relevante:  

- Mărirea capacităţii bălţilor. 

- Îmbunătăţirea absorbţiei. 

- Curăţarea, verificarea şi întreţinerea conductelor de intrare, ieşire şi de 
evacuare. 

- Izolarea totală a bălţilor pentru a reduce pierderile prin evaporare.  

- Evitarea generării de noroi (curăţarea fundului bălţilor). 

2.3.7. EFICIENŢA IRIGAŢIILOR PRIN INUNDARE 
(ROBINETE DIRECTE, SUPAPE, FURTUNE FLEXIBILE, 
ETC.) 

• Această măsură urmăreşte ameliorarea eficienţei irigaţiilor de 
suprafaţă (manta sau inundaţie, irigare prin şanţuri) şi, mai concret, 
acele cazuri în care substituirea acestora prin tehnici mai eficiente 
(aspersare, picurare) nu este viabilă. În măsura posibilului, se 
urmăreşte ameliorarea eficienţei sistemului de distribuţie (scurgeri prin 
canale de irigaţii, şanţuri), regularizarea timpului de irigare în funcţie de 
debit, cultivarea şi necesităţile conforme ciclului vegetativ (prima irigare 
sau cele succesive). 
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• Pentru aceasta, se propune valorificarea posibilităţii de:  

• Întubarea canalelor de pe parcele şi dotarea acestora cu supape de 
control (automate sau manuale), necesită:  

o Supape de izolare: Închiderea cu o supapă de izolare care se 
mişcă în sus şi în jos mişcând un dispozitiv volant. Sunt utile 
pentru izolarea zonelor de instalare. Nu servesc pentru a regla 
debitul.  

o Supape fluture: Elementul de închidere este un disc sau o 
bandă verticală cu acelaşi diametru ca şi tubul. Se utilizează 
pentru izolarea zonelor şi pentru reglarea debitului.  

o Supape hidraulice, volumetrice, bilă sau sferă şi altele. 

• Utilizarea de dispozitive pentru stropire directă, cum ar fi mici sifoane, 
care nu afectează dispozitivele de distribuţie. 

• Utilizaţi furtune flexibile uşoare ca o alternativă la utilizarea canalelor şi 
şanţurilor. 

• Nivelaţi suprafaţa de irigat: cu cât este mai neregulată topografia 
acestuia, cu atât mai mare va trebui să fie volumul de apă aportat. 
Sunt necesare suprafeţe pline sau cu crăpături uşoare, nu este 
recomandată irigarea pe soluri cu permeabilitate foarte mare, nici cu 
tendinţă de inundare (argilos).  

• Facilitaţi avansarea apei ameliorând rugozitatea suprafeţei (exemplu: 
seceraţi iarba din livezi). 

2.3.8. MULCHING (PRODUCŢIA FRUCTIFERĂ ŞI 
HORTICULTURA) 

• Căptuşirea sau mulching, cu toate că a fost citată pentru grădinărit, 
este o practică agricolă cu o relevanţă specială care constă în 
acoperirea solului cu un material organic destinat pentru protecţia 
solului, evitarea proliferării buruienilor şi, eventual, pentru a-l fertiliza.  
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• Cu acest strat se reduce evaporarea apei, ajutând la menţinerea 
umidităţii solului. 

În mediul agriculturii, utilizarea acestuia este recomandată în mod special în 
horticultură şi producţia fructiferă. 

2.3.9. SISTEME DE TELECONTROL ÎN COMUNITĂŢILE 
CARE DEŢIN REŢELE COLECTIVE DE IRIGAŢII 

• Odată stabilită ocomunitate, este necesară valorificarea metodelor prin 
care se pot monitoriza acţiunile de irigare. 

• Instalaţia de telecontrol permite stabilirea turelor de irigaţii 
(maximalizarea irigaţiilor nocturne), liniile de debit şi volumele conform 
ciclurilor fenologice. 

• În acelaşi timp, prezintă posibilitatea de a stabili politici comune de 
eficienţă, precum şi adaptarea la Directivele comunitare în materie de 
apă şi mediu înconjurător. 

2.3.10. ÎNTREŢINEREA REŢELELOR DE DISTRIBUŢIE 

• Dacă întreţinerea reţelelor de distribuţie trebuie să se efectueze în mod 
independent faţă de tehnica de irigaţii utilizată, în cazul irigaţiilor de 
suprafaţă (manta / inundaţie, irigaţii şi canale) ocupă un interes 
special. 

• În cazul scurgerilor, se recomandă reamplasarea nodurilor de cuplare 
ale reţelei, creşterea sau înlocuirea laturilor de secţiune insuficiente şi 
verificarea stării părţilor componente care conferă apă pe parcele, 
pentru a ameliora eficienţa razei de distribuţie.  

• Trebuie indicat că valoarea pierderilor din reţelele de distribuţie din 
Spania depăşeşte în multe cazuri un procent de 5% din cantitatea 
totală de apă utilizată pentru irigaţii. În aceste date, sunt incluse 
pierderile provenite din filtrare prin intermediul îmbinărilor sau fisurilor 
conductelor, pierderile produse prin intermediul componentelor care se 
află pe conducte şi pierderile generate de debordarea în unele locuri, 
datorită secţiunilor insuficiente pentru modulele de irigat care se află în 
derivaţie. 
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2.3.11.AUTOMATIZĂRI COMPUSE PENTRU 
CANALELE DE IRIGAŢII 
• Automatizările compuse permit 

ameliorarea eficienţei reţelelor de 
distribuţie. Se recomandă valorificarea 
implantării în dispozitive manuale 
(acequias), foarte uzuale în reţelele 
colective de irigaţii şi zonele în care 
irigaţiile prin inundaţie sunt practicate în 
mod predominant. Încorporarea energiilor 
novatoare ca şi sursă de energie, 
facilitează implantarea dispozitivelor în 
orice punct geografic. 

2.3.12. CONTOARE PENTRU REŢELELE DE COLECTARE 
AGRICOLĂ 

• Atunci când este cunoscut volumul aportat de o reţea determinată şi fiind 
stabilite locurile în care trebuie să fie administrată apa (supape 
volumetrice), instalarea contoarelor în conformitate cu punctele de 
consum (sectorizare) sau într-un singur punct (reţeaua generală de 
colectare) va permite cunoaşterea consumurilor totale.  

• Verificând volumul consumului de apă din agricultură, cunoaşterea 
consumului permite calcularea raţiilor de interes, dintre cele care sunt 
furnizate;   

• Metri cubi/oră-zi-lună,  

• Metri cubi/cultură: % estimări de consum hidrologic. 

• Metri cubi consumaţi. 

• Astfel, instalarea de contoare pentru sector şi/sau punct de consum 
facilitează urmărirea şi controlul economiei. În prezent, se impune 
utilizarea unor contoare electrice,  în principal datorită posibilităţii de a 
realiza tele-citiri. 

(Autor: Nieves León) 
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2.3.13. REGULATOARE DE PRESIUNE 

• Regulatoarele de presiune se utilizează pentru a regla şi controla 
presiunea începând din punctul de instalare. 

• Aceste dispozitive evită supra-presiunile care ar putea să rupă 
conductele, emisoarele etc. În mod normal, reglează presiuni între 0,2 
şi 8 kg/cm2. 

• Este important să se monteze un regulator de presiune la intrarea în 
fiecare subunitate de irigaţii, pentru a menţine o presiune constantă pe 
durata funcţionării emisoarelor. Utilizarea acestora este mai importantă 
atunci când terenul este accidentat, fapt care generează diferenţe mai 
mari de presiune în anumite puncte ale instalaţiei. 

 

 

2.3.14. REGULATOARE DE DEBIT 

• Permit controlarea debitului care circulă printr-o anumită instalaţie. 
Este foarte convenabil să se monteze un regulator de debit la intrarea 
în fiecare unitate de irigaţii pentru a trece numai cantitatea de apă care 
se doreşte către derivaţiile terţiare şi laterale. 

(Sursa: ) 

 



LECŢIE DESCHISĂ 

 87 

• Cele mai uzuale sunt cele cu diafragmă, care regulează debite între 2 
şi 50 litri pe secundă. Funcţionarea acestora se bazează pe diafragma 
din material elastic care se deformează, deschizând sau închizând 
secţiunea de trecere şi permiţând să treacă numai debitul nominal 
selecţionat. 

 

2.3.15 SUPAPE VOLUMETRICE PENTRU 
REŢELELE DE COLECTARE 

• Încorporarea de supape volumetrice în reţelele de colectare permite 
controlarea volumelor de apă utilizate. Este vorba de o simplă supapă 
hidraulică, la care se încorporează un contor (ex. Woltman). 

• Dispun de un selector pe care se indică manual volumul de apă care 
se doreşte să fie aplicat. Atunci când contorul ajunge la volumul 
indicat, se generează un semnal hidraulic care închide supapa. 
Utilizarea acestora, combinată cu calcularea prealabilă a necesităţilor 
hidrologice, permite ameliorarea eficienţei cu un raport cost / beneficiu 
ambiental rezonabil. 

