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1.1. PROIECTUL WATER CoRE  

   1. INTRODUCERE 

Water CoRe este un proiect realizat în cadrul Programului de Cooperare Interregională 

INTERREG IVC oferind tuturor regiunilor participante o platformă pentru schimbul de 

experienţă în domeniul problemelor pe care le implică deficitul de apă şi fenomenul de secetă. 

La nivelul Uniunii Europene exista deja o serie de politici şi măsuri adoptate în privinţa 

gestionării cerinţelor de apă şi a secetei. Proiectul îşi propune diseminarea rezultatelor şi 

redactarea acestora într-un format acesibil tuturor ţărilor partenere în scopul adaptării acestora 

la propriile necesităţi. 

Un număr de 14 parteneri din 7 ţări membre ale Uniunii Europene şi-au propus să facă 

un schimb de “bune practici”, pe care să îl adapteze condiţiilor lor locale şi regionale. 

Principalul obiectiv al proiectului este de a crea instrumente în vederea îmbunătăţirii 

managementului resurselor de apă în toate regiunile Europei. În plus, partenerii doresc 

sporirea gradului de conştientizare a populaţiei şi a părţilor interesate în problema privind 

potenţialul de economisire a apei. Grupurile tematice de lucru abordează subiecte variate, cum 

ar fi managementul cerinţei de apă, gestionarea perioadelor de secetă, efectele schimbărilor 

climatice, o mai bună conştientizare şi implicare din partea populaţiei. 

Rezultatul acestui proiect constă în elaborarea unei platforme informatizate care să conţină 

recomandări privind oportunităţile de colaborare în cadrul unui parteneriat, planuri de acţiune 

la nivel regional,  precum şi realizarea unei aplicaţii e-learning structurate pe module 

tematice, care să aibă în vedere recomandări privind strategiile de abordare (fig. 1.1). O 

importanţă deosebită va fi acordată regiunilor din Europa Centrală şi de Est prin înfiinţarea în 

Ungaria a unui centru privind problemele de gestionare a resurselor de apă şi a secetei. 
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Figura 1.1: Modul de lucru şi produsele proiectului Water CoRe 

 

Proiectul Water CoRe are ca scop îmbunătăţirea strategiilor şi instrumentelor de 

gestionare a aspectelor legate de problema deficitului de apă şi a fenomenului de secetă la 

nivelul ţărilor partenere. Politicienii din ţările partenere şi-au arătat sprijinul pentru acest 

proiect prin încheierea unui Memorandum de Înţelegere. Rezultatele obţinute în cadrul 

proiectului pot fi vizualizate accesând site-ul proiectului. 

1.2. GHIDUL WATER CoRe 

Ghidul Water Core are ca obiectiv major identificarea de soluţii practice privind problema 

deficitului de apă şi a fenomenului de secetă în Europa. Soluţiile au fost clasificate în cinci 

mari grupuri tematice: 

 Managementul cerinţei de apă (aspecte tehnice); 

 Managementul cerinţei de apă (aspecte economice/ financiare); 

 Gestionarea fenomenului de secetă; 

 Adaptarea la schimbările climatice; 

 Comunicare şi participare. 
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În cadrul acestor teme, soluţiile sunt elaborate ca şi concepte generale, aplicabile la nivel 

european, fiind ilustrate prin recomandările partenerilor din cadrul proiectului Water CoRe     

(fig. 1.2). 

 
Figura 1.2: Structura Ghidului Water CoRe 

 

Ghidul se adresează specialiştilor în domeniu, administraţiilor publice regionale, 

autorităţilor din domeniul apei, consultanţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale     

(ONG-uri). De asemenea poate veni în sprijinul studenţilor şi elevilor prin aspectele legate de 

problema gestionării resurselor de apă, dezvoltării durabile şi factorilor de decizie la nivel 

European.  

 
1.3. STRATEGII PRIVIND PREVENIREA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR 

CAUZATE DE DEFICITUL DE APĂ ŞI SECETĂ 
 

În vederea reducerii efectelor generate de problema deficitului de apă şi a fenomenului de 

secetă trebuie adoptate o serie de măsuri. Acest ghid are în vedere o serie de strategii 

elaborate în urma schimbului de experienţă dintre partenerii implicaţi în proiectul Water  

CoRe. Multe dintre aceste strategii au fost implementate ca o reacţie la o problemă locală 

stringentă. În consecinţă, bunele practici sunt elaborate ţinând cont de particularităţile locale 

de mediu. Având în vedere spectrul larg de posibilităţi, setul de bunele practici elaborat           
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în cadrul proiectului Water Core nu oferă răspuns la toate aspectele generate de          

problema deficitului de apă şi a secetei. În vederea obţinerii de informaţii suplimentare, 

partenerii realizează un studiu complementar la nivel european privind problemele enunţate 

mai sus. Se intenţionează ca rezultatele acestor cercetări să fie incluse în platforma E-learning 

(vezi capitolul 9.2). 

 

 

2.1 TERMENI ŞI DEFINIŢII 

  2. DEFICITUL DE APĂ ŞI SECETA - IMPLICAŢII 

Aceşti doi termeni, deficitul de apă şi fenomenul de secetă, folosiţi adesea în acelaşi 

context, sunt consideraţi uneori ca având aceeaşi semnificaţie. 

Cu toate acestea ei au conotaţii diferite: în acest ghid, deficitul de apă este definit ca 

reprezentând “ o perioadă mai lungă de timp, în care se înregistrează un dezechilibru între 

consumul de apă şi rezervele disponibile” (EUC 2007a). Prin urmare, nu este numai un 

fenomen natural, ci şi un rezultat al acţiunii factorilor de natură socio-economică într-o 

anumită regiune.  Cu toate ca această definiţie este utilizată pe scară largă la nivelul Uniunii 

Europene, RIJSBERMAN (2004: 1) arată că „nu există o definiţie general acceptată a 

deficitului de apă”. O situaţie similară se întâlneşte în cazul altor doi termeni: „lipsa apei” şi 

„stres hidric”. În unele publicaţii (ale Comisiei Europene şi ale Agenţiei Europene de Mediu), 

termenii: „deficit de apă” şi „deficit de apă” sunt consideraţi sinonimi, în timp ce alţi autori îi 

consideră având semnificaţie diferită. De exemplu, FALKENMARK et al. (1989) oferă o 

definiţie diferită a deficitului de apă, folosind „indicele Falkenmark”. Aşadar: vorbim despre 

„stres hidric” atunci când rezervele anuale de apă pe cap de locuitor dintr-o ţară sunt sub   

1700 m3, „deficit de apă” atunci când rezervele anuale de apă pe cap de locuitor se situează 

sub nivelul de 1000 m3 şi „deficit absolut” atunci când nivelul scade sub 500 m3. Conform 

acestei clasificări, în care nu este luat în calcul raportul dintre cantitatea de apă disponibilă şi 

cererea de apă, efectele stresului hidric sunt considerate a fi mai mici comparativ cu cele ale 

deficitului de apă.  

Este evident că definiţia enunţată mai sus nu oferă un răspuns la o problemă importantă 

(RIJSBERMAN 2004): Oare deficitul de apă este cauzat de un consum ridicat care depăşeste 
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cu mult resursele de apă existente (cererea) sau apare atunci când resursele de apă sunt 

limitate şi nu pot satisface un consum mediu (furnizarea)? 

Perioadele de secetă sunt un efect al diminuării în timp a resurselor de apă disponibile, 

cauzate de regulă de un aport scăzut de apă provenit din precipitaţii, asociat de cele mai multe 

ori cu temperaturi ridicate ale aerului şi cu un proces intens de evapotranspiraţie. Fenomenul 

de secetă este favorizat de un anumit context sinoptic, de procesul de încălzire prin compresie 

(presiune ridicată), de unele particularităţi locale ale reliefului (barierele montane), de absenţa 

turbulenţelor care generează ploaia şi/sau de lipsa maselor de aer umed (EUC 2006a). În 

contrast cu deficitul de apă, fenomenul de secetă nu se manifestă pe o perioadă îndelungată de 

timp, fiind un eveniment temporar, deşi intervalele de manifestare sunt variabile ca durată. 

Mai mult, definiţia subliniază idea că seceta este un fenomen natural, deşi extinderea spaţială 

şi severitatea acesteia se poate intensifica ca urmare a efectelor schimbărilor climatice 

generate de factorul uman. În general se face distincţie între “seceta meteorologică” (care 

exprimă lipsa precipitaţiilor), “seceta hidrologică” (când avem un nivel scăzut al rezervelor de 

apă în subteran şi la suprafaţă), „seceta agricolă” (când rezerva de umiditate de la nivelul 

rădăcinilor nu poate asigura necesarul de apă al plantei de cultură), precum şi “seceta socio-

economică” (când cererea pentru apă, ca un bun economic, depăşeşte oferta ca urmare a 

scăderii rezervelor de apă cauzate de condiţiile meteorologice EUC 2006a: 15). Deşi aceste 

definiţii sunt recunoscute, HEIM (2002) nu este de acord cu conceptele formulate în privinţa 

semnificaţiei fenomenului de secetă. 

Disponibilitatea rezervelor de apă dulce este esenţială pentru toate domeniile de 

activitate ale omului (menaj, industrie, agricultură), dar şi pentru animale şi plante. 

Provenienţa apei dulci este apa de ploaie sau cea din pânza freatică. Apa provenită din 

precipitaţii asigură rezervele din acumulările hidrologice (ape subterane şi de suprafaţă, râuri, 

lacuri, gheţari şi mlaştini) care sunt disponibile utilizării în diferite scopuri. În zonele unde se 

înregistrează cantităţi reduse de precipitaţii este necesară folosirea apei subterane şi a apei din 

râurile alohtone. Pentru uzul uman, este importantă atât existenţa resurselor de apă cât mai 

ales accesibilitatea acestora. De exemplu, utilizarea apei subterane implică existenţa sau 

posibilitatea de a construi puţuri. Prin urmare, utilizarea resurselor de apă poate fi limitată din 

motive de ordin tehnic. În plus, restricţiile care se impun în privinţa calităţii apei (gradul de 

poluare) pot împiedica disponibilitatea reală. 
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Potrivit Glosarului Internaţional de Hidrologie (IHP/OHP 1998), cererea de apă 

reprezintă “cantitatea efectivă de apă solicitată într-o anumită perioadă de timp pentru 

satisfacerea nevoilor diverse, condiţionată de factorii economici, sociali şi alţi factori”. Aceste 

nevoi variate pot fi împărţite în patru sectoare: agricultură, industrie, reţeaua publică de 

alimentare cu apă şi producerea de energie. 

AGRICULTURA: apa este un element esenţial în producţia agricolă. Cererea de apă 

pentru irigaţii depinde de factorii climatici, de eficienţa irigaţiei (pierderi datorate 

procesului de evapotranspiraţie, pierderi cauzate de scurgeri) şi de necesarul de apă al 

culturilor. Acele culturi care nu sunt adaptate regimului climatic dintr-o anumită zonă 

implică costuri de irigaţie suplimentare. Din cauza organismelor patogene şi a 

substanţelor dăunătoare (de exemplu metalele grele) pe care le poate conţine, apa 

folosită în irigaţie ar trebui să îndeplinească o serie de cerinţe minime de calitate. 

INDUSTRIA: În industrie apa este utilizată în procesul de producţie. Acest lucru 

presupune folosirea apei pentru spălat, transport şi în procesul de răcire, dar şi ca parte 

în procesul de fabricaţie. Cea din urmă întrebuinţare are o importanţă aparte în 

industia alimentară şi a băuturilor. 

REŢEAUA PUBLICĂ DE ALIMENTARE CU APĂ: Reţeaua publică de alimentare cu 

apă implică satisfacerea nevoilor de consum de apă potabilă şi menaj în gospodării 

(dar şi în instituţiile publice, infrastructură şi în unele cazuri întreprinderile mici), dar 

implică şi consumul de apă folosită în grădinărit şi alte scopuri similare. Apa din 

reţeau publică de alimentare, trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe calitative, 

exceptând apa de ploaie care poate fi folosită în grădinărit sau menaj. 

PRODUCŢIA DE ENERGIE: Centralele electrice (în special cele nucleare şi pe cărbune) 

folosesc apa în procesele de răcire, iar în circuit închis pentru încălzire. Apa folosită 

pentru răcire provine din râuri. În Europa 44% din apa dulce extrasă este utilizată în 

scopul producţiei de energie (EEA 2009a). O mică parte din apa extrasă (până la         

1-5%) se evaporă în turnul de răcire, restul fiind deversată în râuri. 

În figura 2.1 este reprezentată repartiţia consumului de apă dulce pe sectoare, în Europa. 

Procentul de apă dulce utilizat în diferitele sectoare ale economiei variază în ţările Europei. 

De exemplu, în Europa de Vest consumul cel mai mare de apă este realizat în industria de 
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prelucrare, producţia de energie şi reţeau publică de alimentare cu apă, în timp ce în sudul 

Europei, apa este consumată în principal în agricultură şi irigaţii. 

 

Figura 2.1.: Distribuirea pe sectoare a resurselor de apă dulce la nivelul Europei (%):  
Sursa – Agenţia Europeană de Mediu (2009a) 

Factorii climatici şi cererea de apă sunt elementele cheie care pun presiune pe resursele de 

apă dintr-o regiune. Cererea de apă depinde de factorii economici şi demografici. 

