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REZUMAT. Apa este un element ce ne aminteşte constant că viaţa există. Apa formează mai bine de două treimi din greutatea 
corpului uman şi fără de ea am muri în câteva zile. Creierum uman este constituit din până la 95% apă, sângele din 82% şi plămânii 
din 90% apă. O scădere cu 2% în alimentarea cu apă a organismului nostru şi deja observăm semnele deshidratării. Pe lângă 
întreţinerea zilnică a corpurilor noastre, apa are un rol important în prevenirea înbolnăvirilor. În paginile următoare puteţi citi mai în 
detaliu despre impactul antropic asupra resurselor de apă care în majoritatea dăţilor se materializează printr-o reală ameninţare 
pentru sănătatea sau viaţa oamenilor şi a ecosistemelor acvatice. Deoarece apa reprezintă o componentă atât de importantă 
pentru viaţă, e absolut normal ca problemele de calitate a apei să fie la fel de importante ca cele de cantitate. Prin urmare, o 
abordare integrată şi durabilă a managementului resurselor de apă este necesar. 
 

Cuvinte cheie: Ziua Mondială a Apei, managementul durabil al resurselor de apă, presiuni antropice, impact. 
 
ABSTRACT. Water is a constant reminder of life. Water makes up more than two thirds of the weight of the human body, and 
without it, we would die in a few days. The human brain is made up of 95% water, blood is 82% and lungs 90%. A mere 2% drop in 
our body's water supply can trigger signs of dehydration. In addition to the daily maintenance of our bodies, water also plays a key 
role in the prevention of disease. In the following pages you can read more in depth about the anthropologic impact on water 
resources that  most of the time ends in a real threat for human but also aquatic ecosystems health and life. Since water is such an 
important component to life, it would make sense that the quality of the water should be just as important as the quantity. 
Therefore, an integrated and sustainable approach in water management is necessary. 
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1. INTRODUCERE 

Anul acesta cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, ne 
amintim din nou că apa este o resursă vitală. Modul în 
care o gospodărim defineşte cantitatea şi calitatea apei 
pentru prezentul şi viitorul omenirii. Gospodărirea inte-
grată a geosistemului, sociosistemului şi ecosistemului 
sunt esenţiale pentru dezvoltarea durabilă a societăţii. 
Fiind un element de bază în oricare dintre cele trei 
sisteme menţionate mai sus, apa merită şi trebuie să i se 
ofere un loc şi o atenţie specială deoarece ea poate 
limita sau poate favoriza dezvoltarea. 

Tema Zilei Mondiale a Apei din acest an – „Apă 
curată pentru o lume sănătoasă” – se integrează perfect 
în deceniul 2005-2015 declarat de Organizaţia Naţiunilor 
Unite „Deceniul Apă pentru Viaţă”. 

Viaţa a început cu apă pe Pământ şi probabil viaţa se 
va sfârşi din cauza apei. Omul a evaluat importanţa apei 

încă din timpuri străvechi şi a înţeles că păstrarea unei 
surse de apă curată în apropiere asigură o viaţă mai 
lungă şi mai sănătoasă. Managementul durabil al 
resurselor de apă este însă unul continuu şi implică 
eforturi susţinute. 

Apa reprezintă o condiţionare critică, dar de multe 
ori uitată, atunci când vorbim de dezvoltare durabilă. 
Fără progres în domeniul managementului resurselor de 
apă nu putem înregistra un progres în dezvoltare 
economică generală. Apa este un element cheie pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, reducerea mortalităţii 
şi morbidităţii, creşterea productivităţii agricole, dezvol-
tarea economică, în special în sectorul hidroenergetic, şi 
asigurarea integrităţii ecosistemelor. Efectele cele mai 
frecvente cauzate de inundaţii, secete şi boli se reflectă 
pregnant în mediul social şi economic. 

Din când în când este binevenit să ne aplecăm asupra 
unor probleme de fond ale societăţii ca managementul 
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resurselor de apă, să vizualizăm riscul la care ne expune 
folosirea iraţională a resursei şi să înţelegem impactul 
pe care presiunile antropice îl pot avea asupra vieţii în 
general. 

Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei din acest an, propun 
atenţiei dumneavoastră unul din subiectele sensibile ale 
gospodarilor de apă cu efecte directe asupra vieţii 
cotidiene. 