(Sursa: ) 
 



MANUAMANUALULLUL  INFORMATIVINFORMATIV  AQUANETAQUANET  REFERITORREFERITOR  LALA  EFICIENŢAEFICIENŢA  UTILIZĂRIIUTILIZĂRII  APEIAPEI  

 88 

 

 

2.3.16 SUPAPE ELECTRICE PENTRU 
CONTROLUL IRIGAŢIILOR ŞI FLUXULUI ÎN 
REŢELELE DE COLECTARE 

• Permit automatizarea irigaţiilor, fiind “programatorul” care acţionează 
supapele electrice prin intermediul impulsurilor electrice. 

• Posibilitatea acţionării de la distanţă permite utilizarea acestora ca 
element de întrerupere a administrării de apă. Implantarea acestora 
contribuie la temporizarea irigaţiilor şi, prin expansiune, ameliorează 
eficienţa acestora. 

• În mod normal, este vorba de supape hidraulice, cărora li se 
încorporează un dispozitiv electromagnetic care acţionează 
mecanismul care generează deschiderea sau închiderea acestora. 

• Supapele pot fi de tip “normal deschise sau închise”, dar unele modele, 
atunci când sunt acţionate, consumă energie; pentru a evita acest 
lucru, pot fi instalate supape electrice de tipul LACH (care consumă 
energie numai atunci când se deschid sau se închid). 

(Sursa: ) 
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2.3.17. REUTILIZAREA APELOR EVAPORATE, 
REZIDUALE ŞI SALUBRE PENTRU IRIGAREA 
SERELOR (APLICAŢIE DE PROTOTIPURI SUB 
SEMNUL PROIECTELOR I+D+I) 

• În acest caz, este forba despre un proiect care se descrie cu titlu 
informativ, cu obiectivul de a reflecta gradul de investigare şi 
dezvoltare realizată în materie de economisire eficientă a apei.  

• Prezentarea a constat în crearea unui prototip de seră închisă în care 
se poate controla climatul interior numai cu ajutorul energiei solare. 
Pentru aceasta, s-a dezvoltat un sistem colector solar pe bază de aer 
umed, compus dintr-o seră şi un turn solar, care conţine un comutator 
de căldură în interior, care permite răcorirea incintei şi stocarea căldurii 
pentru a putea fi utilizată ulterior. 

• Turnul crează o convenţie naturală care conectează aerul umed cu un 
comutator, unde este răcit, la modul în care umiditatea se 
condensează şi poate fi recuperată apa conţinută în aer. Cu alte 
cuvinte, una dintre marile realizări ale proiectului Watergy este că se 
reuşeşte recuperarea apei pentru irigaţii care a fost evapotranspirată. 
O a doua fază a proiectului tratează epurarea apei reziduale şi/sau 
desalinizarea apei salubre. Ambele faze au concluzionat că apariţia şi 
încorporarea a prototipului în agricultură poate fi numai o realitate pe 
termen scurt. 

• În final,  trebuie indicat faptul că proiectul experimental s-a desfăşurat 
sub egida “V Programa Marco de la U.E. (Subprogramul Energie, 
Mediu Înconjurător şi Dezvoltare) (NNE5-2001-683), între luna aprilie 
2003 şi luna martie 2006. 

• Titlul proiectului: "Un nou colector solar pe bază de aer umed pentru 
tratarea apei şi climatizarea incintelor"- 
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2.3.18. TEHNICA DE IRIGAŢII LEPA 
• Este vorba de o tehnică de irigaţii prin “aspersie” care utilizează 

aspersoare de joasă tensiune care sporesc cu un procent de 80% 
eficienţa aspersoarelor convenţionale. 

• Sistemul de aspersie proiectat poartă denumirea de “irigaţii de precizie 
cu putere scăzută (LEPA)”. 

• Aceste aspersoare distribuie apa mai aproape de plantă prin 
intermediul tuburilor de picurare care se extind pe verticală începând 
de la braţul aspersorului. 

• Dacă se combină acest sistem cu un alt tip de pregătire a terenului 
pentru a se conserva apa (ex.,: mulching), se pot obţine ameliorări de 
până la 95%. În plus, deoarece sistemul funcţionează la presiune 
scăzută, se reduce consumul de energie în procent de 20% până la 
50%. 

 

 

 

TEXTUL FIGURII 
 
Burbuja:Vapori 
 
Atomizador: Atomizator 
 
Aplicación agroquímicos: Utilizator agrochimic 

(Sursa: ) 
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2.3.19. TEHNOLOGII, SOFTWARE ŞI DISPOZITIVE  
DE CONTROL ŞI REGULARIZARE DE DEBIT 
PENTRU IRIGAŢII 

• Aceste mijloace se referă la încorporarea individuală sau în paralel cu 
tehnologii pentru controlul şi regularizarea reţelelor de distribuţie, în 
special în cadrul reţelelor colective de irigaţii. 

• Controlul se poate realiza, de exemplu, prin intermediul unei combinaţii 
de sonde de nivel şi dispozitive motorizate, ceea ce facilitează 
controlul şi regularizarea debitelor pe sectoare, în baza unor estimări 
prealabile. 

2.3.20. SURSE WEB PENTRU CALCULAREA 
IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎN 
AGRICULTURĂ, CALCULUL VOLUMELOR DE 
IRIGAŢII, FERTI-IRIGAŢII, ETC. 

• Sunt deosebit de interesante serviciile şi publicaţiile pe care multe 
organizaţii agricole le pun la dispoziţia agricultorilor, în general şi a 
afiliaţilor acestora, în particular, şi care abordează teme referitoare la 
medierea impactului asupra mediului, calcularea irigaţiilor, sisteme de 
ferti-irigaţii, dăunători, etc. 

• Cu caracter de exemplu: 

• Pagina web a Conferinţei Italiene a Agricultorilor, de la Livorno 
(http://www.irri.it/irri.asp), de pe care pot fi accesate programe care 
permit verificarea eficienţei sistemelor de irigaţii, calcularea capacităţii 
şi volumului de irigaţii, planificarea ferti-irigaţiilor şi consultarea unei 
documentaţii numeroase de interes pentru agricultură. 
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2.3.21. Programul ADOR 

Programul ADOR sunt finanţate de Planul Naţional R&D şi de Fondurile ERDF 
de la Uniunea Europeană. A fost creat pentru a ajuta comunităţile cu irigaţii, 
pentru o mai buna dezvoltare a managementului apei şi pentru facilitarea 
deciziei cu privire la modernizarea agriculturilor cu irigaţii şi la planificarea 
campaniilor de irigare. Activitatea sa se bazează pe o bază de date largă, în 
măsură să dinamizeze procesele de management şi capabil să faciliteze 
facturarea prin controlul apei, folosirea de curent, altele. 

Programul poate fi folosit în comunităţile de irigare, care utilizează orice tip de 
sistem de irigaţie (de suprafaţă, spray sau irigarea prin picurare), precum, şi 
orice tip de reţea de distribuţie (canale sau ţevi). 
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2.4. INDUSTRIA ŞI INDUSTRIA HOTELIERĂ 

2.4.1. SUBSTITUIREA METODELOR 
TRADIŢIONALE DE CURĂŢENIE PRIN METODE 
DE CURĂŢENIE USCATĂ –CURĂŢARE PE LOC- 
(CIP) 

•  Activităţile de curăţenie sunt prezente în toate procesele de producţie, fiind 
inerente procesului sau implicite pentru lucrările de întreţinere a instalaţiilor. 
În acest ultim caz, continuă să fie abitual, să utilizeze apa ca element de 
antrenare a particulelor. Acest comportament, atât de familiar şi învechit 
trebuie să fie modificat. Pentru aceasta, se propune elaborarea unui plan 
specific de curăţenie, bazat pe:   

• Utilizarea unor metode de curăţare uscată a tuburilor, supapelor, 
depozitelor... 

• Valorificarea posibilităţii existenţei unor sisteme de curăţare pe loc 
“Cleaing in place” (CIP) 

• Analizarea procesului de producţie pentru a evita curăţările inutile. 
•  Pe lângă beneficiile ambientale obţinute la aplicarea prezentei metode, se 

observă creşterea productivităţii, derivată din reducerea timpului de curăţat şi 
de punere în funcţiune a instalaţiilor (dispare operaţiunea de demontare şi 
montare a componentelor). 

 

2.4.2. PLATOURI PENTRU COLECTAREA DEŞEURILOR 
(CURĂŢAT USCAT) 

• Implantarea acestora reduce generarea de focare de infecţie şi propagarea 
reziduurilor (ulei). 

• Reduce acţiunile concrete de curăţare (spălare sub presiune) sau 
debarasarea prin intermediul apei.  

• Încurajaţi utilizarea de platouri pentru colectarea deşeurilor care nu 
sunt necesare (devărsări, scurgeri...). 

• “Bateti” recipientele, dispozitivele, etc. Pentru a evita trecerea în 
atmosferă sau în instalaţii a prafului provenit de la produse (curăţări 
inutile). 
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• Realizarea deplasării produsului de la un loc la altul cînd nu este în 
stare de funcţionare. 

 

2.4.3. ASPIRATOARE DE PRAF-CU LICHIDE 
(CURĂŢARE USCAT) 

• Evitaţi propagarea particulelor contaminante (praf) promovând utilizarea 
unor tehnici de curăţare uscată, care reduce consumul de apă: 

• Aspirare, 

• Colectarea manuală sau mecanică a mizeriei. 