FACTORII DEMOGRAFICI: Creşterea numărului de locuitori este un factor de control al 

cererii de apă, îndeosebi în cazul alimentării cu apă a reţelei publice. De regulă, 

necesarul de apă se măreşte odată cu creşterea populaţiei. De asemenea cererea de apă 

potabilă în zonele urbane este mai mare decât în zonele rurale. Dar nu numai numărul 

şi distribuţia spaţială a populaţiei joacă un rol important, cât mai ales structura 

demografică a acesteia. Dimensiunea gospodăriilor determină consumul de apă pe cap 

de locuitor. Unele tipuri de consum, precum întrebuinţarea apei pentru spălarea 

autoturismelor, a rufelor şi în grădinărit sunt legate mai mult de activităţile desfăşurate 

la nivel de gospodărie. De aceea consumul de apă pe cap de locuitor scade odată cu 

mărimea gospodăriei. În concluzie, măsurile de economisire a apei sunt mult mai 

eficiente în cazul gospodăriilor mai mari (EEA 2009a). În Europa, în special în zonele 
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urbane, se manifestă o tendinţă de micşorare a gospodăriilor (locuinţe individuale, 

cupluri cu mai puţini copii, mai mulţi părinţi singuri, mai puţine generaţii pe locuinţă). 

În 15 state membre ale Uniunii Europene, numărul mediu de persoane pe locuinţă a 

scăzut de la 2.8 (1981/82) la peste 2.4 (2002; EUROSTAT 2004) la 2,3 (2007; 

EUROSTAT 2010). 

FACTORII ECONOMICI: Exceptând creşterea populaţiei, cererea de apă este controlată 

în principal de factori economici. Important este raportul dintre sectorul agricol, 

industrie şi sectorul terţiar. Scăderea gradului de utilizare a apei în industrie, de 

exemplu în industria producerii oţelului, poate conduce la reducerea captărilor de apă. 

Venitul pe cap de locuitor este strâns legat de consumul de apă în locuinţă, de exemplu, un 

locuitor cu venit mai mare poate avea instalaţii suplimentare care consumă apă (gazon, 

grădină, piscine). Deşi consumul total de apă este în general mai mic,  gospodăriile cu venituri 

reduse pot prezenta un grad mai mare de economisire a apei,  pentru că din punct de vedere 

financiar nu-şi permit achiziţionarea de echipamente care facilitează economisirea apei 

(OECD 2002). 

2.2. EFECTELE DEFICITULUI DE APĂ ŞI SECETEI 
 

Seceta este de obicei considerată o calamitate naturală, din cauza impactului pe care îl are 

asupra resurselor naturale, echilibrului socio-economic şi nivelului de trai. După cum se poate 

vedea în figura 2.2, deficitul de apă poate 

creşte în perioadele de secetă. Prin 

urmare, seceta poate amplifica impactul 

deficitului de apă. Deşi o parte din 

efectele cauzate de deficitul de apă, pe  de  

o parte  şi  efectele cauzate de fenomenul 

de secetă, pe  de  alta  parte, sunt  parţial 

comparabile (îndeosebi efectele asupra 

mediului înconjurător), ele se manifestă 

cu intensităţi şi în perioade de timp 

diferite.  
Figura  2.2: Relaţia dintre deficitul de apă şi secetă
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Deficitul de apă şi disponibilitatea redusă în timpul perioadelor scurte de secetă sau 

deficitul de apă pe termen lung poate influenţa rezervele de apă din mediul înconjurător: 

nivelul apelor de suprafaţă, pânza freatică, râurile, lacurile şi mlaştinile.  

Stratul superior al solului este un rezervor de apă foarte sensibil şi variabil, fiind expus 

procesului de evapotranspiraţie,  precum şi consumului de apă al plantelor prin rădăcini. Un 

nivel scăzut al conţinutului de apă în sol poate încetini procesul de creştere al plantei, de 

dezvoltare a fructelor sau poate afecta înflorirea etc. În cel mai rău caz rezerva de umiditate 

din sol poate scădea până la punctul de ofilire, ducând astfel la ofilierea şi moartea plantei. În 

agricultură stresul hidric poate conduce la creşterea cererii de apă prin necesitatea efectuării 

lucrărilor de irigaţii, fermierii confruntându-se cu situaţia de a alege între a suporta costuri 

mai mari pentru irigaţii sau a pierde cultura. 

Debitul râurilor va scădea când aportul de apă din scurgerile de suprafaţă şi din pânza 

freatică încetează. În mod normal, apele subterane asigură un nivel minim („debit de bază”) 

chiar şi în perioadele de secetă, însă izvoarele pot seca temporar. Perioadele în care debitul 

apei scade generează probleme faunei şi florei acvatice. Temperatura apei reziduale creşte 

mai repede, ducând la reducerea concentraţiei de oxigen, fenomen care poate fi letal pentru 

peşti. 

Deversarea apelor uzate provenite de la centralele energetice poate conduce la     

creşterea temperaturii apei. Reducerea sau stoparea acestor deversări diminuează acest      

efect, dar conduce la o creştere a preţului energiei electrice. Totodată, cererea de energie 

electrică creşte ca urmare a măririi consumului, de exemplu prin folosirea de aparate 

frigorifice şi de aer condiţionat. Cu toate că mai multe centrale electrice din Europa au        

fost afectate în timpul valului de căldura din anul 2003, nu a avut loc o întrerupere în   

totalitate în furnizarea de electricitate, raportându-se doar probleme regionale în luna iunie    

în Italia (FINK et al. 2004). De asemenea nivelul scăzut al apei creşte concentraţia de 

poluanţi în apele reziduale. Poluarea organică contribuind la reducerea concentraţiei de 

oxigen. 

Transportul pe apă poate fi îngreunat datorită nivelului scăzut al apei, ducând la pierderi 

de ordin economic pentru companiile de transport. Transportul mărfurilor poate fi în aceste 

cazuri realizat pe şosele şi căi ferate. În consecinţă, un nivel scăzut al apei care îngreunează 
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transportul cauzează indirect pagube de natură ecologică prin creşterea gradului de poluare 

(VON HAUFF & KLUTH 2003). 

Echilibrul lacurilor, iazurilor şi mlaştinilor depinde de sursele acestora de alimentare cu 

apă (din ploi, ape subterane, râuri), secarea şi condiţiile locale (adâncime, infiltrări în 

subteran...). În special, iazurile alimentate din ploi, pot seca imediat după ploaie, fără a avea 

legătură cu seceta sau deficitul de apă.  

Nivelul apelor subterane scade odată cu fenomenul de evaporaţie,  consumul de apă al 

plantelor şi atunci când scurgerile de suprafaţă sunt mai intense decât infiltraţiile în sol. 

Ţinând cont de conţinutul de apă al solului, acesta este un proces de durată. De aceea 

perioadele scurte de secetă nu afectează considerabil nivelul apelor din subteran. Pădurile sunt 

mai puţin expuse perioadelor scurte de secetă, deoarece se alimentează în principal din apele 

subterane, afectarea vegetaţiei forestiere putând să apară când nivelul apelor subterane 

scade ca urmare a perioadelor lungi cu deficit de apă. În perioadele de secetă, nivelul scăzut al 

apelor subterane conduce la reducerea „scurgerii de bază”, agravând situaţia din sistemele 

hidrografice. 

În zonele de coastă, exploatarea apei din subteran poate determina pătrunderea apelor 

marine şi salinizarea acesteia. În Europa această problemă este întâlnită îndeosebi în 

regiunile din jurul Mării Mediterane, dar şi în Olanda şi Danemarca. 

Incendiile de pădure sunt întâlnite cu precădere în regiunile mediteraneene, dar şi în 

Europa Centrală. Ele sunt fenomene care se regăsesc de regulă într-un ecosistem, dar 

frecvenţa acestora a crescut în mod dramatic în ultimele decenii din cauza neglijenţei sau 

incendierilor premeditate. În prezent, doar 1% din incendiile forestiere din zonele 

mediteraneene sunt cauzate de fulger (MPI AG Feuerökologie). Temperaturile ridicate şi 

umiditatea scăzută în timpul perioadelor secetoase sunt factori care favorizează declanşarea şi 

extinderea acestora. O consecinţă a incediilor de pădure este afectarea biodiversităţii şi 

manifestarea proceselor de eroziune şi deşertificare. Ca urmare a pierderii capacităţii de 

reţinere a apei de ploaie şi a faptului ca solul din zonele afectate de incendii capătă 

proprietatea de respingere a apei (e.g. FOX et al. 2007), în aceste zone are loc o intensificare 

a scurgerii de suprafaţă comparativ cu zonele împădurite. De asemenea incendiile forestiere 

aduc pierderi economice însemnate pentru silvicultură. În timpul valului de căldură din anul 
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2003 care a cuprins zone extinse din Europa, au fost semnalate 25000 de incendii forestiere şi 

au ars aproape 650000 de ha de pădure (UNEP 2004).  

 

2.3. DEFICITUL DE APĂ ŞI SECETĂ: O PROBLEMĂ A EUROPEI? 

Deficitul de apă este o problemă globală. În ţările slab dezvoltate, apa este un factor 

limitativ al producţiei agricole şi implicit al hranei. În aceste ţări, creşterea populaţiei, a 

consumului de apă, diminuarea rezervelor de apă subterană în zonele semi-aride, ca efect al 

schimbărilor climatice, precum şi poluarea apei constituie o provocare pentru asigurarea unui 

rezerve de apă suficiente (TEUTSCH & KRUEGER 2010). Peste tot în lume, iau naştere o 

serie de conflicte generate de diminuarea rezervelor de apă, deşertificarea unor regiuni, 

obţinerea de recolte agricole slabe, precum şi scăderea resurselor de apă dulce. Întrucât în 

Europa, impactul unor asemenea probleme este mult mai mic, ne putem întreba de ce atâta 

îngrijorare în ceea ce priveşte problema deficitului de apă şi a fenomenului de secetă. 

Analizând cu atenţie harta indicelui exploatării apei (WEI)1 la nivel european în anul 2000, 

motivaţia acestei preocupări devine din ce în ce mai evidentă. Se observă ca o mare parte a 

continentului se confruntă cu probleme mai grave sau mai puţin grave în ceea ce priveşte 

deficitul de apă.  De exemplu cele mai afectate regiuni sunt cele din sudul Europei, aflate în 

apropierea bazinului mediteranean. Aici necesarul de apă crescut în special pentru agricultură 

şi turism se confruntă cu resurse de apă relativ scăzute. Bazinul Mediteranean este regiunea 

cea mai expusă deficitului de apă din lume (TEUTSCH & KRUEGER 2010). Deşi doar o 

mică parte din teritoriul Europei este situat în această regiune, coasta de nord a Mării 

Mediterane aparţine în totalitate Europei. În acest sens, Europa are un cuvânt de spus în 

privinţa problemelor cu care se confruntă zona mediteraneană. Având în vedere că cea mai 

mare parte a producţiei agricole realizată în sudul continentului este destinată pieţelor din 

Europa Centrală şi de Vest, avem de-a face cu un transport de “apă virtuală”. De asemenea, 

potenţialul turistic ridicat al regiunilor din sudul Europei este un alt element ce contribuie la 

creşterea consumului de apă (un turist consumă în medie de 4 ori mai multă pe zi decât un 

                                                            

1 Indicele exploatării apei - WEI “este determinat anual ca fiind raportul dintre cantitatea totală de apă 
dulce utilizată şi cantitatea totală de apă provenită din surse regenerabile” (Agenția Europeană de 
Mediu 2009:17 ) 
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rezident; EUC 2010a). De aceea, Europa este responsabilă pentru cerinţa excesivă de apă în 

regiunea mediteraneană. Aşadar, în cel mai scurt timp posibil, trebuie dezvoltată o politică 

europeană comună pentru atenuarea efectelor reducerii rezervelor de apă şi a fenomenului de 

sec

schimbărilor climatice, sporirea în viitor a cererii de apă (EUC 2010), precum şi creşterea 

etă. 

Repetarea unor episoade de secetă, precum cele din anii 2003, 2007 şi mai recent din 

primăvara anului 2011, au condus la creşterea nivelului de îngrijorare al ţărilor din Europa 

Centrală şi de Vest. Este evident că toate aceste evenimente pot cauza daune ecologice şi 

economice majore chiar şi în ţări europene unde regimul climatic este unul umed. Analizând 

harta indexului exploatării apei (fig. 2.3) reiese faptul că nu numai ţările situate în sudul 

Europei, ci şi unele regiuni din Europa Centrală şi de Vest se confruntă cu probleme de stres 

hidric. Acest fapt nu e cauzat numai de condiţiile climatice, ci şi de creşterea cererii de apă, în 

special pentru procesele de răcire ale centralelor electrice. Având în vedere posibilul impact al 

 
Figura 2.3: Indicele exploatării apei, sursa Agenţia Europeană de Mediu (2005) 
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gradului de vulnerabilitate determinat de exemplu de modificarea gradului de utilizare al 

terenului (TURNER at al. 2003), problema deficitului de apă şi a secetei este una specifică nu 

numai sudului Europei ci întregului continent. În consecinţă, trebuie iniţiate o serie de măsuri 

preventive pentru a preîntâmpina o posibilă agravare a situaţiei din prezent.  