2. PRESIUNILE ANTROPICE ASUPRA 
RESURSEI DE APĂ 

Resursele de apă potabilă ale lumii sunt sub o presiune 
crescândă. Creşterea numărului populaţiei, dezvoltarea 
economică şi îmbunătăţirea standardului de viaţă conduc 
spre creşterea competiţiei şi a numărului conflictelor în 
legătură cu resursele de apă care sunt limitate. Motive de 
natură geografică, socială sau economică duc la o 
gospădărire uneori neadecvată a resurselor de apă care 
deseori se suprapun şi cu acţiuni precum supraexploa-
tarea solului şi a resurselor forestiere, care produc un 
impact negativ asupra resurselor de apă. 

Apa este tot mai mult văzută ca o constrângere, o 
limitare în activitatea economică. Pentru următorii 25 de 
ani, se vor naşte conflicte serioase din nevoia de apă 
pentru agricultură şi cele pentru folosinţele umane şi ale 
ecosistemelor. Deşi în cele mai multe ţări o prioritate o 
constituie satisfacerea nevoilor fundamentale de apă ale 
oamenilor, o cincime din populaţia lumii nu are acces la 
apă de băut sigură şi suficientă, iar jumătate din 
populaţia lumii nu are acces la un sistem adecvat de 
salubritate publică. 

De asemenea este cunoscut faptul că deşeurile şi apele 
menajere constituie cauze majore ale deteriorării calităţii 
apelor din ţările în curs de dezvoltare, iar introducerea 
tehnologiilor disponibile şi construirea de instalaţii de 
tratament al apei uzate ar putea aduce îmbunătăţiri 
semnificative.  

Poluarea apei poate avea cauze naturale, însă de cele 
mai multe ori cauzele sunt de natură antropică. Pe lângă 
rolul de a asigura nevoile de bază ale vieţii şi continuitatea 
activităţilor economice, apa acţionează ca un mediu de 
colectare şi ca un mecanism de transport pentru reziduuri 
casnice, agricole şi industriale. Deteriorarea calităţii 
apei cauzată de poluare influenţează posibilităţile de 
utilizare a apei, punând în pericol sănătatea oamenilor 
şi funcţionarea ecosistemului acvatic, deci reducerea 
utilizării efective şi creşterea competiţiei pentru o apă cu 
calitate adecvată. 

Nu trebuie însă uitată o altă cauză a necesităţii 
impunerii unei politici adecvate de gospodărire a apelor 
şi anume punerea în practică, uneori fără a gândi bine 

sau deloc consecinţele asupra mediului, a unor proiecte 
mari de construcţie de lacuri de acumulare, sisteme de 
protecţie împotriva inundaţiilor, de irigaţii şi de 
producere de hidroenergie. În principiu, soluţiile de 
asigurare a serviciilor de apă au avut la bază estimările 
asupra creşterii numerice a populaţiei, a producţiei 
industriale şi agrare, a nivelului de dezvoltare socială şi 
economică în ansamblu. Majoritatea proiectelor de 
infrastructură nu au luat însă în calcul condiţionările 
privind efectele negative pe care aceste lucrări le pot 
avea asupra mediului înconjurător. 

Chiar pescuitul şi culturile acvatice pot distruge eco-
sistemul acvatic, dezvoltarea lor trebuind să urmărească 
limitarea impactului asupra mediului. 

Agricultura îşi aduce şi ea contribuţia la deterioarea 
ecosistemelor şi nu numai. Astfel, utilizarea nerespon-
sabilă a apei în agricultură are ca efecte: eroziunea 
solului, sărăturarea şi distrugerea structurii solului, 
degradarea solului fiind vizibilă pe circa 30% din 
suprafeţele irigate ale globului. Eroziunea solului mai 
poate fi cauzată şi de păşunatul excesiv. Efectele degra-
dării solului se resimt direct, în scăderea productivităţii 
agricole la hectar însă, în numeroase cazuri, şi indirect, 
de exemplu colmatarea lacurilor. 

Zootehnia reprezintă un alt sector care impune o 
regândire a activităţilor şi a managementului acestora. 
Faptul că resursele de apă din unele zone lasă de dorit 
din punct de vedere calitativ reprezintă un factor 
restrictiv pentru zootehnie. Totodată depozitarea impro-
prie a rezidurilor provenite din zootehnie poate duce la 
o poluare a surselor de alimentare cu apă de băut 
resimţită atât de animale, cât şi de oameni. 