 

 (Sursa: ) 
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2.4.4. DISPENSATOARE DE CELULOZĂ ŞI 
MATERIALE ABSORBANTE (CURĂŢARE 
USCATĂ) 

• Utilizarea de materii sau materiale absorbante, cum ar fi: 

• Celuloză 

• Rumeguş  

• Nisipuri absorbante 

•        Accesul rapid la acestea reduce semnificativ utilizarea altor metode de 
curăţare (ex., curăţarea prin intermediul apei) 

 

 (Sursa: ) 
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2.4.5. FĂRAŞE (CURĂŢARE USCATĂ) 

• Introducerea de utilaje pentru spălat podeaua şi/sau făraşe mecanice 
pe suprafeţele care, datorită dimensiunii lor, tipului de suprafaţă şi 
planeităţii, justifică utilizarea acestei modalităţi. 

• Aplicarea acesteia poate reduce considerabil consumul de apă 
destinat activităţilor de curăţare a podelelor. 

 

 

2.4.6. PERII ŞI GREBLE MANUALE (CURĂŢAREA 
USCATĂ) 

• Perierea sau greblarea uscată a suprafeţelor care permit acest lucru. 

• Înainte de a curăţa cu o cârpă şi numai dacă nu se pot colecta 
reziduurile prin intermediul aspirării, se recomandă realizarea unei 
perieri pentru a extrage particulele solide mai mari. 

• Aplicarea acestei metode contribuie la minimalizarea consumului de 
apă derivat din activităţile de spălare a podelelor. 

(Sursa: ) 
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2.4.7. SISTEME DE CURĂŢAT SUB PRESIUNE 

• Sistemele de curăţat sub presiune sunt mai eficiente pentru curăţenie 
şi utilizează un volum de apă mai mic. 

• Implantarea de duze sau pistoale sub presiune pe furtunele 
convenţionale conferă economii hidrologice considerabile. 

 

 

2.4.8. ÎNCHIZĂTOARE MANUALE 

• Este foarte recomandabilă utilizarea de robinete cu un sistem de 
închidere manuală pe duze; dacă sistemul de închidere al robinetului 
nu se găseşte pe gura acestuia, vom irosi o cantitate mare de apă la 
închiderea robinetului pe care este conectat. Cele mai recomandate 
sunt supapele cu bilă. 

• Aplicarea acestora poate reduce considerabil consumul de apă derivat 
din activităţile de spălare a podelelor. 

(Sursa) 
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2.4.9. DEBITMETRE ŞI MEDIATOARE DE FLUX 

• Dispozitive care permit cunoaşterea debitului care curge printr-o reţea 
determinată de colectare. 

• Pun la dispoziţie informaţii pentru estimarea consumurilor şi economiilor 
proiectate. 

• Pot fi utilizate pentru lucrări de întreţinere, detectare a posibilelor scurgeri 
şi/sau  pierderi de presiune. 

• În mediul industrial, se remarcă următoarele: 

• Mediator cu orificii multiple. 

• Debitmetru cu ultrasunete.  

• Debitmetru electromagnetic. 

(Sursa: ) 
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2.4.10. SONDE ŞI/SAU SENZORI DE NIVEL 

• Aplicarea acestora permite cunoaşterea nivelului de rezerve existente 
într-un depozit determinat şi/sau dispozitiv de colectare. 

• Se dovedesc a fi foarte utile pentru verificarea consumurilor reale. 
Combinate cu debitmetre şi manometre, se dovedesc a fi foarte 
eficiente pentru detectarea scurgerilor. 

• În combinaţie cu sisteme de control al irigaţiilor, permit comutarea la 
sursa de administrare în funcţie de disponibilităţi. 

• Există modele capabile să se adapteze la orice tip de fluid şi situaţie. 

 

 

(Sursa: ) 
 

(Sursa: ) 
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2.4.1.1. MANOMETRE 

• Manometrele de presiune servesc pentru determinarea presiunii absolute, 
vidului sau presiunii diferenţiale existente într-o reţea determinată. 
Utilizarea acestora facilitează identificarea scurgerilor din reţea. 
Manometrele manuale permit realizarea contorizărilor pe diferite tipuri de 
circuite, dintre care se menţionează: 

• Circuitul de încălzire. 

• Sistemul de prevenire a incendiilor. 

• Circuite de reciclare şi reutilizare a apelor. 

• În ceea ce priveşte tipurile de manometre, se detaşează utilizarea de 
datometre cu posibilitatea de transmisie a datelor (Windows). Această 
caracteristică le face foarte interesante, dar reduce timpul de răspuns în 
cazul unei posibile scurgeri. 

 

2.4.12. REDUCTOARE REGULATOARE DE 
PRESIUNE, PENTRU LINII DE ALIMENTARE 

• Dispozitiv proiectat pentru calcularea presiunii de admisie sau a liniilor 
de repartizare, permiţând controlul adecvat şi regularizarea presiunii 
dorite în cadrul dispozitivului. 

• Permite efectuarea de economii prin administrarea unei presiuni 
scăzute, fără a pierde eficacitatea debitului. 

(Sursa: ) 
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• Ca exemplu, trebuie menţionat că, la o presiune de 6 bari, se obţine un 
debit de 25 l/min, dacă reducem presiunea la 3 bari, obţinem un debit 
de 17 l/min (reţea rezidenţială). 

2.4.13. ANALIZATOR PENTRU ANALIZAREA 
CONSUMULUI DE APĂ 

• Un echipament de analizare şi gestionare a consumurilor acţionează 
ca o supapă manuală şi automată de securitate en în instalaţiile de 
furnizare a apei, controlând şi comparând consumurile, scurtând 
furnizarea atunci când tipul de consum este similar cu cel care trebuie 
să fie memorat ca fiind o anomalie sau neobişnuit. 

• Încorporează un element de închidere manuală care acţionează ca o 
cheie pentru o închidere tradiţională. 

 

 

 

 (Source: ) 
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2.4.14. SUPAPE TERMOSTATICE INDUSTRIALE 
• Permit controlul şi temperatura de amestec a apei în procesele de 

producţiei şi în marile furnizări. 
• Permite realizarea unor importante economii de apă şi energie (5% şi, 

respectiv, 20%). 
• Se recomandă combinarea acestora cu utilizarea de decalcificatoare, 

pentru a reduce încrustarea de depozite de calcar pe mecanismele de 
regularizare. 

• În cadrul proceselor industriale cu necesităţi de telemetrie, se 
recomandă optarea pentru sisteme electronice de amestec, care 
permit să fie acţionate de la distanţă prin intermediul unui program 
software. 

 

 

 

2.4.15. SUPAPE ELECTRICE, SUPAPE DE 
DECONECTARE AUTOMATĂ, TEMPORIZATE, 
DETECTOARE 

• Încorporarea acestora în gestionarea proceselor de producţie, dintre care 
se remarcă: tunele de spălătorie, circuite de refrigerare şi sisteme cu 
circuite de recirculare, conferă importante economii hidrologice. 

• Este convenabil să se înlocuiască supapele tradiţionale (manuale) cu 
supape electrice, detectoare optico-electrice, supape de deconectare 
automată şi sisteme automate similare. 

• Se remarcă după potenţial: 

• Supape electrice de întrerupere a apei calde şi/sau reci. 

(Sursa : ) 
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• Sisteme de deconectare automată. 

• Trebuie menţionată posibilitatea de a combina utilizarea acestor dispozitive de 
ultimă generaţie cu avantajele pe care le oferă telemetria. 

 

2.4.16. STABILIZATOR DE PRESIUNI  

• Implantarea de echipamente stabilizatoare de presiune în reţelele de 
distribuţie reduce problemele legate de presiune, în principal în 
circuitele ACS, încălzire. 

• Aceste dezechilibre sunt responsabile pentru debitele aflate sub pragul 
de eficienţă. Funcţionează reglând presiunea şi debitul şi, modelele 
mai avansate, sunt capabile să realizeze întreruperi ale apei calde în 
cazul lipsei apei reci, şi invers. 

 

 

 
(Sursa: ) 
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2.4.17. CIRCUITE DE RETUR ŞI REUTILIZARE A 
APELOR ÎN PROCESELE INDUSTRIALE 

• În cadrul proceselor de producţie care necesită apă pentru desfăşurare 
(e.x, tăbăcărie, conserve, etc.) trebuie să se valorifice posibilitatea de 
reutilizare a apei în cadrul procesului. 

• Această modalitate permite modificarea procesului de producţie prin 
intermediul încorporării unui circuit de retur şi unei faze de tratare a apei 
utilizate în proces (reciclate). 

• Acest tip de acţiuni generează următoarele beneficii pentru mediul 
înconjurător: 

• Reducerea consumului de apă în cadrul proceselor de producţie. 

• Minimalizarea tratării apelor din cadrul procesului. 

• Minimalizarea volumului de scurgeri de ape reziduale şi tratarea 
acestora. 

