




de apă care, împreună cu suratele ei, ocupă mai mult 
de 70% din suprafața Pământului. 
 A poposit aici cu mult înaintea noastră, a tutu-
ror; să spunem de mai bine de  4 miliarde de ani, sau 
cam așa ceva. Cert este că a fost martora apariției 
primelor forme de viață. A văzut, ba chiar a și con-
tribuit la apariția și evoluția viețuitoarelor pe pământ, 
de la forme inferioare, la forme din ce în ce mai evolu-
ate, până la noi, oamenii. 
 Am convingerea că vi se pare absolut firească 
prezența ei aici, pe pământ, însă ceea ce nu știți este 
că se împuținează pe zi ce trece, iar calitatea ei, 
determinată de activitățile pe care le desfășurăm 
noi, oamenii, devine tot mai nesigură. 
 Dar haideți mai bine să vă spun de unde vine și 
care este povestea ei.

        

 Aceasta este una dintre 
cele mai importante entități de pe 
planetă; o întâlniți pretutindeni 
în natură, dar mai ales în fiecare 
celulă a corpului nostru. Ea este 
cea datorită căreia Terra a fost 
denumită şi Planeta Albastră: este 
o picătură de apă. Dar să nu 
o subestimaţi! Nu este doar o 
picătură de apă; este acea picătură 

Știți cine este ea?



Circuitul apei în natură

 Pic, pic, pic! Plouă. Stropii mărunți, căzuți din 
cer, se năpustesc asupra pământului cu repeziciune. 

 De unde vine ploaia? 
 Din nori, desigur. 
 Dar norii cum se formează? 

 Datorită razelor calde ale soarelui, o parte din 
apa râurilor, lacurilor, mărilor și oceanelor se trans-
formă în vapori, un fel de aburi care se ridică spre 
cer. Când ei trec prin zone de aer rece, se transformă 
din nou în picături de apă și formează norii. Gravitația 
Pâmântului îi atrage în jos, sub formă de ploaie sau de 
ninsoare. Și astfel, apa revine în râuri, lacuri, mări și 
oceane, se infiltrează în pământ, se așterne sub  formă 
de zăpadă pe crestele munților sau formează calote  
glaciare. Și acest proces se repetă la nesfârșit.



 
 

    

 
 Dacă vă închipuiați cumva că fiecare picătură de 
apă de pe pământ este nouă, vă înșelați. 
 Întreaga cantitate de apă de pe planetă aparține  
aceluiași circuit, permanent regenerat; este aceeași 
apă care se mișcă și se transformă necontenit. Iar mo-
torul care pune în mișcare acest ciclu al apei, cunoscut 
drept circuitul apei în natură, este energia solară. 
 Traseul continuu străbătut de apă între cer și 
pământ este condiția esențială pentru existența vieții 
pe planeta noastră. 

!
Marea familie

a picăturilor de apă se 
află oriunde în natură
și în toate formele:

• lichidă (râuri, izvoare, 
lacuri, mări sau oceane)

• solidă (calote
glaciare, zăpadă)

• gazoasă (ceaţă, aburi 
sau nori în atmosferă)



 
 
 Dincolo de simpla obișnuință de a ne spăla pe dinți 
sau de a face un duș, apare dorința satisfacerii unei 
nevoi fiziologice, conștiente și instinctive în același 
timp: setea sau necesitatea de a bea apă. Aceasta 
este esențială pentru funcționarea organismului, care 
conține în medie 80% apă. 

 

Fără apă nu există viață!

!
În fiecare zi,

organismul uman pierde 

mai mult de 2 litri de apă 

prin respiraţie,

transpiraţie și urină.

De aceea, este absolut 

necesar să  completăm 

aceste pierderi.



 Senzaţia de sete este primul semn care ne aver-
tizează că ne deshidratăm. Această alarmă este 
declanșată atunci când corpul nostru pierde aproxi-
mativ 2% din volumul total de apă. 
 În timp ce un deficit de 10% poate provoca deze-
chilibre grave, conducând la halucinații, la depășirea a 
15% din totalul de apă al organismului uman, viața nu 
mai este posibilă. 