Efectele schimbărilor climatice vor impune o mai 
bună gestionare a resurselor de apă deoarece tempera-
turile mai mari şi precipitaţiile mai reduse vor duce la 
scăderea resurselor de apă, dar creşteri ale cerinţelor de 
apă. Aceste efecte pot cauza deteriorări ale calităţii 
corpurilor de apă, modificând balanţa între cerere şi 
resursă. Totodată se prognozează creşterea probabilităţii 
de producere a inundaţiilor. Orice creştere a nivelului 
oceanic va cauza dese intruziuni ale apelor sărate în 
estuare, acviferele costale şi micile insule şi totodată 
inundarea regiunilor costale joase; aceasta pune pro-
bleme de mare risc ţărilor cu relief jos. Nu trebuie însă 
uitate şi acutizarea celorlate fenomene de extreme 
hidrologice care sunt preconizate, şi anume inundaţiile 
şi secetele. Pierderi economice imense pot proveni în 
urma unei proaste gestionări a unei situaţii de criză 
hidrologică.  

Variaţiile debitului apelor şi refacerea apelor subterane, 
fie că sunt de origine climatică, fie că sunt datorate 
proastei gospodăriri a terenurilor, pot fi adăugate secetelor 
şi inundaţiilor în caracterizarea fenomenelor care pot 
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avea efecte catastrofale la scară mare, pierderi de vieţi 
omeneşti şi pagube economice, sociale şi de mediu. 

Problemele de mai sus sunt agravate de managemen-
tul defectuos al apelor datorat abordării legale şi 
instituţionale neadecvate. În primul rând se remarcă o 
lipsă sau o limitare a conştientizării la nivel politic a 
importanţei unui bun management al apelor, iar inves-
tiţiile în domeniul apelor sunt relative reduse şi nu 
primesc suficientă atenţie în bugetele naţionale. Abor-
darea sectorială a gospodăririi apelor a dominat şi încă 
este destul de larg răspândită, aceasta însă conduce la 
dezvoltarea managementului fragmentat şi necoordonat 
al resurselor de apă. Mai mult, gospodărirea apelor se 
face în majoritatea ţărilor într-un sistem centralizat, 
prin coordonarea activităţilor de sus în jos la nivel 
administrativ sau naţional şi nu bazinal. Astfel, la nivel 
bazinal este foarte dificil să se realizeze rapid şi eficace 
limitarea presiunilor asupra resurselor de apă sau alte 
acţiuni care cer o mai mare libertate de mişcare, iar 
uneori chiar o autonomie bazinală. Acesta este şi cazul 
problemelor financiare ale gospodarilor de apă ce sunt 
cauzate de mecanismele economice ce au fost gândite 
pentru o suprafaţă mult mai mare decât un bazin hidro-
grafic, făcând ca la nivel bazinal recuperarea costului să 
fie puţin probabilă şi astfel să apară condiţii pentru 
operarea şi întreţinerea ineficientă a cursurilor de apă şi 
a lucrărilor hidrotehnice. 

Cauzele majore ale deteriorării calitative şi cantitative 
ale resursei de apă sunt de multe ori foarte explicite şi se 
reflectă în activităţi directe asupra sistemelor acvatice, 
însă nu pot fi uitate cauze indirecte precum lipsa de 
resurse financiare, natura fragmentată a serviciilor 
hidrologice şi numărul insuficient de cadre calificate.  

3. IMPACTUL ASUPRA VIEŢII 

În numeroase ţări, impactul cel mai semnificativ este 
provocat de folosirea ineficientă a apei şi degradarea 
resurselor de apă accesibile prin poluare şi folosire 
necorespunzătoare. În acest moment problemele apărute 
se pot structura astfel: 

 la fiecare 8 secunde un copil moare datorită unor 
boli transmise prin apă; 

 50% din populaţia ţărilor în curs de dezvoltare 
suferă de una sau mai multe astfel de boli; 

 80% din bolile din ţările slab dezvoltate sunt cauzate 
de folosirea unei ape insalubre; 

 50% din populaţia globului duce lipsa unei salu-
brităţi adecvate; 

 20% din speciile de peşti de apă dulce sunt pe cale 
de dispariţie datorită apelor poluate. 

Suma acestor rezultate constituie o adevărată 
tragedie pentru omenire. În mod ironic, resursele de apă 
cele mai accesibile se găsesc în ţările dezvoltate, care 
deţin doar o cincime din populaţia globului. Creşterea 
populaţiei globului cu aproape 3 miliarde de locuitori 
prevăzută pentru anul 2025 va fi în cea mai mare parte 
datorată creşterii numerice a populaţiei din ţările în curs 
de dezvoltare unde apa deja constituie o problemă, fie că 
ea lipseşte, fie că vine o dată cu musonii, uraganele şi 
viiturile care nu de puţine ori lasă catastrofe în urma lor.  