 

2.4.18. INELE DE RECIRCULARE ŞI REUTILIZARE 
(CIRCUITE DE VAPORI INDUSTRIALI) 

• Încorporarea de inele de recirculare şi reutilizare în circuitul de vapori al 
unui proces industrial determinat (exemplu: industria textilă) permite 
reducerea semnificativă a consumului de apă implicată în generarea de 
vapori industriali. La o primă apreciere, se identifică următoarele posibilităţi: 

 
• Recircularea apei condensate (vapori) 
• Reutilizarea apei condensate (vapori). 
• Reutilizarea apelor reziduale. (alte utilizări)  
• Reutilizarea apelor de refrigerare.(alte utilizări) 
•  

• În ceea ce priveşte designul acestora, se remarcă recomandarea de 
reducere la maxim a lungimii inelului. Se recomandă realizarea controlului 
acestuia prin intermediul supapelor electrice, dispozitivelor de temperatură 
de ieşire  (supape sau malaxoare termostatice), telemetrie, controlul 
scurgerilor... 
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TEXTUL FIGURII: 
 

Aire: Aer 
Gas: Gaz 
Turbogenerador de gas: Gaz turbo generator 
Chimenea: Coş de fum 
Vapor: Abur 
Turbogenerador de vapor: Turbo generator de vapori 
Condensador: Condensator 
Torre de refrigeración: Turn de îngheţare 
Alimentador: Alimentator 
Caldera: Cazan 
Combustión: Ardere 
Cenizas: Cenuşă 
Tratamiento de gases: Tratament de gaz 
Chimenea: Coş de fum 

(Sursa: ) 
 



MANUAMANUALULLUL  INFORMATIVINFORMATIV  AQUANETAQUANET  REFERITORREFERITOR  LALA  EFICIENŢAEFICIENŢA  UTILIZĂRIIUTILIZĂRII  APEIAPEI  

 106 

 

2.4.19. SEPARAREA REŢELELOR ÎN INDUSTRIE 
(RECUPERARE, RECICLARE, REUTILIZAREA APELOR 
GRI, PLUVIALE ŞI DEŞEURILOR INDUSTRIALE) 
• Separarea reţelelor în fază de proiect, atât la nivel punctual (hale 

industriale) cât şi lanivel colectiv (polígon industrial) oferă valori de 
reutilizare şi/sau reciclare a apelor foarte interesante. Se remarcă 
următoarele reţele:  

A) Reţeaua de recuperare a apelor pluviale 
• Aşa cum a fost indicat anterior, dar, în acest caz, aplicându-se specific 

mediului industrial, se urmăreşte colectarea apelor pluviale pentru 
utilizarea ulterioară a acestora în activităţile de curăţare industrială, 
agricultură şi grădinărit. 

B) Reţea de ape gri, reziduuri urbane şi deşeuri industriale:  
• Canalizarea şi tratarea ulterioară a apei în E.D.A.R va face posibil, 

dacă mijloacele o permit, reutilizarea apei reciclate în cadrul proceselor 
de producţie. Această modalitate rezultă a fi foarte interesantă în 
special în localităţile în care E.D.A.R se găseşte amplasată în propriul 
poligon industrial (procesarea de reziduuri urbane şi industriale). 

• Prezenta modalitate reflectă un raport interesant cost / beneficiu 
ambiental, dacă este realizată în faza de proiect. 

2.4.20. SISTEME DE COLECTARE NATURALĂ SAU 
FORŢATĂ PENTRU CAPTAREA APEI DE PLOAIE 

• Profitaţi de relieful din zonă (ex., poligoane industriale cu taluzuri sau 
denivelări pe laturi) pentru colectarea apelor pluviale, sau, în lipsa 
acestora, planificaţi sisteme de “colectare natural-forţată” prin 
intermediul unei baze argiloase şi a unei înclinări adecvate, care să 
permită realizarea colectării şi care să facă parte din reţeaua de 
colectare a apelor pluviale. 

• Prezenta modalitate reflectă un raport interesant cost / beneficiu 
ambiental dacă se realizează în fazele de proiectare ale poligoanelor 
sau halelor industriale. 
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2.4.21. REZERVOARE CU ULEI TERMIC 
(SUBSTITUIREA APEI CU ULEI, CA FLUID 
PENTRU TRANSPORTUL TERMIC) 

• La crearea sau renovarea proceselor industriale în care este necesară 
instalarea de rezervoare de vapori, trebuie să se valorifice instalarea unor 
rezervoare cu ulei termic. 

• Tradiţia face ca multe întreprinderi să continue să utilizeze vapori în acele 
procese în care ar putea utiliza ulei termic, având ca şi consecinţă 
economisirea consumului de apă şi tot ceea ce derivă din aceasta: un 
consum mai mare de combustibil, tratare contra sărurilor, deşeuri, epurări 
înainte ca apa să fie redată circuitului hidrologic etc. 

• Pe lângă eliminarea consumului de apă în cadrul procesului de producţie, 
dispar o serie de activităţi inerente producţiei şi utilizării vaporilor de apă: 

• Necesitatea de a menţine o temperatură constantă pentru ca apa să îşi 
schimbe starea de agregare. 

• Deşeurile saline şi noroiul care se realizează în mod uzual, printre 
altele. 

• Aceste procese presupun o pierdere de apă de domeniul a 300-350 l/h 
numai pentru curăţarea bazinelor, ţinând, totuşi, cont de o realizare de 
100% a condensării şi presupunând o calitate a apei de 0.25 gr./litru de 
impurităţi (plus un tratament corect împotriva sărurilor), pentru o 
producţie de aproximativ 4.000 kg/h de vapori. 

• În cazul rezervoarelor cu ulei termic nu există consum de apă. 
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2.4.22. DIMENSIONAREA OPTIMĂ A INTER-
SCHIMBURILOR DE CĂLDURĂ ŞI/SAU SISTEME 
DE ACUMULARE 

• Dimensionarea optimă a inter-schimburilor de căldură şi/sau sistemelor 
de acumulare instalate în liniile de transport al fluidelor (vapori şi/sau 
apă)  reduce considerabil consumul energetic şi hidrologic. 

• În ceea ce priveşte acesta din urmă, minimalizarea se datorează 
confluenţei a diferiţi factori; pe de o parte, pentru lucrările de curăţenie 
(golirea liniei) se va descărca un volum mai mic de apă, şi, în acelaşi 
timp, va fi nevoie de o cantitate mai mică de apă. Pe de altă parte, o 
reducere a volumului de apă depozitată şi debite inferioare, duce 
implicit la o reducere a risipelor hidrologice (scurgeri, epurări...). 

(Sursa: ) 
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2.4.23. CONTROLUL AUTOMAT AL 
DEŞEURILOR (CONTROL TDS) 

• Epurarea rezervoarelor (extracţia apei) este necesară pentru a elimina 
materiile solide dizolvate în lichid. 

• Dacă apa aflată sub formă de vapori este un vehicul pentru distribuirea 
căldurii în diferite procese, niciodată nu este pură şi elementele pe care le 
conţine pot afecta conductele şi limita transferul de căldură. 

• Pentru a menţine eficienţa rezervorului şi pentru a creşte durata de viaţă 
utilă este necesară o întreţinere care să reducă depozitul de materii solide 
şi încrustări pe suprafeţele de încălzire.  

• Pe lângă apă, pătrund în rezervor săruri dizolvate, dacă vaporii nu conţin, 
practic, impurităţi; acest fapt produce o îmbogăţire a concentraţiei de 
materii solide dizolvate. Epurarea este necesară pentru a menţine un nivel 
de materii solide total dizolvate în cadrul limitelor cerute pentru 
funcţionarea optimă a sistemului de generare de vapori. Apa de 
realimentare repune apa descărcată şi reduce materiile solide dizolvate în 
apa de circulaţie din rezervor la un nivel acceptabil. 

• Continuă să fie foarte comună realizarea de epurări prin modalităţi 
manuale,  în baza experienţei,  sau planificarea lucrărilor de întreţinere în 
majoritatea cazurilor. 

• Modalitatea propune automatizarea şi modernizarea la maxim a 
proceselor de epurare cu implantarea de controale automate de epurare. 
Implantarea acestora va reduce considerabil volumul de apă reutilizată, în 
plus faţă de reducerea compuşilor de utilizat în cazul tratării apei.   

• Ca exemplu,  se prezintă următoarea estimare a consumului de apă în 
procesul de epurare:  

• Epurările de săruri şi noroi care se realizează în mod uzual generează 
o pierdere de apă de ordinul a 300-350 l/h numai pentru curăţarea 
bazinelor, ţinând cont de o realizare de 100% a apei condensate şi 
presupunând o calitate a apei de 0.25 gr/l de impurităţi (plus un 
tratament corect împotriva sărurilor), pentru o producţie de aproximativ 
4.000 kg/h de vapori. 
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2.4.24. SPĂLAREA ÎMBRĂCĂMINŢII DE LUCRU 

• Această modalitate conferă posibilitatea de a realiza spălarea îmbrăcăminţii 
de lucru în manieră colectivă. 

• În general, acest tip de decizii se iau, atât din partea întreprinderii, cât şi din 
partea angajatului, luând în considerare aspectul “economic”. 

• Se recomandă includerea în acest tip de decizii a următorului indicator 
medioambiental: m3 apă de spălat/ nº haine spălate. 

• În termenii consumului de apă pentru spălat, procesul realizat într-o 
spălătorie industrială prezintă un rezultat mai bun din următoarele motive: 

• Îmbrăcămintea de lucru trebuie să fie spălată în mod individual în 
locuinţă (consumuri de aproximativ 40 l/haine, dar hainele de lucru 
trebuie să fie spălate în afara spaţiului locuibil). 

