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REZUMAT. În lucrare se face o prezentare a domeniului calităţii apei şi gospodăririi acesteia prin obiectivele baza de acţiune şi 
principiile directoare pentru protecţia resurselor de apă, a apei potabile şi salubritate, a apei pentru hrană şi în ansamblu pentru 
dezvoltarea durabilă. Sunt de asemenea indicate acţiunile de monitoring a calităţii apelor. Toate acestea se vin în final abordării 
unor scheme de gospodărire calitativă a apelor integrate schemelor complexe de gospodărire a apelor la nivelul bazinului hidrografic. 

Cuvinte cheie: management integrat, bazin hidrografic, resurse de apa, salubritate, dezvoltarea durabilă. 
 
ABSTRACT. In the work is an overview of the water quality  field and Water management through  the main objectives of the action 
and guiding principles for the protection of water resources, drinking water and sanitation, water for food and on the whole for  
sustainable development. I also indicated the monitoring of water quality. All this is coming în the final approach to quality 
management scheme integrated the water management complex schemes at the catchment level. 

Key works: integrated management, catchments, water resources, sanitation, and sustainable development. 
 

1. DOMENIU 

A. Protecţia resurselor/ calitatea apei / ecosistemele 
acvatice 

 

 
 

Baza de acţiune: 
● dezvoltarea pe termen lung a resurselor de apă dulce 

ale globului necesită o gospodărire holistică a acestora 
● principalele probleme care afectează calitatea 

râurilor şi lacurilor: 
– epurarea inadecvată a apelor uzate menajere; 

– defrişarea; 
– proastele practici agricole; 

● ecosistemele acvatice sunt perturbate şi compo-
nentele biotice din ape sunt ameninţate; 

● consecinţele aplicării unor modele de dezvoltare 
care au condus la distrugerea mediului şi ale lipsei de 
conştientizare şi educaţie publică; 

● lipsa unei percepţii corecte a legăturilor existente 
între dezvoltarea, managementul, utilizarea şi tratarea 
resurselor de apă şi a ecosistemelor acvatice; 

● abordarea unui tip preventiv este esenţială. 
 

Obiectivul general / Principii directoare: 
● evaluarea consecinţelor pe care diferiţi uti-

lizatori de apă le produc asupra mediului, în vederea 
aplicării unor măsuri care vizează controlul bolilor 
transmisibile pe calea apei şi protecţia ecosistemelor. 
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B. Alimentarea cu apă potabilă şi salubritatea 
 

Baza de acţiune: 
● se estimează că în ţările în curs de dezvoltare, 

aproximativ 80% din totalitatea bolilor şi peste 33% 
din cazurile de deces se datorează consumului de apă 
contaminată; 

● 33% din populaţia ţărilor în curs de dezvoltare 
nu beneficiază de servicii de alimentare cu apă pota-
bilă şi salubritate. 
 

 
 

 
 

Obiectivul general / Principii directoare: 
● furnizarea pentru întreaga populaţie a lumii, pe o 

bază durabilă a accesului la apa potabilă în cantităţi 
adecvate şi la salubritate corespunzătoare; 

● protejarea mediului şi a sănătăţii printr-o gospo-
dărire integrată a resurselor de apă şi a deşeurilor 
lichide şi solide; 

● realizarea formelor instituţionale care să promo-
veze abordarea integrată; 

● gestionarea serviciilor la nivelul comunităţilor, 
dublată de măsuri pentru întărirea instituţiilor locale 
care să aplice şi să sprijine programele din domeniul 
apelor şi celor destinate salubrizării; 

● promovarea unor practici financiare funcţionale, 
realizabile printr-o mai bună gestionare a bunurilor 
existente şi utilizarea tehnologiilor adecvate 

 
C. Apa pentru producţia durabilă de hrană şi 

pentru dezvoltarea rurală 
 

 

Baza de acţiune: 
● durabilitatea producţiei alimentare depinde din ce 

în ce mai mult de practicile funcţionale şi eficiente de 
utilizare şi conservare a apei; 

● realizarea securităţii alimentare constituie o pri-
oritate majora a multor ţări, care se confruntă şi cu 
problema economisirii apei pentru alte folosinţe în afara 
celor agricole; 

● eroziunea solurilor, gestionarea deficientă şi supra-
exploatarea resurselor naturale au influenţat extinderea 
sărăciei şi a foametei în ţările în curs de dezvoltare. 

