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IMPORTANȚA APEI APA - O RESURSĂ PREȚIOASĂ
Apa este unul dintre cele mai importante elemente ale mediului 
înconjurător, fiind prezentă în aer, în sol și în corpul tuturor 
viețuitoarelor.

Apa dulce este principala sursă de apă pentru corpul uman, utilizată 
direct (ca apă de băut) şi indirect (pentru pregătirea hranei şi ca 
apă industrială şi menajeră). 

Prin apă potabilă se înțelege apa destinată consumului uman.

Apa reprezintă și o importantă sursă energetică, atât pentru irigaţii 
cât şi pentru consumul uman. Existenţa apelor este decisivă pentru 
apariţia şi extinderea teritorială a așezărilor umane, astfel, în 
funcție de prezenţa apelor (curgătoare sau stătătoare) existând 
posibilitatea alimentării cu apă potabilă a aşezărilor respective 
și implicit dezvoltarea social-economică a localităţilor prin 
posibilitatea utilizării apei în agricultură şi în industrie.

Nu există aşezare umană pe Glob în apropierea căreia să nu 
se găsească în cantităţi mai mici sau mai mari resurse de apă, 
care trebuiesc cunoscute şi evaluate în vederea dezvoltării unei 
comunităţi umane.

În organism, apa este un constituent fundamental 
şi indispensabil. Mici modificări ale aportului 
de apă în organism produc tulburări grave iar 
insuficienţa apei este mult mai puţin tolerată 

decât carenţa oricărui alt element.

Aproape 72% din masa corpului uman fără grăsimi este 
apă. Pentru o bună funcționare, corpul necesită între doi 
și șapte litri de apă pe zi pentru a evita deshidratarea, 
cantitatea exactă depinzând de nivelul de activitate, 
temperatură, umiditate și alți factori.

>> Nu lăsa robinetul deschis inutil!

 >> Nu arunca uleiuri, vopsele sau alte substanțe chimice 
la chiuvetă!

>>  Semnalează părinților existența unui robinet defect, 
care picură constant!

 >>    Închide robinetul în timp ce te speli pe dinți!

>>   Nu arunca deșeurile în mediul înconjurător - 
reciclarea deșeurilor salvează mari resurse apă!

Apa este o resursă bogat răspândită în natură, dar în același 
timp vulnerabilă și limitată. Rezervele existente de apă curată, 
utilizabilă, înregistrează o scădere mult mai rapidă comparativ cu 
viteza de regenerare a apei.

Datorită creșterii populației mondiale și a altor factori, tot mai 
puțini oameni beneficiază de apă potabilă. Au existat de-a lungul 
timpului mai multe conflicte între țări pentru accesul la apă și 
controlul acesteia.

Problema apei poate fi rezolvată prin creșterea producției, o 
distribuție mai bună și nerisipirea resurselor deja existente.

Un om are nevoie în medie de circa 100 de litri de apă pe zi: 4 litri 
pentru nevoia fundamentală, alimentară (2,5 litri pentru băut şi 
1,5 litri pentru prepararea hranei), 13 litri pentru spălat vesela, 13 
litri pentru spălat rufe, 70 de litri pentru nevoi sanitare (spălat pe 
mâini, duş, apa pentru clătirea toaletei etc).

Odată cu scăderea resurselor de apă și a creșterii numărului de 
locuitori, se estimează că apa ar putea deveni un bun mai scump 
decât petrolul.
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APA POTABILĂ
Sursele de apă potabilă se împart în două categorii:

- ape de suprafață: râuri, lacuri;

- ape subterane: izvoare, puțuri.

Până să ajungă în paharul nostru, apa potabilă 
parcurge un drum lung, pornind de la stadiul de apă 
de râu, până la cel de apă numai bună de băut - apa 

potabilă. Astfel, apa este captată, decantată, filtrată, tratată și 
dezinfectată cu substanțe clorigene, apoi ajunge să fie stocată și 
distribuită.

Apele subterane sunt potabilizate prin adăugare de substanțe 
clorigene, iar în anumite situații și acestea sunt supuse unor 
procedee de tratare.

În județul Hunedoara un număr de 48 de localități sunt prevăzute 
cu sistem de alimentare cu apă potabilă, având surse de apă 
amenajate, stații de tratare și rețele de distribuție.

Circuitul este complet după ce apa uzată, rezultată din utilizarea 
apei în gospodării, este transportată prin sistemul de canalizare și 
epurată.  Stațiile de epurare au un rol foarte important în conservarea 
calității surselor de apă, prin redarea în circuitul natural a unor ape 
curățate prin epurare.

Astfel, în cadrul acestui circuit, modul de utilizare a apei potabile 
din fiecare gospodărie are o importanță majoră în ceea ce privește 
protejarea și conservarea resurselor de apă.

ȘTIAȚI CĂ...

>>  dacă toată apa de pe pământ ar fi turnată în 16 
pahare, 15 pahare și jumătate ar conține apa sărată a 
oceanelor și mărilor, în timp de apa bună de consumat 
ar fi doar jumătate de pahar?

>>  apa risipită de un robinet care picură, poate ajunge într-o zi 
la o cantitate suficientă pentru un duș?

>>  70% din corpul omenesc este format din apă?

>>  deși populația lumii a crescut exponențial în ultimele secole 
și crește în continuare, resursele de apă au ramas aceleași?

>>  Ziua Internațională a Apei se sărbătorește în fiecare an           
în data de 22 martie? 

>>  apa a devenit o resursă rară în anumite zone de pe glob și 
afectează în prezent 4 din 10 persoane din lume?

>>  senzația de sete apare imediat ce corpul uman pierde 1% din 
greutate prin deshidratare?

>>  apa este mai importantă pentru organism decât mâncarea? 
Un om poate supravieţui fără mâncare aproximativ o lună, 
însă fără apă doar o săptămână.

>>  pentru a produce și a comercializa 1l de apă îmbuteliată se 
consumă aprox. 3 litri de petrol?
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Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și 
apă uzată în județul Hunedoara” este implementat de Compania 
S.C. APA PROD S.A Deva, beneficiind de finanțare nerambursabilă 
din partea Uniunii Europene, din Fondul de Coeziune (FC), prin 
Programul Operațional Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 1 - 
„Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”.

Proiectul prevede investiții în tratarea și distribuția apei potabile, 
cât și în colectarea și epurarea apei menajere în 6 aglomerări: Deva, 
Hunedoara, Simeria, Hațeg, Călan și Brad.

Printre beneficiile Proiectului se numără: îmbunătățirea calității 
apei de băut și protejarea sănătății populației din aria Proiectului, 
protecția mediului, în particular a calității apei din emisarii naturali 
și din subteran, creșterea numărului de locuitori racordați la sistemul 
de alimentare cu apă potabilă, creșterea gradului de colectare a 
apelor menajere din aglomerări precum și reducerea consumului de 
energie și a costurilor de operare, în general.

Valoarea totală a Proiectului este de 469.305.737 lei, fără TVA.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 
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