• Locuinţele nu dispun de echipamente de reciclare a apei pentru spălat. 
(ape reziduale) 

• Spălătoriile industriale reduc consumul de apă şi energie, prin 
intermediul optimizării încărcăturilor, temperaturii de spălare, stabilirea 
de circuite de spălare specifice şi reciclând şi reutilizând apa pentru 
spălat. 

 

2.4.25. ÎNCĂLZITOARE INSTANTANEE DE APĂ 
ÎN LOCURI ÎNDEPĂRTATE 

• Aceste dispozitive permit satisfacerea necesităţilor de apă caldă în 
locuri care se află în afara razei de acţiune a circuitului de apă caldă.  

• Acest tip de dispozitive încălzesc apa fără a fi necesar să se realizeze 
o acumulare prealabilă, oferă posibilitatea de reglare a debitului,  
temperaturii şi instalarea acestora se realizează la punctul de consum, 
reducând semnificativ lungimea circuitelor de apă caldă. 

• În funcţie de costul energetic, se propun pentru acele locuri în care 
implementarea unui sistem de recirculare ar putea presupune un 
raport cost / beneficiu ambiental mai defavorabil. 
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• De asemenea, se poate lua în considerare acest tip de dispozitive 
pentru a economisi apa reţinută în conducte, atunci când nu este 
posibil să se apropie de inelul de recirculare al ACS în punctul de 
consum. 

 

 (Sursa: ) 
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3. EFICIENŢA ENERGETICĂ 

Eficienţa Energetică (EE) este completul de acţiuni care permit optimizarea 
relaţiei dintre cantitatea de energie consumată şi produsele şi serviciile finale 
obţinute. Acest fapt se poate obţine prin intermediul implementării de diverse 
mijloace de inversiune la nivel tehnologic, de gestionare şi de obiceiuri 
culturale în cadrul comunităţii. 

Următoarele paragrafe se ocupă de eficienţa energetică relaţionată cu 
utilizarea apei. 
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3.1. INELE PENTRU RECIRCULAREA APEI CALDE 
SANITARE (ACS) 

• De fiecare dată când se deschide un robinet de apă caldă sanitară 
(ACS), trece un timp până când respectiva apă caldă ajunge la locul 
de consum, acest timp depinde de distanţa existentă între punctul de 
generare sau depozitare, şi se ocupă de apa caldă centralizată, până 
la punctul de consum menţionat. 

• De aceea, în mediile rezidenţiale şi în industria hotelieră, este absolut 
importantă proiectarea unor inele de recirculare care să reducă la 
maxim distanţa respectivă, pentru a împiedica revenirea apei la 
temperatura mediului care se găseşte în conducte, până când ajunge 
la temperatura apei calde solicitate.  

 

 

 (Sursa: ) 
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3.2. CONDUCTE DE POLIETILENĂ RETICULARĂ 
(PEX) 

• În faza de construcţie, alegerea acestui material reduce costurile de 
instalare; factura energetică a ACS şi încălzirea pentru utilizarea 
instalaţiei, evită depunerile de calcar, menţinând presiunea şi debitul 
reţelei, demonstrează o excelentă durabilitate şi rezistenţă şi nu 
interacţionează din punct de vedere chimic cu apa. 

 

 

 

(Sursa: ) 
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TEXTUL FIGURII: 
 

Estrato interno en polietileno reticulado: Strat intern reticulat de polietilenă 

Barrera para el oxígeno en EVCH: Barieră de oxigen făcută din EVCH 

Estrato externo en polietileno reticulado: Strat extern reticulat de polietilenă 

Estratos adhesivos: Straturi adezive 

Producto recomendado: COESIVE ® LL15S: Produs recomandat: COESIVE 
® LL15S 
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3.3. REDUCEREA COSTURILOR ENERGETICE 
PRIN PARTICIPAREA ÎN PARCURILE EOLIENE 
 
Lucrătorii care se ocupă cu irigaţiile vor reduce costurile de de energie cu 20 
% prin participarea în parcuri eoliene. Creaţia Societăţii „Promovarea 
energiilor regenerabile în comunităţile cu irigaţii din Aragon” (formate în comun 
de 16 comunităţi cu irigaţii şi de guvernul autonom prin intermediul 
întreprinderii Sirasa), va permite lucrătorilor de irigaţii reducerea costurilor de 
energie cu 15-20 %. 
 
Obiectivul principal al acestei iniţiative este de a permite intervenţia 
comunităţilor cu irigaţii din Aragon, guvernului autonom şi altor organisme 
publice, în dezvoltarea şi promovarea proiectelor privind energia regenerabilă, 
prin participarea lor la capitalul propriu ale întreprinderilor şi al societăţilor 
dedicate producţiei, merceologiei şi distribuţiei energiei. 
 
Scopul final ar fi reducerea costurilor energiei privind aprovizionarea cu apă a 
comunităţilor cu irigaţii, prin participarea lor la diferite proiecte eoliene noi. 
Pentru a face acest lucru, noua societate ar trebui să negocieze participarea 
sa la gestionarea întreprinderilor parcurilor eoliene, cu promotori privaţi. 
 
Dividendele obţinute vor fi partajate între toate comunităţile cu irigaţii implicate 
în societate în fucţie de rata de participare a acestora, iar acele profituri vor 
proveni din reducerea costurilor energiei lucrătorilor care se ocupă cu sisteme 
de irigare.  
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4. INFORMAŢII 
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4.1. ANUNŢURI PENTRU INFORMAREA 
UTILIZATORULUI 

• Aceste anunţuri trebuie să informeze utilizatorul final cu privire la 
funcţionarea modalităţii de economisire implementate, multiplicarea 
eficienţei acesteia. Este util, în mod special, pentru dispozitivele 
instalate în locuri publice (hoteluri, baruri, restaurante, zone industriale, 
etc.); 

• Aceste etichete ar trebui să fie ataşate, iniţial, la produs chiar din 
momentul fabricării sau vânzării acestuia, ca şi informaţii generale 
pentru utilizator. 

 

 

 (Sursa: ) 
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4.2. ETICHETAREA ECOLOGICĂ 

• Serveşte pentru identificarea şi selectarea produselor care sunt 
identificate cu o etichetă ecologică sub un standard acreditat. 

 
 

 

 

TEXTUL FIGURII: 
 

Energía: Energia 

Etiqueta ecológica de la Unión Europea: Etichete EU ecologice 

Concedida a productos y servicios que cumplen los requisitos del sistema de 
etiquetado ecológico de la Unión Europea: Premiat la produse şi servicii care 
îndeplinesc cerinţele ecologice ale UE – sistem de etichetare 

(Sursa: ) 
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4.3. SENSIBILIZARE 

4.3.1. MIJLOACE DE INFORMARE 

• Este vorba despre mijloace care permit utilizatorului să se implice în 
economisirea de apă. Ca un exemplu, pot fi menţionate următoarele 
propuneri: 

• Adaptarea sistemelor tarifare, din punctul de vedere al “preţului 
obiectiv al apei”, caracteristicile specifice teritoriului, disponibilitatea 
resurselor, profilul climatologic, costurile de depozitare, condiţiile 
utilizatorilor şi evoluţia înregistrată de consumurile medii de apă. 

• Ca exemple de aplicare: 

• Tarifele Canalului Isabel 
II al Comunităţii din 
Madrid (Spania): În afară 
de menţinerea unei 
bonificaţii pentru o familie 
numeroasă; Canalul 
Isabel II, aplică aceleaşi 
bonificaţii pentru casele 
care sunt locuite de mai 
puţin de patru persoane. 
Astfel, acordă bonificaţii 
clienţilor domestici care 
şi-au diminuat consumul 
de apă. În ultimul rând, Canalul Isabel II a introdus pentru prima dată 
bonificaţia, prin excepţiile sociale pentru a contracara situaţiile de 
sărăcie şi necesităţi maxime. 

• Sistemul “Ecofluvis” în care primează, printre altele, economisirea de 
apă în oraşul Zaragoza (Spania). 

(Autor: Nieves León) 
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4.3.2. CAMPANII EDUCATIVE 

- Se demonstrează a fi foarte utile campaniile de difuzare pentru 
sensibilizarea în materie de apă, efectuate de către numeroase 
Administraţii şi organizaţii; în special cele care se adresează 
publiculuiinfantil. 

- Ca exemplu, se citează următoarele iniţiative: 

- Campania de educaţie ambientală a Primăriei din Zaragoza. 

- Campania Agenţiei Catalane a Apei şi Departamentului Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Cataluña). 

- Campania Fundaţiei Ecologice şi de Dezvoltare. 

- Campania de Centru pentru politica ambientală. 

 

4.3.3. CONVOCATOR DE PREMII ŞI 
CONCURSURI PENTRU GESTIONAREA 
EFICIENTĂ A APEI 

- Convocatorul de premii şi 
concursuri publice sau 
private, care recunosc 
munca depusă în materie 
de gestionare eficientă a 
apei, sunt iniţiative care 
favorizează difuzarea şi 
generează importante 
sinergii atât în mediile 
publice, private şi docente. 