 
Obiectivul general / Principii directoare: 
● apa trebuie privita ca fiind o resursa finită, având o 

valoare economică cu implicaţii sociale şi economice 
semnificative; 

● comunităţile locale trebuie să participe la toate 
fazele aferente gospodăririi apelor; 

● gospodărirea apelor trebuie realizată în cadrul unui 
set de politici cuprinzătoare pentru: sănătatea umană; 
producţia alimentară, conservarea şi distribuţia acesteia; 
planurile de combatere a efectelor cauzate de de-
zastre; protecţia mediului şi conservarea resurselor de 
bază; 
● recunoaşterea şi sprijinirea rolului populaţiei rurale. 
 

D. Impactul schimbărilor climatice asupra 
resurselor de apă 

 

 
 
Baza de acţiune: 
● incertitudini legate de schimbările climatice la 

nivel global; 
● creşterea temperaturii şi diminuarea precipitaţiilor 

ar putea conduce la scăderea stocurilor de apă; 
● în zonele în care precipitaţiile pot creşte nu există 

siguranţă că acestea se vor produce în sezonul propice  
a anului pentru a fi utilizate. 

 
Obiectivul general / Principii directoare: 
● înţelegerea şi cuantificarea efectelor schimbărilor 

climatice asupra resurselor de apă dulce; 
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● facilitarea aplicării unor măsuri la nivel naţional; 
● studierea potenţialelor efecte ale schimbărilor cli-

matice în zone în care sunt favorizate seceta şi 
inundaţiile. 

2. ACTIVITATEA DE MONITORING 
CALITATIV 

Pune în evidenţă permanent studiul calităţii re-
surselor de apă → adoptă strategia de protecţie eficientă 
a calităţii acestor resurse. 

 

 
 

– subsisteme ape curgătoare de suprafaţă 
– subsisteme lacuri 
– subsisteme ape subterane 
– subsisteme ape uzate (surse de poluare) 
 
–  apa 
–  materiale în suspensie 
–  sedimentele 
– biota 
 
– se stabileşte prin determinarea unui 

complex de indicatori specifici fiecărui 
subsistem şi mediu de investigare în 
parte 

– indicatori fizico – chimici, inclusiv 
substanţele prioritare / prioritar 
periculoase 

– indicatori biologici 
 
 

Volume captate pe bazine hidrografice (b.h) în anul 2004 
 

 

 
 

Resurse de apă utilizabile 

3. SCHEMELE ŞI MODELELE  
DE GOSPODĂRIREA CALITATIVĂ  
ŞI INTEGRATĂ A APELOR 

Scheme bazate pe epurarea apelor. Schemele au 
un caracter dinamic şi cuprind: 

▪ date de bază conţinând: 
– caracteristici ale folosinţelor, ale surselor de 

poluare 
– caracteristici hidrologice şi fizico - chimice ale 

cursurilor de apă 
▪ harta b.h. pe care se plasează sursele de poluare şi 

folosinţele care determină calitatea apei 
▪ calcule pentru verificarea condiţiilor de calitate ( 

d.p.d.v al CBO5 al regimului de oxigen, al materiilor în  
suspensie, temp., subst. toxice, etc.). 

 

 
 

Observaţii: 
– influenţa surselor de poluare neorganizate (influ-

enţa malurilor, a versanţilor, a localităţilor necanalizate) 
se poate considera ca efect al acestora ca o poluare 
iniţială a apei  emisarului; 

– afluenţii cursului principal se iau în considerare 
analog cu evacuările de ape uzate. 

