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Scurt istoric

Începând cu 1993, Ziua Mondială a Apei (WWD) ocazionează la fiecare 22 martie o ocazie

pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă potabila

În decembrie 2010 Adunarea Generală ONU a declarat 2013 drept Anul Internațional de 

Cooperare în privinţa Apei (Rezoluția A/RES/65/154). În consecință WWD 2013 va fi 

dedicată cooperării între națiuni pe problematica apei. 

Având în vedere rolul apei de promotor universal al vieții în toate aspectele sale, UN-Water –

agenția specializată ONU - a desemnat UNESCO – organizație cu profil multidisciplinar

îmbinând științele naturale și sociale, educația, cultura și comunicarea - drept coordonatoare a 

Anului Internațional de Cooperare privind Apa 2013. 

Conform mesajului Directorului general UNESCO Irina Bokova „Apa reprezintă un element 

fundamental, a cărui importanță cu greu poate fi subestimată. Este numitorul comun al 

importantelor probleme cu care se confruntă astăzi omenirea: energia, hrana, sănătatea, 

pacea și securitatea. Gestionarea pertinentă a apei poate reduce riscul unor dezastre precum 

seceta și inundațiile. Cu bazine hidrografice transfrontaliere și sisteme acvifere care 

reprezintă aproape jumătate din suprafața pământului, colaborarea pentru apă devine vitală 

pentru pace.” (UN Conference on Sustainable Development (UNCSD) (Rio+20 ), Iunie 2012).*

Sursa  genericelor WWD cu exceptia sloganului (propus de noi) : http://www.unwater.org/watercooperation2013/about.html
*Sursa: http://www.un.org/waterforlifedecade/water_cooperation_2013/index.shtml

http://www.unwater.org/watercooperation2013/about.html
http://www.un.org/waterforlifedecade/water_cooperation_2013/index.shtml


Tema WWD 2013:

Colaborarea globală pentru apă - un imperativ 

de stringentă actualitate.  

Slogan WWD 2013:

Apa înseamnă viață. Să o prețuim și să o 

gestionăm în mod responsabil, ÎMPREUNĂ.



Scopul WWD 2013

Sensibilizarea națiunilor în privința gestionării

durabile a resurselor de apă, având ca element 

central colaborarea internațională.



Obiective WWD 2013

 Mai buna înțelegere a rolului apei ca resursă vitală pentru viață și

dezvoltare.

 Informare privind situația actuală și de perspectivă în privința 

resurselor de apă.

 Conștientizarea autorităților și a publicului privind colaborarea în 

problematica apei: obstacole și beneficii.

 Elaborarea de planuri de acțiune locale pentru folosirea mai eficientă

a resurselor de apă.



Problematica regională a apei (I)
America de Nord și Europa

 Între națiuni, SUA înregistrează cel mai ridicat consum de apă ca rezultat al nivelului ridicat de trai al 
majorității populației şi costului mai mic față de alte țări industrializate.

 În  Regiunea Euro-OMS aproximativ 120 de milioane de persoane  - în special în țările din est, Turcia şi 
CSI - nu au acces la o sursă sigură de apă potabilă. Lipsa accesului la sanitație în unele zone generează 
boli specifice. Calitatea apei rămâne o problemă cronica în multe părți ale regiunii.

Africa

 Africa Sub-Sahariană se confruntă cu sărăcia endemică, insecuritatea alimentară, acoperirea foarte 
scăzută cu apă potabilă și infrastructură de sanitație. Deși potențialul hidroenergetic nu lipsește, doar 3% 
din resursele regenerabile de apă sunt astfel exploatate, încât numai unul din patru oameni beneficiază 
de energie electrică. 

 Seceta și inundațiile distrug mijloacele de subzistență economică şi infrastructura de transport și servicii, 
contaminează rezervele de apă și provoacă epidemii de boli hidrice.

Regiunea Asia-Pacific

 Este în curs de urbanizare rapidă, cu industrializare și dezvoltare agricolă extensivă. Această dinamică
conduce la utilizarea intensivă a resurselor de apă, exercitând o presiune considerabilă asupra 
ecosistemelor acvatice condamnate la o continuă deteriorare.

 Schimbările climatice vor afecta şi insulele mici din Pacific: riscurile atrase de cicloane tropicale sau
taifunuri se pot conjuga cu creșterea nivelului mării și eroziunea plajelor şi pot astfel zădărnici ani de 
eforturi investite în dezvoltare.

Sursa: Managing water under uncertainty and risk Report http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012/

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012/


Problematica regională a apei (II)

America Latină și Caraibe

 În ciuda nivelului relativ ridicat de acoperire cu apă și canalizare, există o mare variație în calitatea 

serviciilor, precum și diferențe semnificative între zonele rurale și urbane. Alimentarea cu apă poate fi 

descrisă ca sporadică în mai multe zone.