2.4. P FICITUL DE APĂ ŞI FENOMENUL DE SECETĂ 

ei în statele 

me

Uniunii Europene în perioada 2007-2013. Directiva are în vedere şapte 

rec

1. S

ontrolul exploatării apelor subterane în unele bazine hidrografice din sudul 

 

OLITICA PRIVIND DE
LA NIVEL EUROPEAN 

Conştientizarea necesităţii de luare a unor măsuri în problema privind deficitul de apă şi 

fenomenul de secetă, a devenit o parte a politicii europene de mediu. Această evoluţie a fost 

consolidată prin prevederile celui de-al Patrulea Raport de Evaluare al IPCC care atrage 

atenţia opiniei publice (şi implicit politicii guvernamentale) cu privire la problema 

schimbărilor climatice. Raportul Comisiei către Consiliul şi Parlamentul European care se 

intitulează “Combaterea deficitului de apă şi a secetei în Uniunea Europeană “ (EUC 2007) a 

reprezentat primul pas către o politică comună în privinţa aspectelor legate de problema 

deficitului de apă şi a fenomenului de secetă. La scurt timp au fost publicate alte două 

rapoarte (EUC 2008, 2010a) pentru a scoate în evidenţă progresele şi deficientele rămase 

nerezolvate. În cel de-al doilea raport (EUC 2010a) s-a subliniat faptul că priorităţile trasate în 

Raportul de monitorizare EUC 2007 rămân valabile şi că este necesar un efort suplimentar. O 

prioritate este întârzierea în punerea în aplicare a Directivei Cadru în Domeniul Ap

mbre care sunt cele mai afectate de problema deficitului de apă (EUC 2010a).  

Potrivit acestei directive, deficitul de apă şi seceta au devenit una din priorităţile politicii 

regionale ale 

omandări: 

tabilirea preţului corect al apei: Una din strategiile importante de piaţă ale Uniunii 

Europene se bazează pe principiul “utilizatorul plăteşte”. Directiva Cadru în Domeniul 

Apei stabileşte oportunităţile implementării strategiilor de piaţă. Potrivit Directivei 

potenţialul de exploatare al resurselor de apă nu este epuizat nici pe departe, deşi al 

doilea Raport (EUC 2010a) indică o creştere a gradului de alimentare cu apă menajeră 

şi o tendinţă de consum crescătoare a apei care nu este utilizată în domeniul casnic, de 

exemplu c

Europei. 
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2. R

iunii 

3. Î

epartizarea eficientă a resurselor de apă şi a fondurilor: Aceste sarcini au ca scop 

îmbunătăţirea managementului utilizării terenurilor şi costuri de finanţare eficiente 

(fonduri europene, ajutoare de stat pentru îmbunătăţirea tehnologiilor/infrastructurilor 

în vederea valorificării eficiente a apei). Politica Agricolă Comună (PAC) reprezintă 

cadrul legal prin care se urmăreşte adoptarea măsurilor de economisire a apei în 

politica de dezvoltare rurală. Începând din anul 2010, statele membre ale Un

Europene vor trebui să-şi stabilească standardele la nivel de fermă. (EUC 2010a). 

mbunătăţirea managementului riscului de secetă: În ultima perioadă managementul 

crizei presupune şi o gestiune a riscului, accentul punându-se pe prevenţie. Uniunea 

Europeană recomandă implementarea planurilor de gestionare a riscului de secetă 

luându-se ca exemplu strategiile utilizate în vederea prevenirii inundaţiilor. Până în 

anul 2012, trebuie stabilit şi pus în aplicare un sistem operaţional de avertizare 

timpurie a fenomenului de secetă la nivelul Uniunii Europene. Până în prezent un 

astfel de sistem poate fi accesat online (http://edo.jrc.ec.europa.eu), iar ţări precum 

Spania, Italia, Polonia, Austria, Portugalia şi Marea Britanie dispun de un sistem de 

monotorizare a secetei (EUC 2010a). De asemenea Agenţia Europeană de Mediu 

intenţionează să creeze în vederea facilitării schimbului de informaţii, o reţea 

4. 

bune surse alternative de alimentare cu apă la 

5. 

europeană privind deficitul de apă şi seceta (EAA 2009). 

Infrastructuri suplimentare pentru alimentarea cu apă. În cadrul directivei privind 

managementul riscului de secetă, în comun cu planul de protecţie împotriva 

inundaţiilor, Comisia se mobilizează în elaborarea unei strategii care să ia în 

considerare şi conceptul de „prioritate a apei”. Acest lucru semnifică faptul că 

“infrastructura suplimentară de alimentare cu apă ar putea fi luată în calcul (doar) ca o 

opţiune atunci când celelalte măsuri (preventive) au fost epuizate”(EUC 2007: 4). 

Diversitatea peisajului, factorii economici şi standardele tehnologice sunt factori care 

nu permit stabilirea concretă a celor mai 

nivelul Uniunii Europene (EUC 2010a). 

Promovarea unor tehnologii pentru administrarea eficientă a apei: În Europa  

standardele de economisire a apei sunt variate. Ca urmare a faptului că scurgerile din 

reţele de alimentare cu apă (în cazul sistemului de irigaţii, dar şi a sistemului public de 

http://edo.jrc.ec.europa.eu/
http://edo.jrc.ec.europa.eu/
http://edo.jrc.ec.europa.eu/
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alimentare cu apă) nu sunt nişte cazuri excepţionale, există un potenţial ridicat de 

implementare a unor tehnologii de utilizare eficientă a apei. După cum se arată într-un 

studiu privind utilizarea eficientă a apei, extinderea directivei Eco-design poate să 

permită economisirea unor cantităţi semnificative de apă la nivel de consumator 

individual (gospodării) (BIO INTELLINGENCE SERVICE & CRANFIELD 

UNIVERSITY 2009). În cazul companiilor, aplicarea schemei EMAS de eco-

management şi audit (“EU Eco-Management and Audit Scheme”) este o metodă 

6. Î

eficientă de implementare a tehnologiilor de economisire a cantităţii de apă. 

ncurajarea apariţiei unei culturi privind economisirea apei în Europa: Intensificarea 

gradului de conştientizare este o etapă importantă în politica de dezvoltare. Aşa cum s-

a arătat la punctul 2 şi în concordanţă cu rapoartele acestei comunicări (EUC 2010a: 3) 

“creşterea preţurilor nu conduce în mod necesar şi la o diminuarea a consumului (...), 

este nevoie de măsuri suplimentare pentru a încuraja utilizarea eficientă a cantităţii 

de apă”. Unele iniţiative vizează direct intensificarea eforturilor de conştientizare prin  

încurajarea adoptării unor măsuri privind economisirea apei. Un concept important al 

creşterii gradului de conştientizare este volumul total de apă utilizat pentru producerea 

de bunuri şi servicii (www.waterfootprint.org; HOEKSTRA et al. 2011). Deşi 

Comisia Europeană realizează cât de important este acest concept în politica de 

conştientizare a opiniei publice, nu s-a decis până în prezent dacă acesta poate să 

devină parte a acestei strategii (EUC 2010a). În cadrul parteneriatului european EWP 

privind aspectele legate de problema apei (“European Water Partnership”) strategia 

“Aquawarness” urmăreşte apariţia şi dezvoltarea unui curent eficient şi sustenabil al 

utilizării eficiente a apei (www.ewp.eu/aquawareness), concept fundamentat pe cele 

7. Î

zece principii enunţate în “Viziunea europeană privind apa în Europa 2030”. 

mbunătăţirea cunoştinţelor şi colectarea datelor: Îmbunătăţirea cunoştinţelor este un 

element cheie în adoptarea unor măsuri de politică eficientă şi în luarea deciziilor. 

Acesta nu  vizează numai aspectele ecologice sau cele legate de climă, ci se referă şi la 

efectele produse de instrumentele financiare şi de măsurile de creştere a nivelului de 

conştientizare. Datele trebuie colectate  în scopul  stabilirii deficienţelor şi a 

progreselor înregistrate. Prin urmare, Uniunea Europeană urmăreşte facilitarea şi 

http://www.waterfootprint.org/
http://www.ewp.eu/aquawareness
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diseminarea rezultatelor studiilor privind  aspectele legate de deficitul de apă şi de 

fenomenul de secetă. În cel de-al doilea raport s-a pus în evidenţă progresul înregistrat 

în fundamentarea Sistemului Informatic WSDIS privind Deficitul de Apă şi Seceta 

(“Water Scarcity and Drought Information System”). Pentru a încuraja cercetarea 

ştiinţifică în acest sector, Comisia Europeană face trimitere la oportunităţile enunţate 

în al 7-lea Program Cadru de Cercetare al Comunităţii (“Community Research 

        

 

d â

                 

Framework Programme”)  din 2007-2013. 

Considerând problema deficitului de apă şi a secetei ca fiind o strategie prioritară a 

agendei politice, numărul de proiecte finanţate de Uniunea Europeană sau la nivel       

naţional ar trebui să crească. Printre multe altele, programul LIFE, constituit ca un   

instrument financiar pentru politicile de mediu în anul 1992 de Comisia Europeană,  

finanţează un număr în creştere de proiecte care se referă atât irect, c t şi indirect la  

aspectele legate de problema deficitului de apă şi seceta. Pentru o imagine de    

ansamblu se poate accesa pagina de internet a Directoratului General de Mediu 

(ec.europa.eu/environment/water/quantity/good_practices.htm). Mai mult, au fost iniţiate 

nenumărate proiecte naţionale şi internaţionale, cum ar fi de exemplu cele din cadrul 

regimului de management transfrontalier al apei (proiectul GLOWA Danube;         

IHP/HWRP 2008). Comisia Europeană atrage atenţia asupra importanţei Directivei Cadru      

în Domeniul Apei 2000/60/EC care constiuie cadrul legal de administrare al resurselor de    

apă în Uniunea Europeană. În contextul Strategiei Comune de Implementare – CIS  

(“Common Implementation Strategy”) a Directivei Cadru în Domeniul Apei, mai multe 

publicaţii au pus în evidenţă sinergia dintre implementarea acestei Directive şi lupta pentru 

combaterea deficitului de apă şi a secetei. Considerarea problemei deficitului de apă şi a 

secetei ca fiind şi o consecinţă a schimbărilor climatice a condus la apariţia mai multor studii 

ghid ca de pildă: “River basin management în a changing climate” (EUC 2009) şi “Water 

scarcity management în the context of the WFD” (EUC 2006, 2006a). Pentru a întări legătura 

dintre mediul ştiintific şi cel politic, în cadrul programului de lucru CIS din 2010-1012 (EUC 

2009a) colaborează grupuri 

     

de experţi aparţinând ambelor tabere (“schimbări climatice” şi 

“de l de apă şi seceta”). ficitu

 

http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/good_practices.htm
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 2001, Raportul 

priv

 report and practical guidelines, UK Water 

Ind

cţie a mediului, dezvoltare 

dur

ăţii resurselor de apă sau sistemului de alimentare cu apă pentru a face faţă 

cer

 

Conceptul de management al cerinţei de apă se referă în general, conform definiţiei 

Agenţie Europene de Mediu, la demersurile care au ca obiectiv satisfacerea nevoilor de apă 

prezente utilizănd o cantitate redusă din resursele disponibile, prin creşterea eficienţei 

utilizării apei. Managementul cerinţei de apă poate fi considerat parte a strategiilor de 

conservare a apei, care tinde să devină un concept general, descriind demersuri care au ca 

scop protecţia mediului acvatic şi utilizarea raţională a resurselor de apă. (Dezvoltarea 

durabilă a cererii de apă în Europa – Partea a 2 –a: Managementul cererii,

  3. MANAGEMENTUL CERINŢEI  DE APĂ (ASPECTE GENERALE) 

ind problemele de mediu nr. 19, Agenţia Europeană de Mediu).   

În mod asemănător, Industria de Cercetare în domeniul Apei din Marea Britanie 

precizează că managementul cerinţei de apă trebuie să vizeze implementarea strategiilor sau a 

măsurilor necesare pentru a controla sau influenţa cantitatea de apă utilizată. (UKWIR/EA, 

1996, Economics of demand management – Main

ustry Research Limited, London). 

Conform tradiţiei, managementul cerinţei de apă este opus managementului resurselor de 

apă, conform definiţiei date de Naţiunile Unite, strategia de bază a cererii bazându-se pe 

creşterea aprovizionării cu apă. Pe de altă parte, obiectivele principale ale managementului 

cerinţei de apă sunt utilizarea raţională şi controlul consumului de apă, reducerea pierderilor şi 

creşterea utilizării eficiente şi a echităţii din perspectiva resurselor limitate (conceptele de 

eficienţă economică, dezvoltare socială, egalitate socială, prote

abilă a alimentării cu apă şi a serviciilor şi sustinere politică). 

Mai exact, managementul cerinţei de apă se referă la orice măsură sau iniţiativă care va 

avea ca rezultat reducerea consumului sau cererii de apă estimate, în mod contrar 

managementul resurselor de apă presupune orice măsură sau iniţiativă care va duce la 

creşterea capacit

erii de apă. 