  La baza fiecărei forme de viață stă un procent 
mai mic sau mai mare de apă, însă fructele și legumele 
sunt cele mai bogate în apă.
                                                                 

 Este nevoie de apă pentru a ne potoli setea, pen-
tru igienă, pentru a uda plantele dar și pentru multe 
alte activități în gospodărie și nu numai. 
 Voi mai știți și alte întrebuințări pentru apă? 
 Desenați în tabelul următor modul în care folosiți 
voi apa, după exemplele de mai jos. 

 
 

95%           91%                    95%              97%  

80%    90%    85% 



Apa este considerată aliment și este mai impor-
tantă chiar decât mâncarea? Un om poate supra-
viețui fără să mănânce aproximativ o lună, dar 
fără apă, doar câteva zile, în funcție de vârstă și 
de starea de sănătate. 

Este important să bei apă înainte de a simţi că îți 
este sete?

Din cauza rarității apei, oamenii se văd nevoiți 
să bea apă din surse nesigure, ceea ce conduce 
la apariția și răspândirea bolilor? Aproximativ 5 
milioane de persoane, majoritatea copii, mor anual în 
întreaga lume din cauza alimentării cu apă nepo-
tabilă. 

În fiecare an, pe 22 martie, se sărbătorește Ziua 
Mondială a Apei?

 Prin urmare, o bei, o folosești 
la gătit, te speli cu ea, te joci cu ea.

Dar știați că:



Apa este pretutindeni, și totuși...

 V-aţi întrebat vreodată dacă este suficientă apă 
pentru toată populația de pe această planetă? La urma 
urmei, sunt cam 7 miliarde de oameni pe acest pământ.                                 
Din păcate, deși ocupă atât de mult spațiu din supra-
fața planetei, numai o cantitate foarte mică de apă 
este disponibilă nevoilor umane. Mai simplu spus, dacă 
toată apa din lume ar fi 100 de litri (cam o cadă plină 
cu apă), pentru oameni ar fi disponibilă mai puţin de o 
jumătate de linguriţă de ceai.
 Vă dați seama cât de puțin? 



Copii, nu risipiţi apa! Apa este viață!

 Zilnic este nevoie de aceste mici picături de viaţă 
pentru diverse activităţi, cu precădere pentru igienă: 
le folosiți la baie pentru a vă spăla pe dinţi, pentru a 
vă spăla mâinile înainte şi după masă, apoi după folo-
sirea toaletei, dar şi după jocul din faţa blocului sau 
din curtea grădiniţei ori a şcolii. 
 

 Apa, atât de necesară şi de folositoare vieţii, 
trebuie folosită cu grijă şi atenţie. Conduita voastră 
de astăzi va influenţa viitorul şi, aşa cum vă comportați 
astăzi cu natura, la fel vă va răsplăti şi ea în viitor. 
 În plus, facturile vor fi mai mici iar părinţii 
vă vor putea răsplăti efortul oferindu-vă lucrurile 
atât de mult dorite. 



Când te speli pe dinţi, închide robinetul până la 
momentul clătirii sau pune apă într-un pahar.

Un duş scurt în locul unei băi cu multă apă este mai 
sănătos, dar și mai economic.

Colectează şi refoloseşte apa de ploaie.

Apa de la acvariul cu peşti este un îngrăşământ 
foarte bun pentru plante.                                   

Închide apa când nu ai neapărat nevoie de ea; de 
ce să laşi duşul să curgă 10 minute înainte să faci 
baie?

!
Iată câteva sfaturi pentru a avea grijă de apă: 

!
!
!

!

Gesturile
  mici
    contează! 



