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Importanța utilizării eficiente a apei 
 

Schimbările în stilul de viață și activitățile umane necesită mai 

multă apă pe cap de locuitor. Acest lucru întărește concurența 

pentru apă între consumul agricol, industrial și uman.  

 

Creșterea cererii de apă însoțită de efectele schimbărilor 

climatice înseamnă că viitorul aprovizionării noastre cu apă nu 

este sigur.  

 

Conform celui mai recent raport al ONU (2020), dacă nivelurile 

actuale ale consumului de apă se mențin, două treimi din 

populația globală va trăi în zone fără apă până în 2025.  

 

 

În prezent, 2,6 miliarde de persoane nu au apă potabilă sigură.  

 

 

  



Eficiența alimentării cu apă 
 

Aprovizionarea la nivel mondial de apă reprezintă o parte 

semnificativă a consumului global de energie. Consumul 

de energie, legat de colectarea, tratarea și transportul 

apei, implică o serie de costuri. Aceste costuri pot fi 

reduse prin diverse solutii. 

 

Eficiența alimentării cu apă înseamnă reducerea risipei de 

apă prin corelarea cantității de apă necesare pentru un 

anumit scop și a cantității de apă utilizate.  

 

Acest concept se concentrează pe reducerea pierderilor și 

nu pe restricționarea utilizării apei. 

 

 

 

  



Organizații mondiale și guvernamentale implicate în 

stabilirea de măsuri pentru utilizarae eficentă a apei 

Problema creșterii deficitului de apă a fost recunoscută în majoritatea țărilor. 

Eficiența utilizării apei incepe să devină  o prioritate majoră și au apărut  oganizații 

globale care promovează utilizarea eficientă și conservarea apei, ca de exemplu 

Consiliul Mondial al Apelor, Institutul Internațional de Gestionare a Apei, și 

UNESCO. 

 

De asemenea, organizații guvernamentale precum Agenția Europeană de Mediu, 

Agenția pentru Protecția Mediului din SUA, Agenția pentru Mediu din Regatul Unit, 

Departamentul pentru Mediu și Resurse de Apă din Australia, printre altele, au 

recunoscut și au creat politici și strategii pentru conștientizare a necesității 

utilizării eficiente a apei.  



Exemple de utilizare eficientă a apei acasă 

 Opriți robinetul în timp ce vă spălați pe dinți - un robinet poate pierde peste 6 litri pe 

minut. 

 Repararea robineților care curg. Un robinet care curge risipește mii de litri de apă pe 

an. 

 Mașina de spălat vase și mașina de spălat rufe sunt folosite la capacitate maximă..  

 Facem un duș scurt în loc de o baie. 

 Spălarea fructelor și legumelor într-un bol, mai degrabă decât sub un robinet. 

 Folosirea apei rămase pentru a uda plantele. 

 Folosind o găleată și un burete atunci când spălați mașina, mai degrabă decât un 

furtun. 

 Spălarea hainelor în mașinile de spălat, mai degrabă decât spălarea manuală. 

 Stocarea si utilizarea apei de ploaie. 

 

 



Exemple de utilizare eficientă a apei în industrie și servicii 

 Identificarea și eliminarea scurgerilor și a proceselor ineficiente (cum ar fi dispozitivele 

de pulverizare continuă pe liniile de producție.  

 Curățarea zonelor instalațiilor cu mături, mai degrabă decât apă. 

 Retehnologizarea echipamentelor cheie. 

  Implementarea unui program de gestionare a pierderilor de apă. 

 Reutilizarea apelor uzate.  

 Folosirea produselor de spălat auto fără apă pentru a spăla mașini, bărci, motociclete 

și biciclete 
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Tratarea apelor uzate 
• Tratarea apei uzate este procesul de îndepărtare a contaminanților din apa evacuată din 

operațiunile casnice, industriale sau comerciale și transformarea apei uzate într-un efluent 

care poate fi returnat ciclului apei cu impact minim asupra mediului sau reutilizat direct. 

• Tratarea apei uzate presupune folosirea unor procesele mecanice, biologice și chimice 

pentru a îndepărta acești contaminanți.  

• Procesele mecanice cele mai simple presupun tratarea apelor uzate prin separarea solidelor 

de lichide, de obicei prin sedimentare. Solidele suspendate și suspensiile coloidale pot fi 

îndepărtate prin filtrare prin site. 

• Procesele biologice pot fi folosite în tratarea apelor uzate și aceste procese pot include 

lagune aerate, nămol activat sau filtre lente de nisip. 

• Procesele chimice presupun oxidarea, care transformă compușii organici în dioxid de 

carbon, apă și solide biologice. Oxidarea chimică sau cea biochimică este utilizată pe scară 

largă pentru dezinfectare. 



Reutilizarea apei 
• Reutilizarea apei este metodă de reciclare a apelor uzate tratate în scopuri benefice, cum ar 

fi irigarea culturilor alimentare, livezilor și podgoriilor, terenuri de golf și amenajare, procesele 

industriale, curățarea străzilor, spălarea toaletelor, generarea de energie electrică, 

alimentarea cazanelor, sistemele de răcire, îmbutelierea băuturilor, reîncărcarea apelor 

subterane și păstrarea sau mărirea zonelor umede sau a habitatelor riverane. 

Beneficii ale reutilizării apei: 

• Conservarea resurselor de apă dulce   

• Amână sau elimină necesitatea dezvoltării unei noi resurse de apă 

• Reduce costurile de eliminare și energie  

• Reducerea pe termen lung a costurilor aprovizionării cu apă    

• Minimizarea impactului asupra mediului al deversărilor de ape uzate 

• Îmbunătățirea durabilității comunităților locale și a economiei. 



Referințe bibliografice 

• The 2nd UN World Water Development Report: ‘Water, a shared responsibility’ - 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/ - accesat in 

10.03.2020 

• A. Vickers, “Water Use and Conservation.” Amherst, MA Waterplow Press. 2002. 434 

• A. Andrade-Campos, B.Coelho,  Efficiency achievement in water supply systems—A review. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 30, 2014, Pages 59-84 

• W. Mo, Q.Zhang, Energy–nutrients–water nexus: Integrated resource recovery in municipal 

wastewater treatment plants, Journal of Environmental Management, 127, September 2013, 

Pages 255-267. 

• R. Saravanane, V.V. Ranade, V.M. Bhandari, A.S. Rao, Chapter 7 - Urban Wastewater 

Treatment for Recycling and Reuse in Industrial Applications: Indian Scenario, Industrial 

Wastewater Treatment, Recycling and Reuse, 2014 

 

 