În cele din urmă este important să subliniem că managementul cerinţei de apă se bazează 

în principal pe abordările tehnologice (de exemplu dispozitivele de economisire a apei, 
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con

e asemenea, abordările legate de educaţie şi informare (campanii, educaţia 

c

 

 

lii factori care 

infl

ă (de exemplu construcţia de bazine 

de 

rastructura să poată fi îmbunătăţite şi de asemenea să încurajeze consumatorii în a 

utiliza în mod eficient apa. Această dublă abordare aduce beneficii economice, de mediu şi 

soc

torizarea şi monitorizarea apei, reducerea pierderilor, reutilizare şi reciclare, etc) şi pe 

abordările economice (de exemplu stimulente, taxe, fluctuaţia preţurilor etc.). 

D

onsumatorului, recomandări privind economisirea apei, etc.) joacă un rol hotărâtor. 

 

  4. MANAGEMENTUL CERINŢEI DE APĂ (ASPECTE TEHNICE) 

     4.1. INTRODUCERE ÎN TEMĂ 

Managementul cerinţei de apă este o problemă principală în Europa. În prezent, o 

caracteristică generală a cererii de apă în zonele urbane este tendinţa de creştere continuă care 

se preconizează că se va menţine şi în următoarele decenii. Principa

uenţează această mărire a cererii de apă sunt creşterea populaţiei, standardele mai ridicate 

de viaţă, structura demografică şi efectele posibile ale schimbărilor climatice. 

Cunoscând faptul că resursele au caracter limitat este de înţeles că soluţia pentru o 

dezvoltare durabilă se bazează pe un management activ al rezervelor de apă existente. 

Conform definiţiei Agenţiei Europene de Mediu, dezvoltarea durabilă trebuie să caute să 

echilibreze în orice moment din timp şi spaţiu disponibilul de apă cu cererea pentru apa 

folosită în diferite “scopuri” şi cu necesarul de apă suficientă, în vederea asigurării securităţii 

sănătăţii omului şi a ecosistemului acvatic. Luând în calcul toate acestea, resursele de apă 

existente trebuie să aibă o calitatea corespunzătoare pentru satisfacerea diferiţilor 

consumatori, incluzând încă odată securitatea omului şi a altor vieţuitoare. Măsurile pot fi 

folosite în scopul creşterii accesibilităţii resurselor de ap

stocare şi controlul pierderilor) şi/sau al controlului şi diminuării cererii de apă (de 

exemplu taxarea pentru consumul de apă şi contorizare). 

În managementul cerinţei de apă, măsurile sunt gândite astfel încât resursele existente de 

apă şi inf

iale.  
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Măsurile tehnologice ale managementului cerinţei de apă pot fi clasificate în diferite 

tipuri. În general acestea se concentrează pe sursele alternative de apă dulce, reciclarea apelor 

reziduale, eficienţa reţelei de distribuţiei, reducerea pierderilor, echipamente destinate 

reducerii consumului de apă (valorificării eficiente) a apei, contorizarea consumului şi sisteme 

de epurare a apei. Principalele soluţii obţinute de către abordările tehnologice ale 

managementului c e apă sunt redate sintetizat în 

 

erinţei d tabelul următor. 

TEME TI

S  

PURI DE SOLUŢII 

urse alternative de apă dulce
Utilizarea apei de mare pentru şi 

sistemele de răcire 

R  eciclarea apelor reziduale
Reciclarea pentru diverse întrebuinţări 

Reduc ucţie 

Eficienţa în reţeau de distribuţie 

erea cerinţelor în prod

 şi reducerea pierderilor 
Loc lor alizarea şi remedierea pierderi

Reducerea presiunii 

Înc e  
 

Echipamente de reducere 
a co pă nsumului de a

urajarea utilizării dispozitivelor d
reducere a consumului de apă 
Sisteme eficiente de irigaţii 

Proc ive ese industriale alternat

 
Contorizare 

Evaluarea volumelor de apă utilizate 
Contorizarea şi/sau măsurarea apei 

reziduale/ consumului 

Utilizarea apei de ploaie pentru grădinărit 
Reutilizare (epurare) 

Epurarea apei uzate pentru alte întrebuinţări 

  

     

 esenţiale şi mai puţin importante sau punând simultan accentul pe diferite 

entit şi 

utilizatorii finali).  

Se poate distinge o categorie de măsuri generale şi cinci tipuri de măsuri tehnologice: 

4.2. SELECŢIE DE TERMENI   

 

Conform Agenţiei Europene de Mediu adaptarea măsurilor depinde foarte mult de tipul de 

apă utilizat şi de regimul specific al sistemului de alimentare cu apă. În mod normal 

programele managementului cererii de apă sunt o îmbinare a diferitelor măsuri, cuprinzând, 

de exemplu, măsuri

ăţi ţintă din cadrul sistemului de alimentare cu apă (de exemplu centrele de alimentare 
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TIPUL

 

p şi cât de eficient, determinând o 

potenţială reducere a consumului de apă care poate conduce la îmbunătăţirea 

izarea a apei şi a comportamentului, precum şi a dezvoltării de 

nătăţiri. 

TIPUR

 

ată o problemă prioritară în cadrul strategiilor statelor membre, în scopul 

evitării deficitului de apă. Utilizarea dispozitivelor moderne de reducerea a 

ul de apă, cu precădere în sectorul 

 

În sectorul agricol se pot obţine reduceri considerabile ale consumului ca urmare a 

rilor în agrotehnica aplicată, folosirea unor culturi 

 

Pierderile de apă din reţeaua de alimentare pot atinge procente ridicate din volumul 

oate contribui 

 

tă a strategiilor de economisire a apei. În vederea unei planificări 

eficiente, repartizarea şi managementul resurselor de apă pentru mediul urban, irigaţii, 

 de o imagine clară a potenţialului de 

 GENERAL  

MANAGEMENT ŞI PLANIFICARE 

Managementul şi planificarea reprezintă aspectele esenţiale ale unei strategii eficiente 

a gestionării cererii de apă. Acest aspect presupune înţelegerea restricţiilor, analizând 

câtă apă este folosită, când, de către cine, în ce sco

echipamentelor de util

programe în vederea realizării acestor îmbu

I TEHNOLOGICE  

REDUCEREA CONSUMULUI DE APĂ 

Reducerea consumului de apă în zonele urbane şi în sectorul industrial este 

consider

consumului de apă poate îmbunătăţi simţitor consum

casnic. 

IRIGARE EFICIENTĂ ŞI DURABILĂ  

inovaţiilor tehnologice, schimbă

mult mai rezistente la fenomenul de secetă sau reutilizarea apei uzate tratate. 

REDUCEREA PIERDERILOR  

total de apă introdus. Ţinând cont de acest lucru reducerea pierderilor p

semnificativ la eficienţa oricărei strategii de management a apei. 

CREAREA DE REŢELE, MONITORIZARE ŞI CONTORIZARE 

Crearea de reţele, monitorizarea şi contorizarea sunt trei cerinţe premergătoare în 

aplicarea eficien

scopuri comerciale şi de mediu este nevoie

utilizare a apei. 
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ptărilor de 

tul că reuti mele legate 

de calitate, iar calitatea apelor uzate t tilizatorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ent şi planificar

alele măsuri tehnologice 

stab cerinţei de apă. În plus, domeniul vast al 

4.3. DESCRIEREA TERMENILOR  

REUTILIZAREA RESURSELOR DE APĂ  

Reutilizarea resurselor de apă reprezintă utilizarea apei uzate care decât să fie 

deversată într-un lac a fost tratată şi epurată în vederea refolosirii. De asemenea, 

refolosirea apei uzate nu reduce cererea, dar poate diminua necesitatea ca

apă. Trebuie remarcat fap lizarea apei poate fi limitată de proble

rebuie adaptată nevoilor u

1. Managem e    

2. Reducerea consumului de apa     

 

    Aceste cinci tipuri tehnologice se potrivesc foarte bine cu princip

                   Reciclarea pentru diverse 
                    î

1.Management şi planificare    

  
ntrebuinţări 

în producţie 

r 

tivelor 
ă 

rnative 

onsumului 

 

Epurarea apei uzate pentru alte 

                   Reducerea cerinţelor 

                   Localizarea şi remedierea pierderilo
                    

       Reducerea presiunii 
  
                   Încurajarea utilizării dispozi
                   de  reducere a consumului de ap
 

ilite de principiile managementului 

managementului şi planificării amplifică importanţa acestor măsuri. 

4.3.1. MANAGEMENT ŞI PLANIFICARE 

Conform Agenţiei Europene de Mediu (fig. 4.1), eforturile depuse în trecut pentru 

satisfacerea cererii tot mai mari de apă au fost adesea folosite în principal pentru creşterea 

resurselor de alimentare, resurse care au fost disponibile din abundenţă şi la un un cost relativ 

 

6. Monitorizare 

2. Reducerea consumului de apă     

 

3. Reutilizarea resurselor de apă

r   

      

  

4. Reducerea pierde
                  
 

                

Sisteme eficiente de irigaţii 

 Procese industriale alte  
 

Contorizarea şi/sau măsurarea apei 
re iduale/ cz

rilo

 

5. Irigare eficientă  

Utilizarea apei de ploaie pentru 
grădinărit  

întrebuinţări 
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mic. Cu toate acestea, relaţia dintre consumul de apă şi accesibilitatea resurselor de apă s-a 

transformat într-un factor de stres major în exploatarea resurselor de apă în Europa. Prin 

urmare, este firesc ca studiul dezvoltării durabile al utilizării apei să fie concentrat din ce în ce 

ma apă, astfel încât mediul înconjurător să nu fie 

suplimentară asupra rezervelor 

de 

oblemă importantă în Europa, foarte multe strategii de management 

şi p

tive specifice, dezvoltarea 

ma

i mult pe posibilităţile echilibrării cererii de 

afectat. 

Resursele de apă sunt afectate de o serie de 

factori de presiune: din agricultură, industrie, 

zonele urbane, gospodării şi turism şi uneori 

de variabilitatea naturală a accesibilităţii 

resurselor de apă (ploi) şi schimbărilor 

climatice. În plus, experienţele recente au 

demonstrat că evenimentele hidrologice 

extreme, cum ar fi inundaţiile şi seceta, pot 

crea o presiune 
 

apă esenţiale pentru sănătatea omului şi a 

ecosistemului.  

Toţi aceşti factori de stres ai necesarului de apă au legături strânse cu strategiile locale, 

regionale, naţionale şi internaţionale ale managementului apei. Utilizarea apei în mod eficient 

şi prudent este astfel o pr

Figura 4.1 uropa : Rezervele de apă în E
(Sursa: Agenţia Europeană de Mediu,  

Harta 5.1 Mediul înconjurător al Europei-
Raportul Dobris) 

lanificare sunt utilizate sau elaborate în vederea asigurării dezvoltării durabile pe termen 

lung a resurselor de apă. 

Câteva exemple privind instrumentele planificării şi managementului se regăsesc în 

Manualul de bune practici, cum ar fi: implementarea planurilor de acţiune la nivel de bazin 

hidrografic sau la nivel regional (Hessen, A1-1; Lower Tisza,  A1-28;  REC,  A1-31;  

Covasna, A1-33); implementarea şi aplicarea unor direc

nagementului şi programelor operaţionale (Lower Tisza, A1-29) şi suportul acordat 

companiilor publice regionale de prestări servicii (REC, A1-30). 

Scopul Planului Hessian de Gestiune a Apelor Subterane (A1) este acela de a asigura 

alimentarea regională cu apă şi evitarea dezastrelor ecologice în sudul landului Hesse. Sunt 

precizate cerinţe specifice consumatorului privind nivelul apelor subterane care ţin de 
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silvicultură, conservarea naturii, agricultură şi zonele rezidenţiale. Criteriile care stau la baza 

pla

ogelsberg, o regiune de origine vulcanică (A2) au 

ace

anagementul apei. De asemenea planificarea acţiunilor 

refe ) reprezintă o măsură generală a 

manage

odării este cel mai adesea folosită pentru toalete 

(33

epinde de ponderea cererii de apă pe care o deţin gospodăriile din totalul 

cer

neţi şi duşuri. Acestea sunt cele mai mici dispozitive care, prin creşterea 

procentului de oxigen din jetul de apă, îi reduc debitul, aducând în acelaşi timp un aport sporit 

de igienizare a apei. 

nului de management sunt aplicate în toate procedurile care ţin de extragerea apelor 

subterane. 

Principiile Ghidului pentru zona V

laşi obiectiv ca şi planul de management al apelor subterane. Acesta se concentrează în 

principal pe protejarea zonelor umede. 

Constituţia sistemului regional şi/sau naţional (Institutul aragonez al Apei, Al-5) poate 

ajuta în luarea deciziilor privind m

ritoare la dezvoltarea durabilă (Tisa Inferioară,  A1-27

mentului resurselor de apă. 

4.3.2. REDUCEREA CONSUMULUI DE APĂ 

În ceea ce priveşte zona urbană, Agenţia Europeană de Mediu afirmă că standardele mai 

ridicate de viaţă implică schimbarea caracteristicilor cererii de apă. Acest lucru se reflectă în 

principal în creşterea consumului de apă menajeră, folosită îndeosebi pentru igiena personală. 

Cea mai mare parte a populaţiei europene are grupuri sanitare de interior, duşuri şi/ sau băi 

pentru uz zilnic. Rezultatul este că mare parte din consumul de apă din mediul urban este 

destinat uzului casnic. Apa utilizată în gosp

%) şi baie/ duşuri (20-32%). Apa de băut şi pentru gătit deţine procentul cel mai mic (3%) 

din cantitate de apă destinată uzului casnic. 