- Cu caracter de exemplu: 

(Sursa: Myrcas project) 
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-  “Premiul Aquacivit pentru gestionarea eficientă a apei”, care are ca 
obiect recunoaşterea publică şi stimularea celor mai bune proiecte 
municipale şi comunitare spaniole, în materie de bună utilizare şi 
de gestionare a apei. 

- În mediul docent al Administraţiei, concursul “Noile tehnologii şi 
gestionarea eficientă a apei” promovat de către Ministerul Mediului 
Ambient spaniol şi de Catedra Telefonică a Universităţii din 
Zaragoza; pentru proiecte care exemplifică cel mai bine utilizarea 
TIC şi gestionarea eficientă a apei în orice activitate economică, 
administraţie publică sau chiar în propria locuinţă. 
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5. LEGISLAŢIA ŞI GESTIONAREA 
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5.1. MODEL DE LEGISLAŢIE 

- De la Administraţiile Publice pot fi promovate iniţiative legislative care 
au de la Administraţie un model de gestionare eficientă a apei, prin 
intermediul modalităţilor implementate în clădirile de interes public. 

- Sunt deja numeroase Administraţiile care au implementat iniţiative 
pentru ca edificiile de interes public să servească drept exemplu 
pentru cetăţeni. 

- Unele dintre acestea, în contextul ierarhic al diferitelor Administraţii, 
promovează premierea Primăriilor din cadrul acelor municipii cu 
randamente mari. 
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5.2. PLANUL RENOVE PENTRU CUMPĂRAREA 
DE APARATE EFICIENTE, SUBVENŢII ŞI 
AJUTOARE 

- Obiectivele acestui tip de programe, impulsionate de către Administraţiile 
Publice şi unele întreprinderi sunt, printre altele: 

1. Stimularea cunoştinţelor şi implantării de tehnologii şi obiceiuri de 
consum care ameliorează eficienţa de utilizare a apei. 

2. Impulsionarea instalării de produse care economisesc apa şi 
cumpărarea de aparate electrocasnice eficiente. 

- Cu caracter de exemplu, programul implementat în Cantabria pretinde o 
mai bună eficienţă în ceea ce priveşte utilizarea apei în sectorul 
rezidenţial prin intermediul introducerii de dispozitive pentru economisirea 
de apă şi aparate electrocasnice eficiente în instalaţiile de la domiciliu, 
precum şi schimbarea obiceiurilor de consum al locatarilor. 
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5.3. CREAREA DE BIROURI PUBLICE,  
OBSERVATOARE ŞI EVENIMENTE 
INTERNAŢIONALE, ÎN FAVOAREA GESTIONĂRII 
EFICIENTE A APEI ŞI SUSŢINEREA 
HIDROLOGICĂ A PLANETEI 

- Gruparea de entităţi publice sau private, crearea de observatoare pentru 
urmărirea şi difuzarea de metode, tehnici şi tehnologii pentru gestionarea 
susţinută a apei şi organizarea de evenimente pentru difuzare şi 
sensibilizare, sunt moşteniri foarte utile pentru a atinge scopurile urmărite. 

 

 

 

 

 

 

- Cu titlu de exemplu, putem cita: 

- Biroul ONU de Sprijin al Deceniului Internaţional pentru Acţiune "Apa, 
sursa vieţii, 2005-2015"; cu sediul în Zaragoza. 

- Expoziţia Internaţională “Expo Zaragoza 2008”, al cărei obiect este 
apa, ca element indispensabil pentru viaţă şi pentru dezvoltarea 
umană, de la compromisul etic al susţinerii. 

- Biroul Internaţional al Apei (OIA) care grupează organisme publice şi 
private implicate în gestionarea şi protejarea resurselor hidrologice, 
în Franţa, Europa şi în Lume. 

- Observatorul de Susţinere din Spania (OSE): proiect independent care 
provine din convenţia dintre Ministerul Mediului Înconjurător 
spaniol, Fundaţia Biodiversitate şi Fundaţia Generală a Universităţii 
din Alcala; cu obiectivul de a fi centru de referinţă statal care 

 (Sursa: Nieves León) 



LECŢIE DESCHISĂ 

 127 

elaborează şi evaluează informaţii de bază cu privire la susţinere în 
Spania, pentru a stimula schimbarea socială către susţinere prin 
intermediul aportului de informaţii disponibile mai bune. 
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5.4. ACŢIUNI FORMATIVE DE SENSIBILIZARE 
MEDIOAMBIENTALĂ 

- Formarea în plan tehnic şi medioambiental a responsabililor cu 
implementarea (MTD şi BP) în cadrul tehnicilor, sistemelor şi 
metodologiilor selecţionate, precum şi în diagnosticarea mediului. 

- Acest fapt se poate completa prin intermediul mediatizării şi difuzării de 
material formativ pentru gestionarea eficientă a apei care completează 
acţiunile formative realizate şi contribuie la participarea activă a 
actorilor implicaţi: ghiduri didactice, CD, DVD, SMS, E-Mail, WEB, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

(Sursa: ) (Autor: Nieves León) 
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5.5. STIMULAREA GRUPĂRII PE COMUNITĂŢI DE 
UTILIZATORI ŞI NON-UTILIZATORI 

- Gruparea în comunităţi de utilizatori şi non-utilizatori favorizează 
implementarea şi/sau dezvoltarea de sisteme de irigaţii care permit: 

- Aplicarea de formule mai adecvate de repartizare a apei în faţa 
metodelor tradiţionale tip “dulas” sau “chorrito”. 

- Gestionarea turelor, automatizarea lucrărilor de irigaţii (tele-control), 
reducerea costurilor. 

- Ameliorarea calităţii apei, sisteme comune de reutilizare. 

- În prezent, la scară naţională (Spania) şi, mai concret, la nivel de 
consilii de agricultură, este impulsionată dotarea Comunităţilor de 
non-utilizatori în materie de irigaţii (Programe S.I.A.R). 

Gruparea comunităţilor cu irigaţii în federaţii 

Este grupul Comunităţilor cu irigaţii, al Corporaţiilor sau Entităţilor cu irigaţii şi 
al operatorilor individuali, cu scopul principal de a exploata apele publice 
destinate pentru irigaţii, prin federaţii cum ar fi Federaţia de irigaţii din zona 
“Cuenca del Ebro”. Obiectivul general al acestor acţiuni de grup este de a uni 
eforturile tuturor entităţilor asociate pentru a realiza o exploatare integrată din 
zona lor, prin acţiuni adresate încurajării activităţilor de irigare şi pentru o mai 
bună exploatre a resurselor disponibile. Acţiunile grupului ar promova, de 
asemenea, oferirea de consultanţă şi consiliere cu privire la tehnicile de 
actiuni de irigare, îmbunătăţiri posibile ale acestora şi acţiuni de consiliere 
adresate rezolvării problemelor directe sau indirecte legate de apă şi de 
exploatarea acestora, conservare şi calitate. 
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5.6. AUTOEVALUAREA OBICEIURILOR ŞI 
CONSUMURILOR ŞI DETECTAREA 
SCURGERILOR 

- Crearea şi distribuirea unui program software care să permită 
utilizatorului final al resurselor hidrologice evaluarea modelelor sale 
de consum şi optimizarea acestora. 

- De exemplu, trebuie citat chestionarul disponibil în următoarele url: 

http://www.agua-dulce.org/htm/programas/consumo/1.asp 

- Este vorba de un program simplu, în limba spaniolă, care ajută la 
evaluarea tuturor obiceiurilor de consum şi la identificarea acelora 
în care poate fi ameliorată eficienţa acesteia. 

http://www.agua-dulce.org/htm/programas/perdidas/# 

- În alt sens, programul în limba spaniolă calculează pierderea apei 
derivate din scurgeri din cadrul dispozitivelor de administrare şi 
include un ghid informativ pentru detectarea acestora. 



LECŢIE DESCHISĂ 

 131 

5.7. AUDITOR/DIAGNOSTIC MEDIO-
AMBIENTAL 

- Realizarea de auditorii şi/sau diagnostice medio-ambientale, având ca 
referinţă următoarele linii de acţiune:   

- Evaluarea stadiului instalaţiilor, estimarea obiectivă a consumurilor şi 
desfăşurarea indicatorilor de mediu referitori la consumul de apă 
(consum/cantitate produsă, consum / angajaţi, consum / suprafaţa 
zonei verzi...). 

- Identificarea oportunităţilor de minimalizare a consumurilor de apă.  

- Desfăşurarea de acţiuni şi modalităţi menite pentru gestionarea 
eficientă a apei. 

- Stabilirea de obiective, urmărirea, recunoaşterea şi publicarea 
rezultatelor. 
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5.8. INVERSIUNE ÎN STUDII ŞI AMELIORAREA 
REŢELELOR DE DISTRIBUŢIE, PENTRU A 
OBŢINE O EFICIENŢĂ MAI BUNĂ 

- Elaborarea de studii care se referă la disponibilitatea resurselor 
hidrologice şi la consumuri, la colectarea de date, la realizarea de 
diagnostice, la desfăşurarea de experimente pilot, la aplicarea de 
mijloace de informare, printre altele, sunt elemente care favorizează, 
per total, un plan integral pentru gestionarea eficientă a apei, care 
urmăreşte ameliorarea reţelelor de distribuţie şi raţionalizarea 
consumurilor. 
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REZUMAT 

MANUALUL INFORMATIV AQUANET REFERITOR LA EFICIENŢA 
UTILIZĂRII APEI este alcătuit din două părţi distincte. 