 Aproape 40 de milioane (în majoritate săraci din mediul rural) nu au acces la apă de calitate, în timp ce 

alte 120 milioane nu beneficiază de facilități adecvate pentru sanitație. Cu capacități relativ reduse de 

gestionare a apei, cele mai sărace țări din regiunea Americii Centrale, Caraibe și Anzi vor fi cele mai

expuse riscurilor atrase de schimbările climatice.

Peninsula Arabică și Asia de vest 

 Creșterea populației și migrația, consumul în creștere, conflictele intraregionale și constrângerile

bugetare din Peninsula Arabică și Asia de Vest au dus la creșterea riscurilor privind cantitatea și calitatea 

apei, deși în țările mai prospere ale regiunii sunt vizibile eforturile către gestionarea durabilă a resurselor

de apă în concert cu promovarea dezvoltării rurale și a securității alimentare.

 În regiunea arabă, deficitul cronic de apă a afectat securitatea alimentară, iar conflictele armate au distrus 

infrastructura de apă în Liban și Kuweit, impunând eforturi costisitoare pentru reabilitare. 66% din apa 

de suprafață disponibilă provine din afara regiunii, generând un potențial de conflicte cu țările din 

amonte. 
Sursa: Managing water under uncertainty and risk Report

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012/

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012/


WWD 2013: fapte şi cifre globale

 La nivel mondial, OMS estimează că aproximativ 6% din povara globală a 
bolilor sunt legate de apă. Conform raportărilor, sistemului de supraveghere a 
bolilor transmisibile (CISID), acestea includ: boala diareica acuta, 
campilobacterioza, hepatita virală A, giardioza, infecția cu Shigella, infecția 
enterohemoragică cu Escherichia coli, legioneloza, holera. 

 Boala diareica acuta provoaca 1,7 milioane de decese pe an (aproximativ 70% 
din totalul deceselor atribuite bolilor hidrice). Apa de calitate, sanitația 
corespunzătoare precum și aplicarea regulilor elementare de igienă pot reduce 
bolile diareice cu 15-30% şi influențează semnificativ prevalența altor boli.

Sursa:
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/water-and-sanitation/facts-and-figures

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/water-and-sanitation/facts-and-figures


WWD 2013 : fapte şi cifre în regiunea Euro-OMS 

 În Regiunea Euro-OMS, sunt încă raportate anual 330 000 de cazuri de boli 
hidrice. 

 În Europa accesul la aprovizionare cu apă și canalizare a crescut, determinand în 
perioada 1995 – 2005 o scădere cu 80% a bolii diareice la populația infantilă. Cu 
toate acestea, mai mult de 50% din populația rurală din țările estice trăiește încă 
în case neracordate la o retea centralizata de alimentare cu apă potabilă,

 În unele zone ale Euro-OMS echipamentul de sanitație este insuficient; 
aproximativ 85 de milioane de persoane (din care mai mult de 20 de milioane 
persoane cu venituri mici) nu au toalete incluse în locuințe.

 Numărul fenomenelor climatice extreme în Europa a crescut cu 65% între 1998 
și 2007, acestea, afectând cantitatea și calitatea resurselor de apă .

Sursa:
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/water-and-sanitation/facts-and-figures

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/water-and-sanitation/facts-and-figures


Estimările cele mai recente ale resurselor anuale totale regenerabile de apă (TARWR)

(date communicate de țări în intervalul 1985-2010)

Comentariu: În România resursele regenerabile de apă se incadreaza intre (201-500 Km3/an).

*TARWR - Total annual renewable water resources 

Sursa: Managing water under uncertainty and risk; 
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012/

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012/


Estimările cele mai recente ale resurselor anuale totale de apă regenerabile/capita 
(datele privind populația sunt din 2009)

Comentariu: România se incadreaza intre (5.000-10.000 m3 per capita).

Sursa: Managing water under uncertainty and risk; 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012/

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012/


Deficitul fizic/economic de apă
Comentariu: România se plasează în regiunea europeană cu deficit fizic redus.

Sursa: Managing water under uncertainty and risk; 
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012/

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012/


Cantitatea de apă potabilă (m3) disponibilă anual/locuitor în 2007
Comentariu: România se incadreaza intre (6000-15000 m3/loc) 

Sursa: Managing water under uncertainty and risk; 
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012/

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012/


Perspectiva privind disponibilitatea apei în 2050
(Zonele marcate în negru sunt în curs de evaluare) 

Comentariu: România nu va risca epuizarea resurselor, menținându-se între țările cu resurse 
suficiente.