 Folosirea dispozitivelor de economisire a apei, cum ar fi volumul redus de apă folosită 

pentru toalete în gospodării (fig. 4.2), poate aduce economii de aproximativ 50% (a se vedea 

Manualul de bune practici -  Emilia-Romagna,  A1-6,  A1-7,  A1-9,  A1-12). Economiile 

generale de apă ar d

erii din mediul urban şi cât de răspândită este utilizarea dispozitivelor de reducere a 

consumului de apă. 

În vederea reducerii consumului de apă menajeră, multe proiecte au prevăzut de exemplu 

livrarea gratuită a unui echipament de reglare a consumului de apă menajeră compus din filtre 

de aerare pentru robi
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Figura 4.2: Filtre de aerare (© Regione Emilia-Romagna A.I.U.S.G. - Liviana Banzi) 

inuarea cantităţilor de ape uzate atât organice cât şi anorganice 

(Emilia-Romagna,  A1-8). 

 educarea populaţiei ca o modalitate de creştere a înţelegerii 

semnificaţiei deficitului de apă. 

4.3.3. SISTEME DE IRIGAŢII DURABILE ŞI EFICIENTE  

le şi 

regionale pentru încurajarea modernizării sau înlocuirii metodelor tradiţionale de irigare. 

 

În sectorul industrial, cele mai bune strategii vizează modernizarea şi/ sau înlocuirea 

proceselor industriale prin reducerea de exemplu a apei deversate succesiv la suprafaţa 

corpurilor de apă, pe lângă dim

Strategiile managementului industrial al cererii de apă ar trebui să cuprindă utilizarea 

instrumentelor economice pentru controlul poluării şi a schimbărilor tehnologice. Măsurile ar 

trebui de asemenea să încurajeze

Principala utilizare a apei în agricultură este pentru irigaţii şi într-o proporţie redusă pentru 

creşterea animalelor şi piscicultură. În ţările mediteraneene, există adesea strategii naţiona

Cercetarea privind reducerea consumului de apă în irigaţii a fost dedicată culturilor, cum 

ar fi: repercursiuni ale irigării, lipsa de irigare, deficitul periodic de irigare şi uscarea parţială 

la nivelul rădăcinii, planificarea irigării, management durabil al irigării, evaluarea 

parametrilor de creştere a plantei, efectele regimului de irigare asupra calităţii produselor, 

elaborarea de modele şi a unui Sistem Decizional Suport, dezvoltarea unui indice al stresului 

hidric al plantei (termometru infraroşu), studii privind durabilitatea apei uzate, testarea 
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tehnologiilor folosite în irigaţii şi proiectarea sistemelor de irigaţii, epurarea apelor în  

zonele umede proiectată la nivel de fermă. Aceste preocupări au dus la identificarea şi 

validarea parametri

   

lor decisivi în calculul necesarului optim de apă al culturilor (Emilia-

Rom

ice, cum ar fi sisteme de programare informatică pentru irigare şi facilităţi la 

inte

            

          

 pentru toate irigările de la cantitatea de apă folosită şi până la poluarea cu săruri şi 

nitr

rnetului sau a mesajelor telefonice (Emilia-

Rom

acilităţi inovatoare (ARPA,  A1-25,  

A1-26;  Romania,  A1-32;  Noord-Brabant, A1-34). 

 

agna, A1-19). 

Aceste strategii cuprind planuri pentru mărirea dimensiunii proprietăţilor pentru a permite 

introducerea tehnicilor moderne de irigare, dar şi adoptarea de noi inovaţii şi uneori de 

sisteme de irigaţii experimentale şi/ sau pilot precum şi a unor instrumente tehnologice 

caracterist

rnet.  

Sistemele de programare informatică precum EMR (Institutul aragonez al Apei, A1-4,       

A1-37), create special pentru evaluarea mediului înconjurător şi al necesarului de irigaţii       

în agricultură, permit rularea zilnică a balanţei de apă şi măsoară poluanţii din sistemul  

de scurgere (săruri, nitraţi şi ioni principali). În funcţie de rezultate, este posibilă evaluarea 

calităţii irigării şi efectele de agro-mediu ale acesteia pe o perioadă determinată de timp 

stabilită de utilizator. Prin acest bilanţ natural al apei din sol, programul măsoară necesarul    

de apă şi apreciază eficienţa (calitatea) irigării. Efectele asupra agro-mediului sunt  

măsurate

aţi.  

Alte programe, cum ar fi IRRINET, (Emilia-Romagna, A1-17) oferă sfaturi privind 

irigarea în cazul culturilor mari consumatoare de apă, îmbinând o serie de surse de date: 

meteorologice, de sol, parametrii ai culturii, incluzând folosirea celei mai eficiente metode de 

irigare pentru fiecare cultură în parte. Balanţa de apă a culturii este calculată zilnic şi la 

nivelul suprafeţei de interes, ţinând cont de poziţia geografică (SIG) şi de caracteristica 

culturii, simulată sau introdusă de către fermier. Serviciul oferă utilizatorilor calendarul şi 

volumul optim al irigării, prin intermediul inte

agna, A1-16, A1-21, A1-22, A1-23, A1-24). 

Este importantă de asemenea îmbinarea schemei de irigaţii cu factorul climatic utilizând 

instrumentele software ale sistemului de cercetare şi alte f
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4.3.4. REDUCEREA PIERDERILOR 

Reţelele de distribuţie nu mai pot tolera deficienţele din sistemul de alimentare cu apă şi 

pierderea de venituri asociată cu pierderile din sistemul subteran de apă (fig. 4.3). Mărirea 

costurilor legate de pompare, epurarea apei şi a costurilor operaţionale sunt suficiente motive 

pentru ca aceste pierderi să nu mai existe. 

 

Figura 4.3: Sistem de distribuţie a apei (© Regione Emilia-Romagna A.I.U.S.G. – Liviana Banzi) 

 

Pierderile din reţelele de distribuţie a apei pot atinge procente mari din volumul de            

apă introdus. Pierderile substanţiale rezultă din scurgeri şi supraîncărcări care au loc   

începând de la sistemul de distribuţie şi transport până în punctul unde se realizează  

consumul şi contorizarea de către client. Astfel reducerea pierderilor prin întreţinere 

preventivă şi înlocuirea reţelei sunt elementele esenţiale ale unei strategii eficiente de gestiune 

a apei. 

Reducerea apei „neprofitabile” şi a pierderilor de apă are o importanţă covârşitoare. Acest 

lucru poate fi realizat prin investiţii în programe de identificare şi reducere a pierderilor şi 

înlocuirea conductelor vechi de distribuţie şi transport al apei. 

Implementarea unui sistem modern de reglare a pierderilor şi de înlocuire a ţevilor vechi, 

cum ar fi sistemele de control al presiunii, poate constitui un sprijin în controlul şi gestionarea 

acestor tipuri de probleme.  
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În vederea reducerii pierderilor de apă, multe studii de cercetare sunt în curs de derulare 

pentru detectarea, localizarea şi înlăturarea scurgerilor.  

Proiectele intitulate „Controlul eficient al pierderilor şi repararea ţevilor” (Emilia-

Romagna, A1-10) „District Meter Areas” (Emilia-Romagna, A1-13) şi „Reglarea presiunii” 

(Emilia-Romagna, A1-14) sunt exemple de îmbinare a managementului eficient al apei cu 

identificarea pierderilor. 

Scopul acestor proiecte este reducerea pierderilor de apă prin controlul eficient al 

scurgerilor şi repararea ţevilor în sistemul de distribuţie al apei. De fapt câţiva factori care 

contribuie la pierderi sunt reprezentaţi de conductele vechi şi demodate, protecţia insuficientă 

împotriva coroziunii, supape prost întreţinute şi daune de natură mecanică. 

 4.3.5. CREAREA DE REŢELE, CONTORIZARE ŞI MONITORIZARE 

Pentru planificarea eficientă, alocarea şi managemenentul resurselor de apă în mediul 

urban, irigaţii, scopuri comerciale şi de mediu este necesară formarea unei imagini de 

ansamblu a sistemului de utilizare a apei.  

Fiecare demers privind crearea, contorizarea şi monitorizarea utilizării resurselor de apă 

este esenţial în vederea utilizării eficiente a apei şi în promovarea unor strategii generale de 

reducere a consumului de apă în toate domeniile.  

În următoarele exemple sunt prezentaţi principalii factori ai utilizării apei în diferite 

domenii de activitate, în vederea realizării reţelei, a contorizării şi monitorizării. 

Regiunea de sud a Hessen-ului (regiunea situată între râurile Rin, Main şi Neckar) şi 

îndeosebi regiunea Hessian Reed, este o zonă unde diverşi proprietari manifestă interes în 

utilizarea apelor subterane. 

Principalele sectoare care concurează pentru resursele limitate de apă subterană sunt 

reţeaua publică de alimentare cu apă, necesarul de apă din industrie şi irigaţiile în agricultură. 

Ţinând seama de faptul ca în sectorul public şi industrial se cunoaşte cu exactitate 

consumul de apă datorită contorizării acesteia prin apometre, există o mare incertitudine în 

privinţa cantităţii de apă utilizate pentru irigaţii în agricultură. Acest lucru se datorează 

faptului ca în mod normal consumul de apă pentru irigaţii din pânza de apă freatică nu este 
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măsurat de către apometre, ci prin alte metode mai puţin exacte şi de încredere. În regiunea 

Hessian Reed există aproximativ 2000 de astfel de puţuri răspândite în întreaga zonă. În acest 

context, autoritatea din Darmstadt acordă şi supraveghează drepturile privind apa şi o serie de 

organizaţii ale fermierilor discută de câţiva ani pentru a stabili un obiectiv, o metodă 

îndeajuns de corectă şi uşor de verificat  pentru înregistrarea cantităţii de apă din pânza 

freatică folosită în irigaţii. Ca urmare,   s-a clarificat că exceptând apometrele doar o metodă 

alternativă de înregistrare poate în momentul de faţă să îndeplinească toate aceste condiţii: 

înregistrarea cantităţii de apă prin intermediul utilizării unui contor al capacităţii pompei care 

alimentează sistemele de irigaţii şi care indică orele de funcţionare (Hessen, A1-3). 

Proiectul „X-apa-Citirea automată a contoarelor” (Emilia-Romagna, A1-11) este un 

proiect care oferea consultanţă de specialitate pe suportul oferit de sistemul centralizat de 

citire a contoarelor în reglarea pierderilor de apă. În vederea realizării unui management al 

cerinţei de apă, sistemul de Citire Automată permite aplicarea de reduceri/ creşteri de preţuri 

ale apei, în funcţie de consumul actual de apă. 

Proiectul oferă indicatori privind folosirea citirii la distanţă în vederea identificării 

pierderilor reale din reţea. Prin verificarea continuă a balanţei de apă a sectorului este posibilă 

detectarea în timp util a pierderilor de apă şi demararea unor activităţi de cercetare şi 

remediere, reducând astfel cantitatea de apă pierdută. 

Furnizorul regional de apă, gaz şi termoficare de la distanţă, „Centrul Regional de Control 

la Distanţă” (Emilia-Romagna A1-15) situat în Forli, reprezintă o nouă frontieră în controlul 

de la distanţă şi este un exemplu excelent de furnizare a serviciilor în regiune şi de deservire a 

populaţiei, cu accent pe securitate. 

Corporaţia Hera deserveşte o populaţie de 1.2 milioane de consumatori şi furnizează un 

volum de apă de 257*106m
3 

(2009), cu ajutorul a unui număr de 319 staţii de epurare şi a 

unui sistem de 30.849 km de conducte. Centrul Regional de Control la Distanţă este cel mai 

mare din Italia ţinând cont de numărul de servicii furnizate şi de staţii şi unul dintre cele mai 

mari din Europa. 

Ascensiunea capilară din masele de apă puţin adânci reprezintă un factor de intrare 

important în bilanţul  de apă al culturii. Pentru a evalua necesarul de apă al unei culturi 
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satisfăcut zilnic prin ascensiunea capilară, a fost implementată o Reţea de Monitorizare a 

masei de apă puţin adânci (Emilia-Romagna A1-20). În cazul acesta reţeaua a fost alcătuită 

din 142 de staţii localizate în zone reprezentative cheie ale unui areal irigat, stabilite în urma 

unor studii şi analize pedologice. Datele colectate sunt organizate într-o bază de date, 

analizate, procesate şi disponibile zilnic în extensia programului, în vederea calculării 

aportului din ascensiunea apei capilare la bilanţul de apă al culturii raportat la suprafaţa 

câmpului. Utilizarea rapidă şi eficientă a datelor colectate, răspândirea largă şi legătura 

puternică cu serviciile web de irigaţii reprezintă principalele reuşite. 

Economiile provenite din introducerea contorizării în vederea taxării serviciilor sunt 

estimate a fi în jur de 10%-25% din consum. Introducerea contorizării este de obicei însoţită 

de o revizuire a sistemului de taxare şi reglare a pierderilor. 

