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Povestea apei

Ție-ți place să te speli?
Floricică, floricea
Cu obraz de catifea
Și fustiță de petale
Ia să-mi spui cinstit matale:
Oare-ți place mult să-ți speli
Minunatele-ți găteli?
Dacă-mi place?
Asta-i bună!
Ploaia-ntreab-o și-o să-ți spună!
Măi pisoiule, zglobiu
Tare mult aș vrea să știu...
Tu adeseori te speli?
Numai vezi să nu mă-nșeli!
Uită-te la blana mea.
E curată?
Da sau ba?
Măi bobocule de rață
Ți-e penetul alb ca neaua.
Oare-n orice dimineață
Ți-l spoiești cu bidineaua?
Nu-l spoiesc de fel!
Mac!
Mac!
Zilnic eu mă spăl pe lac!

Î

ntr-o zi, în vârful unui munte a început să ningă.
Un fulg a aterizat pe mâna unei fetițe. El s-a topit și a curs până a
ajuns într-un râu. În râu s-a întâlnit cu o altă picătură.

- Unde duce acest râu? întreabă prima picătură.
- Acest râu duce în mare. Tu cine ești?
- Eu sunt un fulg de nea topit.
În cele din urmă cele două picături au ajuns în mare. De acolo picătura
a încercat să urce pe râu în sus, pentru a ajunge pe munte lângă frații ei,
însă nu a reușit deoarece curenții erau prea puternici.
Peste patru zile, picătura s-a evaporat și a ajuns în atmosferă. Acolo s-a
transformat într-un nor. În nor ea s-a întâlnit cu alți vapori.
- Știi cumva cum pot ajunge pe munte? întreabă picătura.
-Da! Peste două zile vom ajunge deasupra muntelui. De acolo ne vom
cerne sub forma unor fulgi de nea.
Norul a ajuns deasupra muntelui și
picătura s-a transformat într-un fulg de
nea. S-a întâlnit acolo sus și cu picătura
din râu, și cu vaporii de apă. Cu toții au
pornit într-o lungă călătorie.
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Circuitul apei în natură
Norii se condensează și revin
pe pâmânt sub formă
de precipitații

Apa evaporată
se transforma în nori

Apa căzută pe pământ
se infiltrează în sol
și intră în pânza freatică

Soarele evaporă apa
din oceane, mări,
râuri, lacuri
Apa subterană este absorbită
de pomi și plante

Apa subterană iese
la suprafață sub formă
de izvoare care se strâng
în rauri, mări și oceane
Toate viețuitoarele de pe
suprafața pământului respiră
și dau naștere vaporilor de apă
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Apa folosită pentru obţinerea
bunurilor de larg consum

Apa este viață

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!
Cantitatea de apă utilizată pentru obţinerea
unui produs este numită amprenta asupra
apei a produsului respectiv.
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1 măr

1 piept de pui

70 litri

1.170 litri

1 ceașcă de cafea

140 litri
1 ceașcă de ceai

35 litri
1 felie de pâine

1 hamburger

2.400 litri
1 friptură de vită

4.650 litri
1 buc. de cașcaval

40 litri

2.500 litri

1 friptură de porc

1 cană de lapte

1.440 litri

200 litri
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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.

Știați că?
•
•
•
•
•
•

Animalele – 75%,
Peștii – 75%,
Meduzele – până la 99%,
Cartofii – 76%,
Merele – 85%,
Roșiile – 90%,
Castraveții 95%,
Pepenii – 96%.

În iureșul vieţile rareori observăm că civilizaţia noastră și bunăstarea
noastră depind, de resursele oferite de natură.
În ultima perioadă se observă o cerere crescută de apă, însă resursele de
apă sunt limitate.
Datoria noastră este să protejăm resursele de apă, fie că 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.
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Peste 70% din suprafaţa Pământului este acoperită de apă, dar mai
puţin de 3% din acest procent este apă dulce?
Cea mai mare parte a apei dulci accesibile se află în subteran sau stocată
în sol? Mai puţin de 0,3% poate fi găsită în râuri şi lacuri?
Circa 800 milioane de oameni de pe glob nu au acces la apă curată?
Într-un singur an, un om obișnuit de la oraș, dintr-o țară dezvoltată,
folosește peste 380.000 litri de apă (uz casnic și exterior)?
Locuitorii din Africa sub-sahariană folosesc numai 8-11 litri de apă
zilnic?
Fiecare organism este compus în mare parte de apa?

•
•
•
•
•

Chiar și omul este compus din apă? Organismul unui nou-născut
conține 86% apă iar cel al unui om adult 50% apă?
Pe parcursul vieţii, un bărbat consumă aproximativ 35 tone de apă?
Fără alimente o persoană poate trăi aproximativ 6 săptămâni, fără apă,
5-7 zile?
Creierul este alcătuit în proporție de 78% din apă?
Potrivit UNESCO, cea mai pură apă este în Finlanda?
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Ai grijă de apă!
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!

Petrece un
timp rezonabil
la duş!

Nu folosiți
niciodată toaleta
drept coș de gunoi!

Fiecare minut în plus
înseamnă 25 de litri
de apă risipiţi.

Consumăm 3-6 litri de apă de fiecare
dată când tragem apa la toaletă.
Resturile alimentare și șervețelele
cosmetice trebuie aruncate
în coșul de gunoi.

Închide
apa când te
speli pe dinţi!

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.

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?
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Poţi face astfel o economie
de aproximativ 60 de litri
de apă pe lună.

Fă duş
în loc de baie!
Închide
apa când foloseşti
săpunul pentru a te
spăla pe mâini.

Astfel poţi consuma de 4 ori
mai puţină apă. În timpul
unui duş obişnuit de 10
minute se consumă 250
de litri de apă.

Astfel economiseşti cel puţin
1 litru de apă la fiecare
spălare pe mâini.
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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

Găsiţi toate cuvintele ascunse în tabelul de mai jos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aer
Padure
Arici
Est
Stele
Terra

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Elev
Vietăți
Inteligent
Albastru
Triunghi
Alfabet

VERTICALĂ: AER, HRANĂ, PUR, FIRAV, COPAC, ŞTIINŢĂ.
ORIZONTALĂ: ARMONIE, ALB, CURCUBEU, CER, IZVOR, APĂ, LAC, FÂNTÂNĂ, GHEAŢĂ,
OAMENI, GRIJĂ, PROTECŢIE, NATURĂ, PLANETĂ, VERDE, ALBASTRU, VIAŢĂ, CIRCUIT, LOC.
CUVINTE CHEIE:
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Apa de la robinet,
o apă sigură!
Cine este S.C. RAJA S.A. Constanța?

Unde se duce apa după folosire?

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.

RAJA Constanţa are în exploatare 17 staţii de
epurare ape menajere.

Cum ajunge apa la robinet?
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 parametri fizico-chimici şi microbiologici
ai acesteia se testează zilnic în laboratoarele
societății.
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.
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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.

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.
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