Impactul cel mai puternic va fi acut resimţit în 
regiunile aride şi semiaride, în regiunile de coastă şi în 
oraşele supradezvoltate din ţările în curs de dezvoltare. 
Hidrologii afirmă că multe din aceste oraşe sunt sau vor 
fi incapabile să asigure o apă curată şi condiţii de viaţă 
salubre populaţiei – cerinţe fundamentale unei vieţi 
decente.  

Problema va lua o mai mare amploare datorită 
rapidei creşteri urbane. În anul 1950 în lume erau mai 
puţin de 100 de oraşe cu populaţie peste 1 milion de 
locuitori, însă spre anul 2025 se aşteaptă ca numărul lor 
să ajungă la 650. Astfel, jumătate din populaţia globului 
va locui în centre urbane. 

Unele din metropolele lumii, de exemplu Beijing, 
Buenos Aires, Dhaka, Lima sau Mexico City, depind 
pentru alimentarea lor cu apă în mare măsură de 
resursele subterane, dar această dependenţă nu este de 
durată, acviferului trebuindu-i mult timp să se refacă. De 
exemplu, freaticul de sub şi din apropierea Mexico City 
furnizează oraşului mai mult de 3,2 miliarde de litri de 
apă pe zi, dar deja criza de apă se face simţită în multe 
părţi ale capitalei. Astfel, o dată cu creşterea populaţiei 
urbane, se consideră că o parte din prelevările de apă ar 
trebui redirecţionate dinspre agricultură spre alimenterea 
localităţilor şi a industriei, deciziile legate de alocarea 
cantităţilor de apă fiind însă foarte greu de luat. 

Efectele negative ale presiunilor antropice sunt 
agravate în principal de următoarele patru greşeli ale 
populaţiei: 

 greşeala de a nu considera apa atât bun economic, 
cât şi public; 

 încrederea excesivă în unele instituţii de tratare a 
apei şi a apei uzate, care uneori se dovedesc ineficiente; 

 un management al apei fragmentat între sectoare 
industriale şi instituţii care nu ia în considerare 
conflictele ce se pot ivi la o simplă suprapunere a 
factorilor sociali, economici şi de mediu; 

 ignoranţa omului sau cunoaşterea greşită a efectelor 
pe care practicile curente le au asupra mediului, şi mai 
ales asupra omului, prin afectarea sănătăţii lui. 

Experienţa acumulată până în prezent trage semnale 
de alarmă, impunându-se astfel noi măsuri de manage-
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ment al resurselor de apă, care să prevină şi să combată 
aceste greşeli, să combată sărăcia şi să protejeze 
totodată mediul, măsuri bazate pe principiile dezvoltării 
durabile. 

Lipsa apei, calitatea proastă a apei şi condiţiile 
inadecvate de salubritate au un impact negativ asupra 
siguranţei alimentare şi a nivelului de trai în general. 
Dezastrele naturale asociate apei – inundaţiile, secetele, 
furtunile tropicale şi tsunami – sunt de asemenea factori 
perturbatori ai vieţii, exacerbând problemele sociale şi 
economice, din nefericire, cu cea mai mare periodicitate 
de apariţie în unele din cele mai sărace regiuni ale 
globului. 

Prin urmare atenţia acordată problemelor de gospodă-
rire durabilă a resurselor de apă ar trebui să crească, însă 
există evenimente importante în lumea protecţiei mediu-
lui şi a resurselor de apă ce ne trag anumite semnale de 
alarmă că problema este uneori privită superficial. La 
Summitul de la Copenhaga din Decembrie 2009 apa nu a 
fost inclusă ca element tratat specific în discutarea 
problemelor crizei climatice. Consider însă că politica de 
gospodărire a apelor este un element cheie al oricărui do-
cument strategic ce tratează probleme precum creşterea  

nivelului oceanului planetar, topirea gheţarilor, seceta, 
dispariţia zonelor umede, reducerea biodiversităţii şi 
afectarea vieţii înseşi.  

Măcar în preajma momentelor celebrative, aşa cum e 
Ziua Mondială a Apei să „dăm Cezarului ce-i a Cezarului” 
şi apei importanţa de element susţinător al vieţii ce trebuie 
gospodărit cu eficienţă într-o manieră durabilă. 
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