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Apa este viață
Apa are un rol esențial în existența și 
întreținerea vieții.

Fără apă nu ar putea exista viață. În organism apa intră în compoziția organelor, 
țesuturilor și lichidelor biologice. Ea dizolvă și transportă subsțantele asimilate și 
dezasimilate; menține concentrația sărurilor în organism și, evaporându-se pe suprafața 
corpului, ia parte la reglarea temperaturii. Apa contribuie la fenomenele fizice din plante 
și are o deosebită importanță în procesul de fotosinteză.

Fiecare forma de viață de pe pamânt, de la simple organisme unicelulare pană la cele mai 
complexe forme de viață, toate au nevoie de apă pentru a exista.

Planeta noastră este formată din 70%, apă, (deși omenirea are la dispoziție doar 3% apă 
potabilă), la fel cum și creierul uman conține 78%, ce credeti? Tot apă.

Pentru a ramâne sănatoși, trebuie să consumăm cel puțin opt pahare cu apă pe zi deoarece 
apa nu este bună doar pentru a ne curața farfuriile după masă, ci și pentru  a ne asigura o 
funcționare optimă a organismului. Apa ne ajută să rămânem curați atât pe dinăuntru, cât 
și pe dinafară, același  lucru aplicându-se și planetei pe care locuim. Orice individ poate 
trăi câteva săptămâni fără mâncare, însă fără apă, doar câteva zile.

Apa este singurul element care poate exista în toate cele trei faze de agregare: lichidă, 
solidă și gazoasă și toate trei sunt benefice pentru om. În Japonia, băutul apei pe stomacul 
gol este o practică populară, niponii cred cu tărie că acest obicei are beneficii asupra 
sistemului circulator și digestiv dar și a migrenelor, meningitei, obezității, diabetului, 
afecțiunilor respiratorii sau TBC-ului. Tratamentul este simplu: imediat cum vă treziți, 
beți un pahar cu apă. Puteți începe rutina obișnuită de dimineață, dar asteaptați 45 de 
minute înainte de a consuma ceaiul obișnuit și micul dejun. 

Planeta noastră nu are resurse naturale 
nelimitate.
Apa trebuie consumată cu responsabilitate, iar 
sursele de apă trebuie protejate. Experții spun ca în 
prima decadă a secolului 21 fiecare om a consumat 
în medie de 1,25 de ori mai multe resurse decât 
i-ar fi permis biosfera Terrei. 
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Consumul de apă

1 măr

70 litri 

1 ceașcă de cafea

140 litri

1 ceașcă de ceai

35 litri

1 felie de pâine

40 litri

1 friptură de porc

1.440 litri

1 piept de pui

1.170 litri

1 hamburger

2.400 litri

1 friptură de vită

4.650 litri

1 buc. de cașcaval

2.500 litri

1 cană de lapte

200 litri

Oamenii folosesc foarte multă apă pentru băut, gătit, 
spălat, dar şi mai multă apă pentru producerea hranei şi 
a unor bunuri precum hârtia, hainele şi altele.

Pentru fiecare produs cumpărat sau folosit, fie că este 
vorba de un tricou de bumbac, un produs alimentar sau 
un obiect electric, folosim o anumită cantitate de apă în 
procesul de producţie.

În cazul unui tricou de bumbac, de exemplu, trebuie sa 
luăm în considerare apa necesară pentru udarea plantelor 
din care se realizează materialul pentru tricou dar şi apa 
consumată în timpul producției și vopsirii. 

Adunând aceste sume, rezultă că pentru producţia unui 
tricou de bumbac este nevoie de 2.700 de litri de apă! 

În gospodării, apa este folosită astfel :

• toalete 33 %
• chiuvete şi baie 48 %
• curăţenie 10 %
• gătit şi băut 1%.

ӹ Consumul de apă al unei toalete obișnuite poate fi 
între 3 și 10 litri pentru fiecare uz?

ӹ Consumul de apă al unui duș este de aproximativ 20 
litri de apă pe minut?