 S.C. RAJA S.A. Constanța este cel 
mai mare operator regional din România 
în domeniul alimentării populaţiei 
cu apă potabilă și al epurării apelor 
uzate, ce deservește consumatorii 
din sute de localități răspândite pe 
teritoriul a șapte județe: Constanța, 
Ialomița, Călărași, Ilfov, Dâmbovița, 
Brașov și Prahova.  
 S.C. RAJA S.A. Constanţa 
este membru fondator al Asociaţiei 
Române a Apei şi, în acelaşi timp, 
este prima companie furnizoare 
de servicii de alimentare cu apă şi 
canalizare din România membră IWA 
(Asociaţia Internaţională a Apei).

Cum ajunge apa la robinet?

Apa de la robinet, o apă sigură!

Cine este S.C. RAJA S.A. Constanța? 

 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. 



 
 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 perma-
nent monitorizată și verifi-
cată, pornind de la procesul 
de captare, continuând cu cel 
de tratare și de-a lungul în-
tregului sistem de distribuţie, 
prin intermediul laboratoarelor 
societății, dar și de către     
Direcţia de Sănătate Publică. 

 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. 



 Înainte de pomparea apei în reţeaua de alimen-
tare, zeci de parametri fizico-chimici şi microbiologici 
ai acesteia se testează zilnic în laboratoarele 
societății. Mai mult decât atât, pentru a se asigura 
calitatea apei distribuite consumatorilor, periodic sunt 
preluate şi analizate probe de apă potabilă din reţeaua 
de distribuţie de la nivelul localităților deservite.
 Programele de monitorizare și de control al calității 
apei potabile, în aria de deservire a S.C. RAJA S.A., 
totalizează anual peste 100.000 de analize de laborator 
pentru toate cele 7 județe.



Unde se duce apa după folosire? 

 RAJA Constanţa are în exploatare 17 staţii de 
epurare ape menajere, în timp ce încă există județe 
unde activitatea de epurare ape uzate este abia la 
început.
 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 supra-
față 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.



Găsiţi toate cuvintele ascunse în tabelul de mai jos: 

CUVINTE CHEIE:
          ORIZONTALĂ: ARMONIE, ALB, CURCUBEU, CER, IZVOR, APĂ, LAC, FÂNTÂNĂ, 
GHEAŢĂ, OAMENI, GRIJĂ, PROTECŢIE, NATURĂ, PLANETĂ, VERDE, ALBASTRU, VIAŢĂ, 
CIRCUIT, LOC.

 VERTICALĂ: AER, HRANĂ, PUR, FIRAV, COPAC, ŞTIINŢĂ. 

Pagină de perspicacitate
Ajutați picătura de apă să ajungă în pahar.



Identificaţi cuvintele conform definiţiilor de mai jos:

1. Fără el nu se poate respira  
2. Mulţime densă de copaci              
3. Animal ţepos
4. Punct cardinal
5. Corpuri cereşti
6. Planeta noastră
7. Învăţăcel
8. Fiinţe
9. Deştept
10. Culoarea cerului
11. Formă geometrică cu 3 laturi
12.Totalitatea literelor folosite în scrierea unei limbi

1. AER  4. EST  8. VIETĂŢI
2. PĂDURE 5. STELE  9. INTELIGENT
3. ARICI  6. TERRA  10. ALBASTRU
  7. ELEV  11. TRIUNGHI
    12. ALFABET

DEZLEGAREA JOCULUI:



APA ESTE VIAȚĂ!

HAGIEMIN MELIH - PICĂTURA DE APĂ

STAVĂR BEATRICE – APA ESTE VIAȚĂ



SUSAN IOANA – PROTEJAȚI APELE PLANETEI!

NICOLCIOIU  ALEXANDRA - APA CREȘTE VIAȚA!



DICĂ DIANA – NATURA VIE

ALEXANDU ANDREA – CHIPUL APEI



GEMIL BERKANT – APA ȘI VIAȚA

FARCAȘ DENISA – APA ESTE VIAȚĂ

Lucrările au fost realizate de elevii claselor I-IV din școlile constănțene, 
în cadrul concursului de pictură, desen și grafică “Apa este viață”,

organizat de S.C. RAJA S.A. cu ocazia Zilei Mondiale a Apei.