Prima introduce numeroase date şi cifre relevante referitor la circuitul 
hidrologic, şi la diferitele utilizări ale apei ca şi resursă şi consecinţele acestor 
acţiuni pentru societatea umană. 

A doua, cuprinde un compendiu de bune practici pentru utilizarea eficientă şi 
susţinută a resurselor hidrologice, şi a celor mai bune practici disponibile, 
grupate în funcţie de sectoare sau de utilizare. În acest mod, se facilitează 
utilizarea sa atât în mod individual, cât şi din partea colectivelor de utilizatori 
finali. 

În anexa prezentată în continuare, sunt prezentate principalele pagini Web 
compilate pe parcursul proiectului Aquanet, pentru a servi cititorului ca surse 
suplimentare de informare în momentul începerii implantării metodelor de 
bune practici sugerate în acest manual. 
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SITE-URI WEB DE REFERINŢĂ 

 

PRINCIPALELE SURSE DE INFORMARE UTILIZATE  ŞI SITE-URI WEB DE REFERINŢĂ 
Organizaţie sau întreprinderea 

titulară a informaţiilor “site-uri web” de referinţă 

Proiectul LIFE “Optimizagua” [ 
LIFE03 ENV/E/000164 ] http://www.life-optimizagua.org/  

AFRE (Asociaţia producătorilor 
de materiale de irigaţii din 

Spania) 
http://www.afre.es 

Agenţia catalană a apei http://mediambient.gencat.net/aca/es//participacio/rec_ped
agogics/inici.jsp  

Agenda 21 locală a Primăriei din 
Zaragoza 

(Proiectul SWITCH) 

http://cmisapp.ayto-
zaragoza.es/ciudad/medioambiente/agenda21/switch.htm  
http://www.switchurbanwater.eu 

Agenda de construire  
susţinută http://www2.csostenible.net/es_es/  

Agroinformare www.agroinformacion.com  
Apele municipale ale Vitoria, 

S.A. http://www.amvisa.org/es/html/  

AGUASOSTENIBLE http://www.aguasostenible.com  
AKUA Sisteme şi Echipamente 

Profesionale de Curăţenie http://www.farandu.com/akua/productos/productos.html  

ARMSTRONG (Intelligent 
System Solutions) 

http://www.armstronginternational.com/es/water-
temperature-mixing-units  

ARU Baterii temporizate http://griferiastemporizadas.com/aru.htm  

Primăria din Zaragoza 
http://cmisapp.ayto-
zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/
educacion_ambiental.htm  

Caleffi Hidronic solutions http://es.caleffi.com/  

Canal de Isabel II - Madrid 

http://www.cyii.es/cyii.es/web/atencion_cliente/bonificacion
es.html  
http://www.cyii.es/cyii.es/web/home.html 
http://www.elretodelagua.com/descargas/mapa_ahor
ro.swf 
 

Centrul de Activitate Regională 
pentru o Producţie Curată 

(CAR/PL) 
( Planul de Acţiune pentru 

Mediterana) (PAM)  

http://www.gencat.net/mediamb/cema/car/es/  

Centrul pentru politica de 
mediu, Centrul de investigare 
independentă, fără mână de 

lucru şi TERRA Ecogest S.L., 
http://www.terracentro.org/  

Centrul Regional de Studiu al 
Apei. Universitatea Castilla-La 

Mancha       
http://crea.uclm.es/crea/index.htm  

CEPEX http://www.cepex.com/  
COMEVAL  http://www.comeval.es/contenido_esp_2007.htm  

Comisia Naţională de 
Economisire a Energiei (Mexic) http://www.conae.gob.mx  

Confederaţia Italiană a 
Agricultorilor – Livorno http://www.irri.it/  

Congresul Naţional al Mediului 
Înconjurător ( ediţia a 8-a) http://www.conama8.org  
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PRINCIPALELE SURSE DE INFORMARE UTILIZATE  ŞI SITE-URI WEB DE REFERINŢĂ 
Organizaţie sau întreprinderea 

titulară a informaţiilor “site-uri web” de referinţă 

Zaragoza şi apa  
Sfaturi pentru economisirea de 

apă 
http://www.zaragozaconelagua.org/consejos.asp  

ECOSIETE, S.L. http://ecosiete.com/index.html  
Edificii de horticultură, S.L. http://www.ediho.es/ediciones_horticultura/index.php  
El portal de los “ecofluvis” http://www.ecofluvis.com/asp/ahorro_agua.asp  
EMASESA, întreprinderea 

Metropolitană de Colectare şi 
Salubritate a Apelor din Sevilla, 

SA 
http://www.aguasdesevilla.com/  

Pe mâini bune (Secţiuni: 
Ecologia şi Viaţa Sănătoasă) http://www.enbuenasmanos.com  

Şcoala Universitară de Inginerie 
Tehnică Agrară 

Universitatea din Valladolid 
http://www.inea.uva.es/web/materiales/  

Expo Zaragoza 2008 “Apa şi 
Dezvoltarea Susţinută” http://www.expozaragoza2008.es/  

Fundaţia Ecologia şi 
Dezvoltarea: 

http://www.ecodes.org  
http://www.agua-dulce.org 
http://www.consumoresponsable.org/  

Fundaţia Susţinerea Vieţii http://www.vidasostenible.org/  
GEA Process Engineering  http://www.gea-niro.com.mx/  

Guvernul din Aragón (Institutul 
Apei din Aragon) 

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAA/ABAST
ECIMIENTO/POTABLE/FOLL1.PDF 
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAA/USO/P
RACTICAS/CONSUMO 
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAA/USO/P
RACTICAS/CALIDAD_AGUA.PDF 
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAA/USO/Z
ARAGOZA 

Guvernul din Cantabria http://www.plandeahorrodeagua.com/  
Guvernul din La Rioja     

(S.I.A.R) 
http://ias1.larioja.org/estaciones/estaciones/siar/portada/ind
ex.jsp  

Grupul Uralita http://www.uralita.com/Uralita/Divisiones/TuberiasYRiego/0
18_Home_TuberiasYRiego.htm?DivID=UST  

H2OPOINT (Apa din casă) http://www.h2opoint.com/  

Holiska.net http://www.holistika.net/busqueda/articulo.asp?artid=829&s
=mulching  

IES Iulia Salaria - Sabiote (Jaén) 
http://www.parqueciencias.com/educacion/asomateCiencia
/CienciaAula/participantes/2006/documentos/JardinAutocto
no.pdf  

Infoagro (Web-site specializat în 
tehnici agrare) http://www.infoagro.com/  

Infojardín http://www.infojardin.com/  
Inginerii Agricole 

Expansioniste, 
Departamentul Inginerie 

Agricolă, Texas A&M 
University System, College 

Station, TX 77843. 

http://www.unesco.org.uy/phi/libros/uso_eficiente/fipps.html  

Ministerul Agriculturii, 
Pescuitului şi Alimentaţiei www.mapya.es  

Ministerul Mediului Ambiental, 
Mediului Rural şi Marin  www.mma.es  

Ministerul Muncii şi Problemelor 
Sociale   www.mtas.es  

Observatorul Gradului de 
Susţinere din Spania (OE) 

http://www.sostenibilidad-
es.org/observatorio%20sostenibilidad/  
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PRINCIPALELE SURSE DE INFORMARE UTILIZATE  ŞI SITE-URI WEB DE REFERINŢĂ 
Organizaţie sau întreprinderea 

titulară a informaţiilor “site-uri web” de referinţă 

Biroul ONU pentru decada apei - 
Zaragoza http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/  

Biroul Internaţional al Apei 
(OIA) - Franţa http://www.oieau.fr/espagnol/index.htm  

Plantele şi locuinţa http://www.plantasyhogar.com/  

Premiul Aquacivit http://www.directivamarco.es/2006/10/premios-aquacivit-
2007-la-gestin/  

Preserveplanet – Costa Rica http://www.preserveplanet.org/  
Proiectul AQUAMAC (Interreg 

III.b): http://aquamac.itccanarias.org/  

Proiectul LIFE “Eco-Mining” [ 
LIFE04 ENV/ES/000251 ] http://www.life-ecomining.org/  

Proiectul LIFE “EmasFarming" http://www.life-emasfarming.org/  
Reţeaua Iberoamericană de 

Resurse Hidrologice http://www.hidrored.com  

Regaber http://www.regaber.com/productes/agricultura.htm  
RiegoSalz, S.L. http://www.riegosalz.com/inicio.html  

Sanitarios GROHE http://www.grohe.es/  
SOLICLIMA http://www.soliclima.com/  

Tehnologia Energetică Hotelieră 
şi Sisteme de Economisire. S.L. 

(TEHSA): 
http://www.tehsa.com/  
http://www.ahorraragua.com/html/index.php 

Universitatea din Lérida (Dpt. 
Inginerie Agroforestieră) http://www.etsea.udl.es/dept/ea/spa/  

UPONOR (Polietilenă 
Reticulară) http://www.uponor.es/  

WATERGY  
Titlul Proiectului: "Un nou 

colector solar pe bază de aer 
umed pentru tratarea apei şi 

climatizarea incintelor." 
V Programul Cadru al U.E. 