4.3.6. REFOLOSIREA APEI  

Pentru a satisface cererea crescândă de apă în industrie, este încurajată epurarea apei cu 

echipamente proprii. Ar trebui să se reutilizeze apele uzate tratate în procesele industriale ori 

de câte ori este posibil şi să se adopte tehnologii care folosesc cantităţi mai mici de apă pentru 

fabricarea aceluiaşi produs industrial.  

Reutilizarea resurselor de apă implică în principal alimentarea cu apă uzată tratată direct 

din instalaţia de epurare către consumator, de exemplu industrie şi agricultură. Acest lucru 

poate fi utilizat şi pentru alimentarea unui strat acvifer. 

Comisia Uniunii Europene estimează că apa epurată poate contribui la reducerea cu până 

la 13% a irigaţiilor terenurilor şi a secării apelor de suprafaţă. Refolosirea directă sau indirectă 

a apei implică câteva aspecte: contaminarea cu materii fecale, poluanţi anorganici şi 

xenobiotici, un nivel ridicat al particulelor solide în suspensie şi al salinităţii, utilizarea 

raţională a nutrienţilor dizolvaţi (în special azot). Provocarea constă în aplicarea de noi 

strategii şi tehnologii care permit utilizarea pentru irigaţii a apei de cea mai redusă calitate, 

fără a afecta siguranţa alimentară şi calitatea recoltei sau a fructelor. 

Proiectul european SAFIR a fost conceput pentru a ajuta fermierii în rezolvarea 

problemelor legate de calitatea scăzută a apei şi diminuarea accesului la apă. Noile instalaţii 

de epurare a apei au fost dezvoltate pentru a permite utilizarea în siguranţă a apei uzate 

produsă de comunităţile mici/ industrii (≤10 000 EI) sau provenită din deversările de apă 
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epurată în canalele de irigare. Tehnologiile de epurare a apei sunt legate de strategiile şi 

tehnologiile de irigare în vederea obţinerii unui management integrat, flexibil şi uşor de 

folosit. 

Noile tehnologii au făcut posibilă producerea de apă sigură pentru irigaţii, de o calitate 

ridicată, tratând mai întâi apa uzată sau folosind derivaţii din tomate. Aplicând căile 

tratamentului propus atât poluarea cu materii fecale cât şi cu metale grele poate fi controlată 

evitând acumularea de poluanţi în sol sau în timpul procesului de producţie al alimentelor 

(Emilia-Romagna, A1-18). 

Proiectul „Livrarea în cascadă a apelor uzate” (Noord-Brabant, A1-35) pe de altă parte 

indică colaborarea inovatoare care se poate realiza între fabrici, folosind reziduurile altora 

(rezultate din consumul de energie, apă, etc.) într-un mod rentabil. 

Pe lângă înţelesul general de „reutilizare a apei” se poate adăuga şi „recoltarea apei de 

ploaie” (fig. 4.4 şi 4.5). Experienţa „ Program de cercetare asupra oportunităţii de recuperare a 

apei de ploaie în condiţiile climatului mediteranean” (Hérault, A1-36) reprezintă o dovadă a 

unui studiu economic şi tehnic care constă în furnizarea de informaţii operaţionale şi detaliate 

privind recuperarea apei de ploaie în climat mediteranean. 

 

Figura 4.4: Refolosirea apei, „recoltarea apei de ploaie”  
(© Regione Emilia-Romagna A.I.U.S.G. - Liviana Banzi) 
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Figura 4.5: Reutilizarea apei (© Regione Emilia-Romagna A.I.U.S.G. - Liviana Banzi) 

4.4. CONEXIUNEA CU ALTE TEME 

Aplicarea măsurilor tehnologice şi „succesul” acestora este strâns legat de aplicarea 

simultană a instrumentelor economice şi financiare (Capitolul 5) şi a tehnicilor de comunicare 

(Capitolul 8). 

Un număr foarte mare de bune practici internaţionale privind managementul cerinţei de 

apă demonstrează că rezultate durabile şi stabile pot fi obţinute doar aplicând în acelaşi timp 

măsuri tehnologice, economice şi de comunicare, în timp ce utilizarea numai a uneia dintre 

ele poate da rezultate de scurtă durată şi nesigure. 

În acest context, legătura măsurilor tehnologice cu subiectul schimbărilor climatice nu 

poate fi evitată, din cauza implicării în toate domeniile, precum agricultură, industrie, sistemul 

urban şi civil, etc. 

 

 

 

5.1. INTRODUCERE ÎN TEMĂ 

5. MANAGEMENTUL CERINŢEI DE APĂ (ASPECTE  ECONOMICE) 

Instrumentele economice şi financiare se concentrează asupra gestionării cererii de apă, 

prin mecanisme monetare. Prin aplicarea instrumentelor, de părţile interesate, acţiunile pot 

duce fie la profit, fie la pierdere. 

Ca şi la toate celelalte produse, economia "de apă” se bazează pe un echilibru între 

aprovizionare şi cerere (fig. 5.1). Pe o piaţă liberă - fără intervenţie - un echilibru perturbat ar  
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trebui să ducă la o creştere 

(cererea este mai mare decat 

oferta) sau la o scădere (oferta 

este mai mae decât cererea) a 

preţurilor. 

În practică, cu toate acestea, 

"piaţa apei", este strict 

reglementată, prin blocarea 

acestor mecanisme economice. 

Aceasta, desigur, este un lucru 

greu de realizat, accesul la apă 

de bună calitate fiind o necesitate primară a vieţii. În situaţia de secetă severă - atunci când 

cererea este mult mai mare  decât disponibilitatea reală a apei, acest regulament funcţionează 

contra producţiei deoarece preţul apei nu este un stimulent al reducerii consumului de apă. 

Prin folosirea instrumentelor economice şi financiare poate fi creat un stimulent de acest fel. 

 

Figura 5.1:  Economisirea apei reprezintă echilibrul  
dintre ofertă şi cerere 

Problema cheie este aceea de a-i face pe oameni să acţioneze. Pentru a-i determina pe 

oameni să  acţioneze, anumite măsuri trebuie impuse. Aceste măsuri pot fi de ordin intern sau 

extern (fig. 5.2). 

 
Figura 5.2: Măsuri pentru managementul cerinţei de apă 

Măsurile externe sunt impuse de guvern (regional), pot fi legi sau impozite şi sunt 

percepute în general în mod negativ de către populaţie. Pentru a avea eficienţă sunt necesare 

anumite tipuri de constrângeri. Măsurile externe sunt foarte eficiente şi uşor de implementat. 
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Rezultatele sunt mai mult sau mai puţin aceleaşi pentru toată lumea, dar presupun o atenţie 

constantă din partea autorităţilor competente. 

Măsurile interne sunt de natură pozitivă, deoarece oferă stimulente materiale şi nu numai. 

Rezultatul acestor stimulente diferă, depinzând de antreprenoriat sau scopuri. Măsurile interne 

sunt mult mai greu de implementat şi necesită mai multă comunicare. Pe termen lung însă, ele 

se autofinanţează şi nu necesită o „întreţinere” deosebită. 

Din punct de vedere economic, există două măsuri, care pot fi folosite pentru dezvoltarea 

de strategii: 

• taxare şi impozitare;  

• venituri din investiţie. 

5.2. SELECŢIA CONCEPTELOR 

Pe baza celor două măsuri economice, două tipuri de instrumente (sau concepte) pot fi 

distinse (fig. 5.3): 

• Stimularea  pentru o mai bună utilizare a apei (sporirea veniturilor din investiţii); 

• Controlul cererii de apă prin taxare şi impozitare.  

Am putea adăuga un al treilea tip de instrument, care se concentrează pe creşterea valorii 

apei, sporind astfel efectul de stimulare şi control:  

• Consolidarea valorii economice a apei.  

Pentru toate conceptele, bunele practici sunt disponibile la nivelul regiunilor partenere. 

Trimiterile la aceste practici se regăsesc mai jos: 

 
Figura 5.3.Conceptele economice ale managementului cerinţei de  apă 
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5.3. DESCRIEREA CONCEPTELOR 

5.3.1. STIMULAREA UTILIZĂRII EFICIENTE A APEI 

Stimularea eficienţei utilizării apei 

poate duce la scăderea costurilor de 

producţie pentru întreprinderi şi la 

facturi mai mici pentru consumatori.  În 

esenţă, există trei tipuri de acţiuni, care 

pot sprijini acest lucru: instruire, proces 

de optimizare şi suport economic. Inutil 

să precizăm, aceste măsuri combinate 

oferă cele mai bune rezultate.  

Un mod eficient de a folosi 

cunoştinţele pentru a îmbunătăţi 

eficienţa este evaluarea productivităţii 

(Hessen, A2-1). Monitorizarea indus-

triilor şi a întreprinderilor cu ajutorul 

modelelor economice poate constitui o 

altă opţiune pentru utilizarea 

cunoştinţelor în vederea stimulării 

eficienţei (România, A2-6). La nivel 

regional, evaluarea informaţiilor privind 

consumul de apă poate fi folosit pentru 

planificarea integrată de alimentare cu 

apă (Hérault, A2-11).  

Sprijin (financiar) poate veni sub 

forma programelor de investiţii (REC,   

A2-5) sau subvenţii pentru optimizarea 

procesului (Emilia-Romagna, A2-4). 

 

Figura 5.4: Optimizarea distribuţiei apei şi a 
folosinţelor 

 

Figura 5.5: Taxarea resurselor de ape subterane 
presupune o folosire mai raţională 

 

Figura 5.6:Un plus de valoare-“obţinut din apa  
din regiunea noastră” 
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5.3.2 TAXARE ŞI IMPOZITARE  

Taxarea şi impozitarea sunt, probabil, cel mai comun instrument economic. Principiul este 

simplu, dar eficient. Utilizarea apei – apa sub-terană, apă de suprafaţă sau a apei potabile de la 

robinet – sau purificarea apei reziduuale, are un anumit cost. Într-un sistem simplu, nivelul    

preţului poate fi legat de acoperirea cheltuielilor pentru investiţii, exploa-tarea şi întreţinerea 

infrastructurii de apă (Aragon, A2- 2). Sistemele mai complexe presupun costuri variabile la 

nivel regional (Emilia-Romagna, A2-3 şi România, A2-7). O altă opţiune ar putea fi 

introducerea taxelor pentru grupuri specifice de consumatori (ex: fermieri) pentru a încuraja 

utilizarea raţională a resurselor de apă (Noord-Brabant, A2-10). 

5.3.3 ÎNTĂRIREA VALORILOR ECONOMICE 

Este un paradox că apa, care este esenţială pentru viaţă este furnizată la un cost 

nesemnificativ. De exemplu, în regiunea Noord-Brabant (Olanda), utilizarea resurselor de apă 

subterană pentru industrie şi Agricultură - deşi limitată de legislaţie - este practic gratuită. Un 

metru cub de apă potabilă costă mai puţin de un euro. Asta înseamnă că nu există nici un 

stimulent real pentru economisirea apei sau optimizarea utilizării resurselor. Nu există nici un 

profit sau pierdere semnificativă – din punct de vedere financiar – în stimularea utilizării 

raţionale a apei sau a taxării şi impozitării.  

O soluţie la această dilemă poate fi de a creşte valoarea apei. În termen monetar acest 

lucru ar putea mări preţul. Un preţ ridicat în mod artificial  intră în conflict cu accesul optim la 

apă, o necesitate primară a vieţii. Este necesar să preţuim apa ca un „bun insuficient”. În cazul 

în care disponibilitatea apei de bună calitate este piatra de temelie a întreprinderilor extrem de 

profitabile (industria alimentară sau odihnă şi turismul), investitorii devin din ce în ce mai 

preocupaţi de conservarea resurselor de apă valoroase.  

O abordare a acestui concept poate fi crearea de noi întreprinderi în domeniul apei , care 

utilizează o strategie inovatoare (Noord-Brabant, A2-8). Într-un alt caz, apa în sine devine un 

produs de valoare (Noord-Brabant, A2-9). 
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5.4. CONEXIUNEA CU ALTE TEME 

Stimularea eficienţei utilizării apei depinde foarte mult de disponibilitatea unor 

instrumente şi tehnici. Multe dintre aceste instrumente sunt descrise în Capitolul 4. Acţiunea 

economică a acestor tehnici poate fi deblocată prin sprijin financiar temporar, dar şi prin 

schimbul de cunoştinţe (comunicare, vezi capitolul 8) sau acţiuni guvernamentale (strategii şi 

planuri).  

Consolidarea valorilor economice poate fi un proces autonom. În susţinerea practică însă, 

suportul guvernamental prin strategiile şi programele de dezvoltare regională este necesar 

pentru luarea de iniţiative şi măsuri. 

Taxarea şi impozitarea sunt instrumente financiare clasice. Justificarea rezidă în initiative 

pe termen lung la nivel regional, bazate pe o bună comunicare (capitolul 8).  

În ceea ce priveste problematica schimbărilor climatice (capitolul 7), toate conceptele ar 

trebui să funcţioneze pe termen lung. Capacitatea de a face faţă efectelor schimbărilor     

climatice - sau într-un sens mai larg: schimbărilor din mediul înconjurător, trebuie avută în 

vedere în momentul în care sunt concepute strategiile de implementare. 