 

● Verificarea condiţiilor de calitate legate de CBO5 
şi a regimului de oxigen: 

1
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unde: K1 este coeficientul definind viteza consumului 
de oxigen; 

K1 – coeficientul definind viteza de reaerare; 
La – CBO iniţial al râului la t = 0; 
tc – timpul critic. 

 

● Verificarea condiţiilor legate de materiile în sus-
pensie. Algoritmul de calcul (pe sectoare de râu sau 
puncte de descărcare): 

○ evaluarea cantităţii totale de suspensii C, care 
urmează a se descărca în emisar, cu relaţia: 

1 1 2 2

3 3 . . . . . . . . .   [ k g / z i ]
C C q C q
C q

= ⋅ + ⋅ +
+ ⋅ +

 

unde: C1, C2, C3 sunt concentraţiile în suspensie ale 
surselor de poluare; 

q1, q2, q3 – debitele de calcul ale surselor de 
poluare. 

○ determinarea gradului de diluare : 

' Q qd a
q
+

= ⋅  

○ determinarea coeficientului de amestec  al apelor 
emisarului cu apele uzate evacuate: 
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unde: a este coeficientul care ia în considerare condiţiile 
hidraulice de amestec; 

L – distanţa de la secţiunea de evacuare a apelor 
uzate până la secţiunea de calcul. 

○ determinarea coeficientului α care caracterizează 
condiţiile hidraulice de amestec: 

3 TD
q

α = ε ⋅ ϕ ⋅  

unde: ε este un coeficient ce depinde de  punctul de 
evacuare a apei uzate în secţiunea trans-
versală; 

φ = L/l – coef de sinuozitate al râului, egal cu 
raportul dintre distanţa între sectiunea de 
evacuare a apei uzate şi sectecţiunea de 
calcul L; 

DT – coef de difuzie turbulentă; 
h – adâncimea curentului; 
V – viteza medie a curentului; 
n – coeficient de rugozitate; 
C – coeficientul lui Chezy 

C
VhgDT ⋅π⋅

⋅⋅
=

37
 

○ distanţa de amestec complet al apelor uzate cu 
apele emisarului: 
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unde: Lac este distanţa de amestec complet; 
P – procentul de amestec complet (70…80%); 

( )qQasC adad +⋅⋅=  

adCCE −=  
sad – concentraţia admisibilă; 
Cad – concentraţia totala de suspensii; 
E – cantitatea totală de suspensii ce trebuie re-

ţinută în staţia de epurare. 
○ cantitatea de substanţe în suspensie de un anumit 

tip: 

qQ
cqCQC am +

+
=  

unde: C este concentraţia în apa emisarului înainte de 
deversare; 

c – concentraţia în apa uzată. 

● Verificarea condiţiilor d.p.d.v al substanţelor 
toxice 

T t= ∑  

unde: T este efectul toxic exprimat în procente faţă de 
limita admisibilă de toxicitate considerată 100%; 

t – concentraţia fiecăreia  din substanţele toxice 
prezente concomitent în apă, în raport cu con-
centraţia admisibilă pentru fiecare din ele. 

Scheme bazate pe asigurarea unor diluţii: 
–  sporirea debitelor minime a unor cursuri de apă 

prin crearea de acumulări sau aducerea unor debite 
suplimentare prin derivaţii; 

–  schemele bazate pe epurarea apelor uzate sau pe 
sporirea debitelor de diluţie se analizează împreună. 
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Scheme integrate. Simultan cu problema protecţiei 
calităţii apelor trebuie rezolvată şi problema asigurării 
coordonate a apei pentru folosinţe printr-o schemă 
complexă şi integrată . 

○ funcţia obiectiv: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= ∑

i
i BAZ min  

unde: Ai = f(xi) reprezintă cheltuielile pentru epurarea 
apelor uzate în punctele i; 

B = f(y) – cheltuielile necesare măsurilor pentru 
criteriile de optimizare a compensării debite-
lor; 

xi  – gradul de epurare al apelor uzate în punctele i 
(variabila de decizie); 

y – mărimea debitului compensat (variabila de 
decizie). 
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