ӹ Consumul de apă pentru spălarea mâinilor sau a 
dinților este de aproximativ 11 litri de apă?

ӹ Consumul de apă al unei mașini de spălat rufe este 
între 40 și 90 litri la un ciclu?

ӹ Consumul de apă al unei mașini de spălat vase este 
între 20 și 40 litri pe ciclu?

Apa folosită pentru obţinerea
bunurilor de larg consum
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Știați că?

ӹ Peste 70% din suprafaţa Pământului este acoperită de apă, dar mai puţin de 3% din 
acest procent este apă dulce?

ӹ Circa 800 milioane de oameni de pe glob nu au acces la apă curată?

ӹ Într-un singur an, un om obișnuit de la oraș, dintr-o țară dezvoltată, folosește peste 
380 000 litri (uz casnic și exterior)?

ӹ Pe parcursul vieţii, un bărbat consumă aproximativ 35 tone de apă?

ӹ Zilnic o persoană bea 2-4 litri de apă și consumă 2000-5000 de litri 
de apă virtuală (care a fost folosită pentru a produce acel aliment) din 
mâncare?

ӹ Locuitorii din Africa sub-sahariană folosesc numai 8-11 litri de apă 
zilnic?

ӹ Peste un miliard de oameni trăiesc în prezent în zone fără surse de apă 
și aproape 3.5 miliarde vor ajunge să sufere de lipsa apei până în 2025?

ӹ Fără alimente o persoană poate trăi aproximativ 6 săptămâni, fără 
apă, 5-7 zile?

ӹ Creierul este alcătuit în proporție de 78% apă?

ӹ Peste 70% din resursele de apă dulce se utilizează în agricultură (pâna 
la 90% în unele economii cu creștere accelerată) și peste 20% din 
resursele de apă dulce se utilizează în industrie?

ӹ Sunetul se propagă mult mai repede prin apă decât prin aer?

ӹ Apa caldă îngheață mai repede decât apa rece?

ӹ Apa trebuie consumată la o temperatură de circa 5 grade Celsius pentru a putea fi 
benefică organismului uman?

ӹ Purificarea apei se face cu ajutorul soluției de clor, aceasta fiind folosită de mai bine de 
100 de ani? 50 ml de soluție de clor este cantitatea necesară  pentru a purifica 100.000 
litri de apă.

ӹ În 1848, timp de 30 de ore, apa Cascadei Niagara a dispărut de pe stâncile abrupte: la 
50 de km în amonte, o barieră de gheaţă a blocat complet râul?

ӹ Având 1.000 de km lungime şi cu o suprafaţă totală de 371.000 km², Marea Caspică 
e cel mai mare lac din lume (cu apă sărată), ţărmurile sale fiind împărţite între Rusia, 
Azerbaidjan, Iran, Turkmenistan şi Kazahstan?

ӹ Marea Sargaselor din sudul Insulelor Bermude, cunoscută pentru 
“pădurile” sale de alge, se roteşte permanent în sensul acelor de ceasornic, 
împinsă de curenţii Atlanticului?

ӹ Oceanul Pacific conţine peste jumătate din întreaga apă sărată din 
lume?

ӹ Deşi fluviul Orinoco al Americii de Sud este aproape în totalitate 
navigabil şi accesibil iubitorilor de natură, încă există dubii în ceea ce 
priveşte adevăratul său izvor şi încă mulţi dintre afluenţii săi au rămas 
neexploraţi, din pricina bazinului fluvial uriaş? În privinţa biodiversităţii, 
Orinoco e un concurent serios al Amazonului.

ӹ Cea mai înaltă cascadă a lumii, Angel (Venezuela), are aproape un 
kilometru înălţime şi cade direct în valea adâncă de la baza muntelui, fără 
a mai trece vreo treaptă de stâncă? Numele ei vine de la pilotul american 
Jimmie Angel, care a survolat pentru prima dată zona în 1921, cu un 
avion comercial.