Sursa: Managing water under uncertainty and risk; 
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012/

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012/


Perspectiva privind volumul de apă (milioane litri) 
disponibil anual/capita în 2050

Comentariu: România se va încadra în grupul țărilor favorizate, cu  ≥ 1,7 mil. litri/locuitor anual. 

Sursa: Managing water under uncertainty and risk; 
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012/

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012/


Coeficientul de exploatare* a apei în Europa (ultimele date disponibile)

(*Raportul dintre volumul de apă potabilă extrasă anual şi rezerva disponibilă pe termen lung; gama culorilor: între albastru –
situație bună şi roşu – situație critică; hașurile: date disponibile numai la nivel de țară; zonele gri: absență date). 

Sursa: EEA Report No 1/2012
http://www.eea.europa.eu/publications/towards-efficient-use-of-water

http://www.eea.europa.eu/publications/towards-efficient-use-of-water


Coeficientul de exploatare a apei pe țări în Europa 1990-2010
Comentariu: În România, cf. tendinței dominante, acest index s-a redus notabil între 1990 - 2010. 

Sursa: EEA Report No 1/2012 http://www.eea.europa.eu/publications/towards-efficient-use-of-water

http://www.eea.europa.eu/publications/towards-efficient-use-of-water


Resursele de apă ale României în context internațional

 O fracțiune semnificativă din resursele totale de apă dulce ale României (estimate la 
circa 212 Km3/an) se păstrează în lacurile de acumulare naturale și cele antropice 
(artificiale). Conform ultimelor estimări, principalele lacuri naturale acumulau un 
total de 1844 mil. m3 de apă, în timp ce lacurile antropice înregistrau un volum de 
7611 mil. m3 apă *, ceea ce conduce la un total de circa 10 km3 apă stocată.

 În context global, resursele de apă dulce în România se plasează la un nivel de 
mijloc fiind estimate între 201-500 Km3/an, sau între 5.000-10.000 m3 per capita.

 România se află în regiunea europeană unde deficitul fizic de apă este redus: în 2007 
România se încadra în categoria 6.000 -15.000 m3/locuitor.

 În perspectiva 2050, țara noastră nu intră sub incidența riscului de epuizare a 
resurselor de apă, cu estimarea privind cantitatea anuală disponibilă ≥1,7 milioane
litri/locuitor **.

*Sursa:  Anuarul statistic al României, 2011
**Sursa: Managing water under uncertainty and risk; 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012/

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012/


Evoluția cerințelor de apă în România, estimate pe baza

capacităților de captare în funcțiune, 1990-2010
Comentariu: Cerinţele de apă au scăzut considerabil, de la 20,5 (1990), la 8,45 mld. m3 (2010).

Sursa: http://www.rowater.ro/Lists/Balanta%20Apei/DispForm.aspx?ID=5&RootFolder=%2fLists%2f.....

http://www.rowater.ro/Lists/Balanta Apei/DispForm.aspx?ID=5&RootFolder=/Lists/


Concluzii
 OMS estimează că aproximativ 6% din povara globală a bolilor este asociată cu deficitul

de apă. În Regiunea Euro-OMS sunt raportate anual 330 000 astfel de cazuri. Sunt
necesare măsuri care să contracareze înrăutățirea situației în perspectiva penuriei de apă, 
plauzibilă în absența unei concertări internaționale urgente.

 Anul Internațional de Cooperare în privința Apei argumentează de ce situația actuală
şi de perspectivă a resurselor de apă poate fi controlată numai prin colaborare la nivel
internațional, național şi local.

 În Europa fenomenele meteorologice extreme, în creștere cu 65% între 1998 și 2007, au 
afectat notabil cantitatea și calitatea resurselor de apă în toate țările, ilustrând nevoia
stringentă a cooperării regionale privind apa. 

 În România, resursele de apă regenerabile se plasează la un nivel de mijloc în context 
global, fiind estimate între 201-500 Km 3/an, sau între 5.000-10.000 m3 per capita.

 În context european, România se găsea în 2007 în zona cu deficit fizic de apă relativ
redus iar în perspectiva 2050 țara noastră nu va intra sub incidența riscului de epuizare a 
resurselor de apă, datorită celor ≥ 1,7 mil. litri disponibili anual/locuitor.                        
Cu toate acestea discrepantele încă mari între mediul rural şi cel urban în privința 
aprovizionarii centralizate cu apa potabila şi acanalizarii precum şi
vulnerabilitatea față de capriciile meteo trebuie să mențină problematica apei în 
atenția permanentă a autorităților și a publicului.
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