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Circuitul apei în natură
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IMPORTANȚA APEI

Apa este unul dintre cele mai importante elemente 
ale mediului înconjurător, fiind prezentă în aer, în 
sol și în corpul tuturor viețuitoarelor.

Apa, sub toate formele ei: lichidă, solidă sau 
gazoasă, reprezintă elementul de bază al mediului 
înconjurător, fiind necesară pentru supraviețuirea 
plantelor și animalelor.

Drumul apei din râuri, mări și oceane în atmosferă, 
din atmosferă pe uscat și de pe uscat înapoi, se 
numește circuitul apei în natură.

Pentru o Planetă sănătoasă trebuie 
să avem grijă de resursele de apă,  
apa fiind și un mediu de viață pentru 
numeroase viețuitoare.
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NU RISIPI APA! PĂSTREAZĂ APA CURATĂ!

Apa este o resursă bogat răspândită în natură dar 
în același timp limitată.

Rezervele existente de apă curată, utilizabilă, 
înregistrează  o scădere mult mai rapidă comparativ 
cu viteza de regenerare a apei.

Pe măsură ce numărul populației crește, din ce 
în ce mai mulți oameni utilizează această resursă 
limitată. Astfel, este important să nu risipim apa, 
să o utilizăm inteligent.

Poluarea este rezultatul activității oamenilor, 
ce provoacă efecte negative asupra mediului 
înconjurător.

Calitatea apei a început să scadă din ce în ce mai 
mult ca urmare a poluării.

Avem nevoie de apă în fiecare zi. O bem, ne spălăm, 
adăpăm animalele și udăm plantele care ne dau 
fructe și legume. Pentru toate acestea avem nevoie 
de o apă curată.

Fiecare dintre noi poate 
economisi apa din propria 
gospodărie:

nu uita robinetul deschis 
dacă nu folosești apa

închide robinetul în timp ce 
te speli pe dinți.

Fiecare poate contribui la menținerea 
apei curate!

nu arunca resturile de ulei în chiuvetă

nu arunca gunoaie în mediul înconjurător.
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ȘTIAȚI CĂ... Ajută picatura să ajungă în mare!

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 ce 
apa bună de consumat ar fi doar jumătate de 
pahar?

fără apă nu poate exista viață?

pe Pământ există azi aceeași cantitate de 
apă ca atunci când s-a format planeta?
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Material educativ realizat în cadrul Proiectului: “Extinderea și reabilitarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”.
Proiectul beneficiază 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.
Valoarea totală a Proiectului este de 469.305.737 lei, fără TVA.
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părțile implicate în gestionarea acestui proiect sunt:

s.c. apa prod s.a. deva 
în calitate de Beneficiar Final și Autoritate Contractantă

Calea Zarandului, nr. 43, Deva, Jud. Hunedoara
Telefon: +40 254 234 959, Fax: +40 254 206 007

Email: apaproddeva@yahoo.com
www.apaprod.ro/proiectposmediu

asociația de dezvoltare intercomunitară 
aQua prEst HunEdoara

formată din Consiliul Județean Hunedoara, Primăriile: Deva, Hunedoara, 
Simeria, Brad, Călan, Hațeg, Crișcior și Bucureșci 

în calitate de Beneficiari Locali
Calea Zarandului, nr. 43, Deva, Jud. Hunedoara
Telefon: +40 254 211 200, Fax: +40 254 211 201

autoritatea de Management - Ministerul Mediului, apelor și pădurilor 
prin direcția Generală autoritatea de Management pos Mediu 

organismul intermediar pos Mediu timișoara - direcție din cadrul 
dGaM pos Mediu, organizată la nivel regional

www.posmediu.ro/timisoara

Ministerul fondurilor Europene - Direcția Generală de
Coordonare Implementare Programe de Investiții Majore

www.fonduri-ue.ro