ӹ Când barajul de la Asuan a fost construit pe fluviul Nil, două temple 
de la Abu Simbel au fost ridicate cu peste 60 de metri faţă de locul lor 
originar, pentru a nu se pierde în apele lacului de acumulare?

ӹ Atunci când se unesc cu Amazonul, apele negre ale fluviului Rio Negro curg alături 
de apele bej-maronii, fără să se amestece cale de câţiva kilometri; combinarea lor e 
împiedicată de diferenţa de temperatură şi de viteza de scurgere?
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Importanța apei

Apa este un element al mediului înconjurător, alături de aer, sol, toate 
materiile organice și anorganice şi fiinţele vii.

Apa pe pământ poate fi împărţită în mai multe categorii: 

• apa din mări şi oceane
• apa din calote glaciare
• apele subterane 
• apa din vapori

Apa îndeplineşte mai multe funcţii: de întreţinere a vieţii, cale de navigaţie, 
materie primă, de asigurare a confortului oamenilor.

Prin urmare, apa poate fi considerată  un adevărat „prieten” al oamenilor, 
deoarece o folosesc pentru a bea, pentru a se spăla, pentru a-şi prepara 
hrana, pentru transport sau pentru a produce alte produse necesare 
traiului de zi cu zi.

În iureșul vieţile rareori observăm că civilizaţia noastră și bunăstarea 
noastră depind, de resursele oferite de natură. 

În ultima perioada se observă o cerere crescută de apă, însă resursele de 
apă sunt limitate.

Datoria noastră este sa protejăm resursele de apă, fie ca sunt ele râuri, 
lacuri, habitate de apă dulce sau bazine subterane. Acest lucru este impus 
și de legile din România dar şi de cele din Uniunea Europeană.

Cele mai importante acţiuni în acest sens sunt: reducerea poluării, 
protejarea resurselor de apă, reducerea efectelor negative ale inundaţiilor 
şi secetelor, conservarea şi îmbunătăţirea acestor resurse.

Zile importante de acţiune pentru conservarea şi protejarea Hidrosferei

ӹ 2 Februarie - Ziua Mondială a Zonelor Umede -  Convenţia Ramsar
ӹ 22 Martie - Ziua Mondială a Apei
ӹ 5 Iunie - Ziua Mondială a Mediului
ӹ 8 Iunie - Ziua Mondială a Oceanelor
ӹ 17 Iunie - Ziua Mondială pentru Combaterea Deşertificării
ӹ 25 Septembrie - Ziua Internaţională a Mediului Marin
ӹ 8 Octombrie - Ziua Mondială pentru Reducerea Dezastrelor Naturale
ӹ 31 Octombrie - Ziua Internaţională a Mării



8 9

Ai grijă de apă!

Închide bine robinetul!
Picurarea de 60 de ori pe minut a unui robinet poate irosi peste 11 
litri de apa pe zi, 4.643 pe an?

Închide apa când te speli pe dinţi!
Poţi face astfel o economie de aproximativ 60 de litri de apă pe lună.

Colectează apa de ploaie dacă locuieşti la casă!
O poţi folosi la udatul grădinii sau la spălatul maşinii şi astfel poţi 
face o economie de 1.000 de litri pe an.

Înlocuieşte instalaţiile sanitare vechi.
Închide corect robinetul de apă după ce îl foloseşti pentru a face o 
economie de apă de aproape 500 de litri pe lună.

Petrece un timp rezonabil la duş!
Fiecare minut în plus înseamnă 20 de litri de apă risipiţi.

Păstrați o sticlă de apă în frigider!
Adesea,  lăsăm robinetul deschis doar pentru a obţine apă mai rece. 
Acest lucru poate fi evitat, prin păstrarea unei sticle de apă rece în 
frigider. Dacă o amestecăm cu puțină lămâie, se va obține o băutură 
de reîmprospătare în zilele fierbinţi de vară!