(Subprogramul Energie, Mediu 
Înconjurător şi Dezvoltare) 
(NNE5-2001-683), între luna 

aprilie 2003 şi luna martie 2006. 

http://www.watergy.de/neu/es/es_Details_EnergieWasser.s
html  

Pentru salvarea apei http://www.ahorraragua.org/index.php 
Provocarea apei http://www.elretodelagua.com/index.htm 

Salvaţi apa, nimic nu o poate 
înlocui! http://www.savedallaswater.com/ 
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ANEXĂ: NORME EUROPENE ÎN TERMENI 
DE APĂ 
 
 
 

70% din suprafaţă Pământului este acoperită de ape şi 
oceane, iar acestea produc aproape trei sferturi din 
oxigenul pe care îl respirăm. Putem folosi direct doar 
1% din această apă, cu toate acestea multe forme ale 
activităţii umane pun resursele de apă sub o presiune 
considerabilă. Apa poluată, oricare ar fi sursa de 
poluare, circulă într-un fel sau altul inapoi în 
îmrejurimile noastre naturale – în mări sau în pânza 

freatică – de unde poate avea un efect dăunător asupra sănătăţii oamenilor şi 
asupra mediului. Una dintre cele mai importante părţi ale legislaţiei în acest 
domeniu este Directiva Cadru privind Apa. 
 
 
CADRUL GENERAL 
 
 

• Directiva cadru a apei 
 

Directiva 2000/60/EC a Consiliului Parlamentului European din 23 
octombrie 2000. 
 
Uniunea Europeană (EU) a stabilit un cadru al comunităţii pentru protecţia 
apei şi a managementului. Directiva Cadru asigură, printre alte lucruri, 
identificarea apelor Europene şi a caracteristicilor acestora, pe baza unor 
districte individuale hidrografice, pe baza unor planuri adoptate de 
management şi programe de măsuri adecvate pentru fiecare cantitate de 
apă. 
 
• Preţuri şi termene lungi de gestionare a apei 

 
Comunicarea de la Comisie la Consiliu, Parlamentul European şi 
Economic şi Comitetul Social: Preţuri şi gestionare sustenabilă a 
resurselor de apă [COM(2000) 477 – nu este publicat în Jurnalul Oficial]. 
 
Comisia prezintă întrebări şi opţiuni care sunt în corelanţă cu definirea 
politicilor de preţ ale apei, care să permită sustenabilitatea resurselor de 
apă pentru a fi potenţate. 
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• Managementul inundaţiilor şi evaluarea 
 
Directiva 2007/60/EC Consiliului Parlamentului European din 23 octombrie 
2000. 
 
Scopul acestei Directive este de a gestiona şi de a reduce riscul 
inundaţiilor, în particular de-a lungul râurilor şi în zonele costiere. Aceasta 
oferă riscul de evaluare al inundaţiilor în bazinele hidrografice, hărţi ale 
riscurilor de inundaţii în toate regiunile unde este un risc serios de inundaţii 
şi elaborarea unor planuri de gestionare a riscului de inundaţii bazate pe 
cooperarea strânsă dintre şi de peste hotare ale statelor membre UE. 

 
• Deficitul de apă şi secetă din Uniunea Europeană 
 
Comisia de Comunicare din 18 iulie 2007: “Rezolvarea problemei 
deficitului de apă şi a secetei în Uniunea Europeană”. [COM(2007) 414 
final – Nu este publicat în Jurnalul Oficial. 
 
Comisia asigură consultanţă pentru abordarea secetei şi consultanţă pe 
termen mediu sau lung în ceea ce priveşte penuria apei. Consultanţa se 
face cu stabilirea preţurilor apei, alocarea de apă, prevenirea secetei şi 
răspuns rapid în cazul secetei la fel şi informaţiile de cea mai bună calitate, 
soluţii tehnologice pentru combaterea penuriei de apă şi a secetei. 

 
 
 
UTILIZAREA SPECIFICĂ A APEI 
 
 
 
 

• Calitatea apei de băut 
 
Directiva Consiliului 98/83/EC din 3 noiembrie1998. 
 
Uniunea Europeană defineşte standardele esenţiale de calitate pe care 
apa destinată consumului uman trebuie să le îndeplinească. 
 
• Apa de baie 
 
Directiva Consiliului 76/160/EEC din 8 decembrie 1975. 
 
Directiva 2006/7/EC a Consiliului Parlementului European din 15 februarie 
2006 
 
Uniunea Europeană prevede reguli pentru monitorizarea, evaluarea şi 
gestionarea calităţii apei de îmbăiere, precum şi furnizarea de informaţii cu 
privire la această calitate. 
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• Tratamentul pentru deşeurile apei urbane 
 
 
Directiva Consiliului 91/271/EEC din 21 mai 1991 
 
Datorită volumului, deversările de ape uzate urbane sunt a doua cauza 
cea mai gravă de poluare a apei sub formă de eutrofizare. Prezenta 
directivă urmăreşte să armonizeze măsurile referitoare la tratarea apelor la 
nivel comunitar  
 
 
• Apă adecvată pentru piscicultură 

 
 

Directiva Consiliului 2006/44/EC din 6 septembrie 2006 
 
Pentru a proteja populaţiile de peşti de la consecinţele dăunătoare ale 
substanţelor poluante revărsate în apă, prezenta directivă este proiectată 
pentru a proteja apele dulci, în scopul de a proteja speciile de peşti pe 
care le susţin. 
 
 
• Calitatea apelor conchilicole 
 
 
Directiva 2006/113/EC a Consiliului Parlamentar European din 12 
decembrie 2006 
 
Uniunea Europeană stabileşte criteriile de bază obligatorii pentru apele în 
care trăiesc crustaceele , între statele membre. 

 
 
 

 
POLUAREA MARINĂ 
 
 
 

• Strategii pentru mediul marin 
 
 
Directiva 2008/56/EC a Consiliului Parlamentului Uniunii Europene din 17 
iunie 2008 
 
Această directivă stabileşte un cadru comun de lucru, obiective pentru 
protecţia şi conservarea mediului marin. Pentru ca aceste obiective 
comune să fie realizate, statele membre vor trebuie să evalueze cerinţele 
din zonele marine pentru care ie sunt responsabili. Ei vor trebui apoi să 
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evalueze şi să pună în aplicare planuri coerente de management în fiecare 
regiune şi apoi să monitorizeze aplicarea lor. 
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• Poluarea marină accidentală 
 

Decizia nr. 2850/2000/EC a Parlamentului European şi a consiliului din 20 
decembrie 2000 
 
Uniunea Europeană îşi creează un cadru comunitar pentru cooperarea 
dintre statele membre în domeniul poluării marine accidentale sau 
deliberate. 
 

 
• Siguranţa maritimă: fondul de compensare pentru daunele de 

poluarea cu ulei 
 

Propunere de regulament a Parlamentului European şi a consiliului 
pentru stabilirea unui fond de compensare a daunelor produse de 
poluarea cu ulei în apele Europene şi măsuriel corespunzătoare [COM 
(2000) 802 final – Jurnalul Oficial C 120 E, 24 aprilie 2001]. 

Prezenta propunere urmăreşte să îmbunătăţească responsabilitatea şi  
mecanismele de compensare a daunelor poluării cauzate de vapoare. 
 
 

• Siguranţa maritimă: prevenirea poluăriicauzate de vapoare 
 
Directiva 2002/84/EC a Parlamentului European şi a consiliului din 5 
noiembrie 2002 
 
Legislaţia comunităţilor privind legislaţia maritimă trebuie să fie adaptată la 
intervale regulate, pentru a ţine seama de modificările şi protocoalele la 
convenţiile internaţionale, noi rezoluţii sau modificări la codurile şi 
compendiile ale normelor tehnice existente. 
 
 
• Siguranţa maritimă: poluarea cauzată de vapoare şi sancţiuni 

penale 
 
Directiva 2005/35/EC a Parlamentului European şi a consiliului din 7 
septembrie 2005 
 
Uniunea Europeană crează un cadru juridic pentru impunerea de 
sancţiuni, în special sancţiuni penale, în cazul deversărilor de petrol şi a 
altor substanţe nocive provenite de la vapoare în apele comunitare. 
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• Siguranţa maritimă: interzicerea compuţilor organostatici pe 

vapoare 
 
Regulamentul (EC) nr. 782/2003 a Parlamentului European şi a consiliului 
din 14 aprilie 2003. 
 
Acest regulament are ca scop interzicerea compuşilor organostatici 
(vopsele anti-ancrasare) pe toate navele care intră în porturile comunitare, 
în loc să reducă sau să elimine efectul advers pe care îl au în mediul marin 
şi asupra sănătăţii umane al acestor compuşi.  
 
 
• Siguranţa maritimă: convenţia buncărelor 
 
Decizia consiliului 2002/762/EC din 19 septembrie 2002 
 
Decizia are ca scop autorizarea statelor membre să deţină părţi 
contractante la Convanţia Internaţională din 2001 privind răspunderea 
civilă pentru prejudicii cauzate de buncărele cu combustibil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sursa: Logo al strategiei comune de implementare a Directivei cadru privind apa) 

 