 

 

 

6.1. INTRODUCERE ÎN TEMĂ 

 

  6. MANAGEMENTUL SECETEI 

Seceta este o caracteristică normală şi obişnuită a climei, deşi oamenii tind să o considere 

ca un eveniment neaşteptat şi excepţional. Seceta este o anomalie temporară în variabilitatea 

naturală. De fapt, seceta, prin definiţie, este un fenomen temporar şi anormal şi nu un 

fenomen permanent. 
 

Seceta este notabilă pentru un deficit de apă temporar în raport cu situaţia normală. Acest 

deficit poate dura o perioadă mai lungă de timp (un sezon, un an, mai mulţi ani ...). Acesta 

este un concept relativ, în sensul că seceta diferă în extindere, durată şi intensitate. 
 
 

Secetele sunt, în general, rezultatul unor combinaţii de diferiţi factori naturali, care, la 

rândul lor, pot fi la fel de bine influentaţi de activităţile umane. Cauza principală a fiecărei 
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secete este deficitul de precipitaţii şi mai precis, periodicitatea, distribuţia şi intensitatea lipsei 

de precipitaţii în ceea ce priveşte utilizarea apei, a cererii şi stocării. 

 

Figura 6.1: Evoluţia trimestrială a cantităţilor 

totale de precipitaţii în Spania (mm) 

Raportul pe trimestrul II al anului hidrologic 

2010-2011 (ianuarie 2010 – martie 2011) 

Sursa: Obserevatorul Naţional al Secetei 

 

Se disting patru concepte de bază legate de disponibilitatea resurselor de apă: secetă, 

ariditate, deficitul de apă şi deşertificarea. Aceste concepte se suprapun 

şi uneori sunt incorect interpretate:  

• Seceta: Stare naturală, fortuită şi temporală, care reduce drastic precipitaţiile şi 

disponibilitatea apei în ceea ce priveşte cantităţile normale; se întinde pe o perioadă 

semnificativă de timp şi afectează o regiune largă; 

• Ariditatea: Stare naturală şi climatică permanentă, care se caracterizează prin precipitaţii 

foarte scăzute; 

• Deficitul de apă: dezechilibrul în timp al resurselor de apă cauzate de acţiunea umană; 

• Lipsa apei: Legată de starea permanentă de dezechilibru între resursele de apă şi cererea 

de apă dintr-o regiune. 

 

CONTEXT 

 
Dezechilibre 

temporare de apă 
Lipsă permanentă 

Natural Seceta Ariditate 

PROCESE 
de transformare 

în mediul înconjurător 

Uman Deficit de apă Lipsa apei 

 

În conformitate cu tipul de consecinţe, există diferite definiţii ale secetei: 

• Seceta Meteorologică. Apare atunci când există un deficit continuu de precipitaţii. 

Această secetă este responsabilă pentru cauzarea altor tipuri de secetă şi în mod normal 



 
 

   42   

afectează zone extinse. Conceptul de secetă meteorologică este legat de o anumită 

regiune, deoarece condiţiile atmosferice care cauzează deficitul de precipitaţii diferă de 

la o regiune la alta; 

• Seceta în agricultură. Aceasta este un deficit de umiditate la nivelul rădăcinii, care face 

imposibilă îndeplinirea nevoilor culturilor într-un anumit loc, la un moment dat. Luând 

în considerare faptul că fiecare cultură are nevoie de o cantitate diferită de apă şi că 

această nevoie poate varia chiar în cazul aceleiaşi plante în timpul creşterii, este 

imposibil să se stabilească un prag concludent al deficitului agricol, chiar şi pentru 

aceiaşi zonă geografică; 

• Seceta de apă. Aceasta este diminuarea disponibilităţii apelor de suprafaţă şi subterane   

într-un sistem de management. Aceasta se întâmplă în anumite perioade de timp şi se 

raportează la valorile medii. Ea poate cauza imposibilitatea satisfacerii tuturor cererilor 

de apă. 

Graficul următor prezintă variabilitatea mare a aportului regimului natural din valea Ebro. 

Mai precis, se arată precipitaţiile medii pe durata unui număr mare de ani. 

 

Figura 6.2: Aportul anual al regimului natural în bazinul râului Ebro 1940-2006           
Sursa: Confederaţia Hidrografică a Râului Ebro 

 

Pentru a aborda problematica secetei, este necesar un management adecvat al resurselor de 

apă, dat fiind că lipsa sau reducerea fenomenului de secetă este o consecinţă a unui 

management eficient. 
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Scopul managementului secetei este de a minimiza impactele de mediu, economice şi 

sociale în situaţia producerii fenomenului de secetă.  

Sistemele de monitorizare a secetei sunt utilizate pentru a gestiona seceta. SPI (Indicele 

Standardizat al Precipitaţiilor) este un tip de sistem de măsurare care funcţionează prin 

acumularea de precipitaţii. Perioadele secetoase sunt cele în care SPI are valori sub zero. 

 

Figura 6.3: Sursa: Atlasul Climatic al Regiunii Aragon. Guvernul din Aragon 

 

Pentru a obţine valorile de ecartament în Spania, există diferite puncte de control în 

diverse bazine hidrografice. Prin intermediul acestor sisteme de valori, pot fi obţinute valorile 

medii ale fiecărei zone. 

Metodele de combatere a secetei pot fi 

clasificate în: reactive şi preventive.  

Metodele reactive constau în punerea în 

aplicare a măsurilor şi acţiunilor imediat 

după debutul secetei şi o dată ce seceta a 

fost percepută.  

Această metodă este utilizată în mod 

normal în situaţii de urgenţă şi de multe 

ori oferă soluţii economice şi tehnice 

insuficiente, din cauză că acţiunile sunt 

puse în aplicare imediat şi nu este timp 

pentru a evalua acţiunile optime sau pentru participarea socială. Câteva exemple ale acestor 

măsuri sunt următoarele: restricţii de apă pentru utilizatori, indemnizaţiile pentru colectarea 

Figura 6.4:  Harta monitorizării secetei  
(decembrie 2011)  

Sursa: Observatorul Naţional al Secetei 
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apei subterane, crearea de bănci publice de apă, centre unde să se facă schimb de drepturi de 

apă, impozitarea, îmbunătăţirea eficienţei sistemelor existente, exploatarea în exces a 

acviferelor, utilizarea rezervelor de apă subterane, ajutoare publice pentru a compensa 

pierderile economice, avantajele fiscale, etc. 

Măsurile de prevenire sunt acele măsuri concepute în prealabil, ţinând cont de 

instrumentele de planificare corespunzătoare, precum şi de implicarea investitorilor. Această 

metodă constă în măsuri pe termen scurt şi lung, precum şi monitorizarea măsurilor care 

avertizează asupra condiţiilor de secetă. O metodă de prevenire constă în măsurile necesare 

pentru reducerea la minimum a impactului secetei. 

Unele măsuri preventive sunt: utilizarea de noi tehnici agronomice pentru a reduce 

consumul de apă, planificarea culturilor, crearea de stimulente economice pentru reducerea 

consumului de apă, reciclarea apei în industrii, reutilizarea apelor reziduuale tratate, 

construcţia de rezervoare noi de apă noi sau extinderea celor existente, desalinizare, activităţi 

de formare pentru economisirea apei, dezvoltarea de sisteme de alarmă timpurie, punerea în 

aplicare a unui plan de gestionare a secetei, programe de asigurare, campanii publice de 

economisire a apei, etc. 

Conform Directivei Cadru în domeniul Apei (DCA), strategiile de prevenire a secetei ar 

trebui să includă: 

 În primul rând şi cel mai important, păstrarea unei stări bune a acviferelor din punct de 

vedere cantitativ şi calitativ, precum şi starea ecologică bună a râurilor, lacurilor, 

zonelor umede; acordând o  atenţie deosebită zonelor sensibile. Scopul este de a 

conserva, chiar şi de a creşte, rezistenţa ecosistemelor şi acvifere prin maximizarea 

capacităţii lor de a-şi regla şi regenera calitatea; 

 Al doilea nivel prioritar, strategii privind economisirea apei, eficienţa şi gestionarea 

cererii. Acestea promovează instalarea de apometre, punerea în aplicare a sistemelor de 

impozitare a consumului pe baza criteriilor de recuperare a costurilor; 

 Al treilea nivel proritar, strategiile de crearea a noi fluxuri în perioadele de secetă. 

Evaluarea şi selectarea celor mai bune tehnologii, trebuie să se facă prin asumarea 

durabilităţii mediului, economic şi social. 
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6.2. SELECŢIE DE CONCEPTE 

Cu scopul de a asigura un management eficient al fenomenului de secetă, am putea stabili 

3 categorii de instrumente sau unelte, în funcţie de tipul de măsuri: 

• Comunicare şi informare. 

• Măsuri tehnologice şi de infrastructură. 

• Planificare şi management. 

Pentru toate conceptele, bunele practici sunt disponibile pentru regiunile partenere. 

Trimiterile la aceste practici se referă la informaţiile din anexă. 

6.3. DESCRIEREA CONCEPTELOR 

COMUNICARE ŞI INFORMARE 

Informaţii cu privire la ceea ce înseamnă seceta, efectele sale, monitorizarea acesteia, 

prognoza evoluţiei acesteia şi măsuri de gestionare pentru prognozarea şi ameliorarea secetei 

sunt, în general, probleme de mare importanţă pentru autorităţi şi pentru societatea civilă. 

Cunoaşterea acestor aspecte permite participarea şi responsabilizarea cetăţenilor în acţiunea 

de combatere a secetei. 

În acest sens, Observatoarele Secetei (ARPA Emilia Romagna, B-7 şi Aragon, B-1) 

funcţionează ca centre de  informare şi comunicare asupra monitorizării secetei. Aceste 

observatoare facilitează comunicarea între părţile interesate (guverne, bazine hidrografice, 

organizaţii din domeniul apei, experţi tehnici şi societatea civilă), prin intermediul paginilor 

web. 

MĂSURI TEHNOLOGICE ŞI DE INFRASTRUCTURĂ 

Pentru o bună gestionare a resurselor de apă este esenţial să se ia măsuri pentru a 

îmbunătăţi infrastructura zonei şi să dispună de instrumente tehnologice şi tehnici adecvate 

pentru  a face faţă situaţiilor de secetă. 

Acest tip de măsuri tehnologice şi de infrastructură face posibilă obţinerea unui control 

mai bun şi monitorizare a resurselor disponibile de apă, care sunt esenţiale în a determina: 

care sunt culturile potrivite, în funcţie de condiţiile fiecărui areal (Emilia-Romagna, B-6), 

identificarea situaţiilor critice în bazin (ARPA Emilia-Romagna, B-8), în acelasi timp, 
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stabilirea unei serii de acţiuni pentru a preveni, atenua şi adapta condiţiile de secetă (Emilia-

Romagna, B-5, Brabantul de Nord, B-11): acţiuni cu scopul de a garanta alimentarea cu apă a 

populaţiei în situaţii de urgenţă (Aragon, B-2), acţiuni axate pe diminuarea secetei la nivel de 

bazin hidrografic (Aragon, B-3) şi măsuri pentru asigurarea calităţii apei (Aragon, B-4). 

PLANIFICARE ŞI MANAGEMENT 

O bună planificare şi gestionare a apei reprezintă instrumentul esenţial pentru 

reglementarea resurselor şi a cerinţelor de apă şi ar putea fi cel mai eficient sistem pentru a 

preveni seceta, prin intermediul unui control al cererii. Pentru a obţine acest scop, este foarte 

important ca această strategie să fie capabilă să anticipeze condiţiile de secetă înainte ca 

acestea să se producă şi să nu se supraestimeze resursele disponibile.  

Această planificare oferă prioritate modului în care sunt utilizate resursele de apă 

(Brabantul de Nord, B-12 şi B-13).  

Planificarea se poate face, de asemenea, cu scopul de a economisi resursele de apă şi de a 

preveni efectele secetei în mediul agricol (România şi Noord Brabant B-9, B-10). 

6.4. CONEXIUNEA CU ALTE TEME 

Seceta este un fenomen dependent de climat, prin urmare, relaţia acesteia cu schimbările 

climatice (capitolul 7) este evidentă. Împreună cu inundaţiile, acestea sunt două 

evenimente extreme ocazionale, care, ca urmare a schimbărilor climatice, vor deveni din ce în 

ce mai frecvente. De aceea, managementul resurselor de apă în timpul perioadelor de secetă 

este o problemă cheie a strategiei de adaptare, prevenire şi atenuare a schimbărilor climatice şi 

a efectelor sale. 

Conştientizarea cu privire la efectele secetei asupra populaţiei (vezi capitolul 8), atât 

pentru organizaţii prestatoare de servicii publice şi cetăţeni este esenţială 

pentru a obţine o înţelegere a măsurilor necesare pentru atenuarea consecinţelor schimbărilor 

climatice şi prevenirea lor şi prin urmare, fac ca populaţia să fie conştientă de necesitatea 

economisirii resurselor de apă. 

Această economisire a resurselor de apă şi o  îmbunătăţire eficientă a sistemelor de apă 

poate fi realizată prin intermediul unor instrumente tehnologice (vezi capitolul 4) sau prin 

intermediul mecanismelor economice, precum taxele şi impozitele (vezi capitolul 5). 
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7.1. INTRODUCERE ÎN TEMĂ 

7. ADAPTAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE 

Rezervele de apă şi modul cum acestea sunt gestionate influenţează toate laturile societăţii 

umane şi ale ecosistemelor, cum ar fi de exemplu biodiversitatea, agricultura şi securitatea 

alimentară, sănătatea omului, alimentarea cu apă şi sistemul sanitar, aşezările şi infrastructura, 

energia, industria şi economia. 