Utilizează apa doar când ai nevoie să clăteşti vasele!
Nu lăsa apa să curgă atunci când foloseşti buretele şi detergentul de 
vase. Astfel poţi economisi 20 de litri de apă la fiecare ciclu de spălare. 
Spălatul vaselor într-o gospodărie obişnuită înseamnă un consum 
mediu zilnic de 150 de litri de apă.

Înlocuieşte vasele de WC obişnuite cu unele cu un consum reglabil 
sau diferenţiat!
Poţi reduce astfel cu până la 50% consumul de apă.
Înlocuieşte capul de duş obişnuit cu unul economic. Deşi când te speli 
nu simţi diferenţa, acesta introduce aer în apa care curge prin duş, 
reducând consumul.

Alege o maşină de spălat rufe economică!
În acest fel, o familie poate economisi până la 300 de litri de apă pe 
lună. (Maşinile de spălat automate cu încărcare frontală au nevoie 
de 30-50 de litri de apă pentru un ciclu obişnuit de spălare. Cele cu 
încărcare prin partea verticală folosesc în medie 90 de litri de apă.)

Închide apa când foloseşti săpunul pentru a te spăla pe mâini.
Astfel economiseşti cel puţin 1 litru de apă la fiecare spălare pe mâini.

Fă duş în loc de baie!
Astfel poţi consuma de 4 ori mai puţină apă. În timpul unui duş 
obişnuit de 10 minute se consumă aproximativ 250 de litri de apă.

Aşteaptă până când ai suficiente haine de spălat pentru o încărcare 
completă a maşinii de spălat.
Economiseşti timp, apă şi electricitate.

Nu folosiți niciodată toaleta drept coș de gunoi!
Consumăm 3-10 litri de apă de fiecare dată când tragem apa la 
toaletă. Resturile alimentare și șervețelele cosmetice  trebuie aruncate 
în coșul de gunoi.

Înlocuieşte capul de duş obişnuit cu unul economic.
Deşi când te speli nu simţi diferenţa, acesta introduce aer în apa care 
curge prin duş, reducând consumul.
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Apa de la robinet,
o apă sigură!

Te-ai întrebat vreodată cum ajunge apa de la robinet să fie bună de băut? Deși poate 
părea simplu, este nevoie de multă muncă și efort pentru a face apa potabilă. În spatele 
acestui proces, există un sistem complex de colectare, stocare, tratare și distribuție a apei.

S.C. RAJA Constanța S.A., asigură alimentarea cu apă potabilă a consumatorilor din sute 
de localități răspândite pe teritoriul a șapte județe: Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov, 
Dâmbovița, Brașov și Prahova. 93% din apa furnizată beneficiarilor este extrasă prin 
puțuri și foraje, din peste 100 de surse, de la adâncimi cuprinse între 120 şi 700 metri. 

Apa brută, astfel captată, este preluată de stațiile de tratare a apei, care o filtrează și o 
tratează. Pentru dezinfecţia apei, S.C. RAJA S.A. Constanţa folosește tehnologia cu raze 
ultraviolete, o metodă sigură pentru tratarea apei, care nu implică adaosuri chimice şi 
nici nu afectează mediul înconjurător. În urma tratării, proprietăţile fizice şi chimice ale 
apei nu se schimbă, dar se reuşeşte eliminarea tuturor componentelor bacteriologice care 
ar putea exista în apă.

Ulterior apa numai bună de băut, este transportată prin conducte către robinetele 
consumatorilor. Mult mai ieftină decât apa plată și mult mai gustoasă, apa de la robinet 
este cea mai sigură apă potabilă. Ea este permanent monitorizată și verificată, pornind 
de la procesul de captare, continuând cu cel de tratare și de-a lungul întregului sistem de 
distribuţie, prin intermediul laboratoarelor societății, dar și de către Direcţia de Sănătate 
Publică.

Înainte de pomparea apei în reţeaua de alimentare, zeci de parametrii fizico-chimici şi 
microbiologici ai acesteia se testează zilnic în laboratoarele societății. 

Europenii cumpără în prezent mai multă apă îmbuteliată 
ca oricând, în ciuda controalelor stricte care asigură 
potabilitatea marii majorități a apei de la robinet. 
Reglementările și testele privind apele îmbuteliate 
sunt însă mult mai puțin stricte decât în cazul 
apei de la robinet, neexistând dovezi că aceste ape 
ar fi mai sănătoase. Unele ape minerale natural 
conțin concentrații de minerale care depășesc 
nivelurile recomandate pentru anumite categorii 
de oameni, cum ar fi sugarii și copiii mici. 

Tu și familia ta beți apă îmbuteliată sau de la robinet?
Încearcă să testezi diferența de gust intre ele?

Ce-ar fi să bei apă de la robinet în locul apei îmbuteliate? Nicio altă apă potabilă nu este 
monitorizată și reglementată atât de atent ca apa de la robinet, care, în plus, îți este și 
livrată direct acasă.

În loc să cumperi recipiente de plastic cu apă, ia cu tine un bidon de sticlă, pe care să îl 
poți spăla și reumple de câte ori ai nevoie, cu apă de la robinet.

Schema de funcționare a unei stații de tratare a apei potabile
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Unde se duce
apa murdară?

S.C. RAJA S.A. a devenit deja expertă în accesarea 
fondurilor europene nerambursabile, fiind preocupată 
permanent de modernizarea și extinderea sistemelor de 
apă şi apă uzată, în conformitate cu politicile şi practicile 
europene de mediu.

Încă din perioada de preaderare la Uniunea Europeană, 
dar mai ales după, compania a depus eforturi considerabile 
pentru implementarea și derularea unor proiecte de 
investiții majore, în scopul creşterii calităţii serviciilor 
publice de apă şi canalizare, pentru satisfacerea nevoilor 
reale ale populaţiei și pentru menținerea unor tarife 
accesibile. 

Impactul asupra mediului natural și acvatic, generat de 
măsurile de investiții, se reflectă în reducerea poluării 
întregului habitat, cu efecte pe termen îndelungat în privința 
protejării biodiversității, precum și asupra sănătății umane.

Dar ce se intamplă cu apa uzată? Unde se duce toată apa murdară de la toalete, chiuvete 
sau cada de baie? Evident ca la cea mai apropiată stație de epurare.

RAJA Constanţa are în exploatare 17 staţii de epurare ape menajere. Apa folosită, sau 
apa reziduală, este preluată tot de către RAJA Constanța, prin rețeaua de canalizare, și 
transportată către stațiile de epurare. Pentru ca aceasta să nu polueze apele de suprafață în 
care este deversată, ea este trecută printr-o serie de tehnologii, instalații și echipamente, 
care o curăță de toate impuritățile. Astfel, fără să afecteze mediul înconjurător, apa 
reziduală este redată circuitului natural.

În urma epurării apelor uzate, rămân două produse: ape reziduale lichide (efluent epurat) 
și deșeuri solide (nămol epurat), ambele putându-se întoarce fără riscuri în mediul 
ambiant.

În țara noastră, efluentul epurat se deversează de cele mai multe ori în râuri sau în mare. 
Nămolul epurat poate fi depozitat în locuri special amenajate, eliminat (adesea prin 
incinerare) sau refolosit – de exemplu în agricultură, ca îngrășământ.

O mare parte din apele reziduale conțin de multe ori și substanțe periculoase atât pentru 
organism cât și pentru mediul înconjurător: substanțe farmaceutice, metalele grele care 
nu sunt biodegradabile și se acumulează în sedimentele din râuri, în plante, insecte și 
pești. Ele pot deveni toxice pentru animale și pentru oameni. 

Este și responsabilitatea noastră să protejăm mediul înconjurător.

Nu aruncați în canalizare medicamentele, produsele de gospodărie și de grădinărit, 
substanțe periculoase sau uleiul folosit!

http://ec.europa.eu/environment/pubs/children/pdf/waste_water/ro.pdf
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