Observaţiile şi scenariile climatice oferă dovezi numeroase ale vulnerabilităţii resurselor 

de apă şi a potenţialului acestora de a fi puternic afectate de schimbările climatice, cu 

consecinţe majore. În contextul prezent al variabilităţii naturale a climei, deficitul de apă este 

deja  ridicat în multe regiuni ale Europei. Se aşteapta ca schimbările climatice să intensifice 

pe mai departe stresul existent asupra resurselor de apă şi să amplifice diferenţele regionale 

între resursele de apă ale Europei. Cauzele majore ale schimbărilor climatice sunt reprezentate 

de modificări ale concentraţiei gazelor cu efect de seră şi aerosolilor din atmosferă, schimbări 

în modul de utilizare al terenurilor şi radiaţia solară. Mare parte din încălzirea globală 

observată începând cu jumătatea secolului al 20-lea este cel mai probabil datorată creşterii 

concentraţiei gazelor cu efect de seră ca urmare a activităţii omului (IPPC AR4). 

În Europa au fost deja observate o serie de efecte asupra resurselor de apă generate de 

schimbările climatice. 

Proiecţiile privind schimbările în regimul precipitaţiilor şi al temperaturii conduc către 

modificări ale debitului apelor de suprafaţă, disponibilităţii resurselor de apă, calităţii şi 

temperaturii acesteia. Schimbările climatice  vor varia la nivel regional şi vor afecta foarte 

diferit regiunile Europei. 

Schimbările climatice vor impune două provocări majore managementului resurselor de 

apă în Europa: 

1. Din cauza efectelor cumulate ale temperaturilor mai ridicate şi a reducerii precipitaţiilor 

medii din timpul veri, stresul hidric şi riscul de secetă sunt preconizate să crească în 

sudul şi sud-estul Europei; 
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2. Din cauza evenimentelor pluviale extreme, care  foarte probabil vor creşte ca frecvenţă 

şi intensitate, riscul inundaţiilor este prevăzut a creşte pe întreg continentul. 

Societatea poate răspunde la schimbările climatice prin adaptarea la efectele acestora şi 

prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul proiectului WATER CoRe 

principalul obiectiv este acela de adaptare la schimbările climatice, adaptare care presupune în 

principal îmbunătăţirea managementului resurselor de apă. 

Provocarea pentru factorii de decizie este aceea de a înţelege impactul schimbărilor 

climatice estimate şi dezvoltarea şi implementarea strategiilor care să asigure un nivel optim 

al adaptării. Adaptarea la schimbările climatice prin prisma unui management mai eficient al 

apei, necesită o strategie de schimb şi investiţii considerabile. Toate sectoarele care au 

legatură cu apa trebuie să contribuie la adaptarea la schimbările climatice. Acest lucru 

presupune implicarea la toate nivelurile, administrativ, institutional, privat sau al societăţii 

civile. Numai o abordare complexă va asigura soluţii de succes de tipul „câştig-câştig” şi 

evitarea măsurilor sau răspunsurilor negative trans-sectoriale.  

În figura 7.1.a este prezentată schema cadru privind factorii antropici, efectele şi 

răspunsurile la schimbările climatice, precum şi legăturile lor.  

 

Figura 7.1a: Schema cadru privind factorii antropicii, efectele şi urmările schimbărilor climatice, 
precum şi interconexiunile acestora. 
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Cel de-al patrulea Raport de Evaluare (AR4) elaborat de Grupul Interguvernamental 

pentru Schimbări Climatice (IPPC) în anul 2007 este cel mai cuprinzător şi de actualitate 

model ştiintific cu referire la cauzele, efectele şi eventualele strategii de răspuns la 

schimbările climatice. 

Adaptarea este definită de către Grupul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice 

(IPPC) ca fiind „reglarea sistemului natural sau uman  la schimbările climatice sau la efectele 

acestora actuale sau preconizate în vederea temperării daunelor sau a exploatării 

oportunităţilor benefice” (IPCC 2007). Chiar dacă concentraţia de gaze cu efect de seră din 

atmosferă a rămas cea de la nivelul anului 2000, creşterea temperaturii va fi cu mai mult de 

0.6 °C până la sfărşitul acestui secol comparativ cu perioada 1980-1999 (IPCC, 2007). 

 Schimbările climatice cresc vulnerabilitatea societăţii europene la o gamă numeroasă de 

efecte care se manifestă asupra sistemului natural şi uman şi prin urmare este necesară o 

adaptare specializată  adresată acestor urmări inevitabile, prin reducerea atât a 

vulnerabilităţilor cât şi a întăririi rezistenţei. Uniunea Europeana a adoptat Carta Verde 

privind Adaptarea (EC, 2007a) urmată de Carta Albă (EC, 2009a). Carta Albă sprijină 

pregătirea unei strategii de adaptare cuprinzătoare la nivelul Uniunii Europene în faza 1, 

2009-2012, care apoi va fi pusă în aplicare în faza 2, începând cu anul 2013. 

 

Figura 7.1b: Schema cadru privind impactul schimbărilor climatice, vulnerabilitate, riscuri de 
catastrofe şi posibilităţile de adaptare (Sursa: Isoard, 2010;IPCC, 2007; Fussel and Klein, 2006) 
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Directorii instituţiilor din domeniul apei din statele membre ale Uniunii Europene au 

elaborat o Strategie Comună de Implementare (CIS) un document cu caracter de ghid (EC, 

2009b) care se adresează integrării efectelor schimbărilor climatice şi adaptării în punerea în 

aplicare a Directivei Cadru a Apei, Directivei Inundatiilor şi Strategiei privind deficitul de apă 

şi seceta, în special al Planurilor II (2015) şi III (2021) de Management Bazinal al Statelor 

Membre. Agenţia Europeană de Mediu a contribuit la realizarea documentului cu caracter de 

ghid şi lucrează în prezent la exemple de bune practici privind integrarea strategiilor de 

adaptare ale schimbărilor climatice în cadrul managementului apei. Comisia Economică a 

Naţiunilor Unite pentru Europa (UNECE) (prin Convenţia Apei) a lansat de asemenea un ghid 

al apei şi adaptării la schimbările climatice, axat pe dezvoltarea de strategii de adaptare şi 

cooperare în bazinele transfrontaliere (UNECE, 2009).   

Referitor la deficitul de apă, Strategia Comună de Implementare va evalua necesitatea de a 

reglementa în continuare standardele echipamentelor de utilizare a apei şi a eficienţei apei în 

agricultură, gospodării şi clădiri. În anul 2012, când se revizuieşte implementarea Strategiei 

privind deficitul de apă şi secetă, vor fi evaluate alternative privind mărirea capacităţii 

ecosistemelor de stocare a apei în vederea creşterii rezistenţei la secetă. 

 

7.2. ESTIMĂRI PRIVIND SCHIMBĂRILE ÎN REGIMUL TERMIC ŞI HIDRIC 

LA NIVELUL EUROPEI 

Proiecţiile temperaturii medii a aerului de la suprafaţă datorate schimbărilor climatice, 

obţinute folosind un număr mare de modele cuplate AOGCM şi scenarii diferite ale emisiilor,  

arată o creştere a temperaturii medii a aerului în Europa în perioada 2011-2100, comparativ cu 

perioada 1980-1999, o creştere mult mai intensă făcându-se remarcată spre sfârşitul secolului.  

Pe anotimpuri, cea mai mare încălzire este estimată iarna, în nordul Europei şi vara,  în 

regiunile mediteraneene. Cu privire la estimările temperaturii maxime şi minime, 

temperaturile minime din timpul iernii vor creşte probabil mai mult decât media în nordul 

Europei, în timp ce temperaturile maxime din vară vor creşte probabil mai mult decât media 

în sudul şi centrul Europei (IPCC,  AR4,  2007). Rezultatele obţinute de către modelele 

climatice regionale şi tehnicile statistice la scară mică întăresc caracterul acestor schimbări, cu 

unele diferenţe  privind amplitudinea. 
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Analizând datele de ieşire ale modelelor climatice regionale aparţinând proiectului 

ENSEMBLES, estimările schimbărilor sezoniere privind temperatura medie a aerului la 

nivelul Europei (scenariul A1B), variază pentru perioada 2021-2050, comparativ cu perioada 

de referinţă 1961-1990, între 0.5 şi 2.8°C. În perioada 2071-2099, o creştere a temperaturii 

medii a aerului este estimată pentru toate anotimpurile, mai accentuată vara, când schimbările 

pot fi de 5°C (Van der Linden and  Mitchell, 2009).  

Figura 7.2 redă schimbările estimate ale temperaturii medii a aerului la suprafaţă în timpul 

verii la nivelul Europei, pe baza scenariului A1B, media ansamblului multi-model a 

simulărilor modelului climatic regional pentru două perioade: 2021-2050 (a) şi 2071-2099 (b), 

comparativ cu 1961-1990.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.2: Estimări ale modificărilor temperaturii 
medii a aerului la suprafaţă (K) pe baza scenariului 
A1B, media ansamblului multi-model a simulărilor  
modelului climatic regional pentru două perioade: 
2021-2050 (a) şi 2071-2099 (b), comparativ cu 
1961-1990 (http://www.ensembles-eu.org/). 

 O creştere a temperaturii medii a aerului cu 10%, 50% şi 90% a fost estimată la                    

nivelul Europei, creşterea mai accentuată fiind prognozată pentru sfârşitul acestui                     

secol  (2080–2099), când  valorile  estimate   ale   schimbărilor   se   situează   între   5 – 11°C  

(http://www.ensembles-eu.org/).  

Scenariile schimbărilor climatice în regimul pluviometric anual, la nivelul Europei  

generate de modelele actuale accentuează tendinţa schimbărilor care împart Europa în             

2 „regimuri”, unul cu precipitaţii mai însemnate cantitativ, în nord şi altul cu precipitaţii mai 

reduse, în sud, mai accentuat în zona mediteraneană, în perioada 2021-2050, comparativ cu 

http://www.ensembles-eu.org/
http://www.ensembles-eu.org/
http://www.ensembles-eu.org/
http://www.ensembles-eu.org/
http://www.ensembles-eu.org/
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1961-1990, scenariul A1B (http://www.ensembles-eu.org/). Aşa cum se poate abserva din 

figura 7.3a, estimările schimbărilor în regimul pluviometric anual variază între –15% şi 15%. 

Un model asemănător al acestor schimbări în regimul pluviometric anual, dar mult mai intens 

(între –20% şi 20%) este estimat pentru perioada 2071-2099, comparativ cu 1961-1990, 

scenariul A1B.  

Detaliat, la nivel de anotimp, cele mai mari creşteri sunt estimate în nordul Europei  în 

anotimpul de iarnă, în timp ce, cele mai mari scăderi  sunt preconizate vara în sudul Europei, 

unde estimările arată până la sfârşitul secolului, o reducere cu până la 40% (fig. 7.3b). În 

privinţa precipitaţiilor extreme, datele de ieşire ale modelelor climatice arată că este posibil ca 

riscul de secetă în timpul verii să crească în centrul Europei şi în zona mediteraneană      

(IPCC, AR4, 2007).  

 

7.3. SELECŢIE DE TERMENI 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.3a: Semnalul schimbărilor climatice  (2021–
2050 comparativ cu 1961–1990) pentru cantitatea 
totală anuală de precipitaţii (%) pentru media 
ansamblului multi-model a simulărilor modelului 
climatic regional (http://www.ensembles-eu.org/).  
 
Figura 7.3b: Semnalul schimbărilor climatice  (2071–
2050 comparativ cu 1961–1990) pentru cantitatea 
totală de precipitaţii din vară (%) pentru media 
ansamblului multi-model a simulărilor modelului 
climatic regional  (http://www.ensembles-eu.org/)). 

 

Abordarea schimbărilor climatice implică două tipuri de răspunsuri. În primul rând, 

trebuie să reducem emisiile de gaze cu efect de seră prin adoptarea acţiunilor de ameliorare  

şi în al doilea rând trebuie să întreprindem acţiuni de adaptare pentru a face faţă impactelor 

care nu pot fi evitate. Ambele strategii sunt interdependente, dar există diferenţe la scară 

temporală şi spaţială. O condiţie necesară pentru dezvoltarea măsurilor şi strategiilor de 

http://www.ensembles-eu.org/
http://www.ensembles-eu.org/
http://www.ensembles-eu.org/
http://www.ensembles-eu.org/
http://www.ensembles-eu.org/
http://www.ensembles-eu.org/
http://www.ensembles-eu.org/
http://www.ensembles-eu.org/
http://www.ensembles-eu.org/
http://www.ensembles-eu.org/
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adaptare şi atenuare este prognozarea efectelor schimbărilor climatice asupra resurselor de 

apă şi a altor sectoare care folosesc apa. 

Cercetări ştiinţifice cu privire la efectele schimbărilor climatice în perspectivă pot            

fi obţinute prin modelarea impactului schimbărilor climatice prin aplicarea şi combinarea 

presupuselor scenarii ale emisiilor de gaze cu efect de seră, modele de circulaţie         

generală, modele regionale climatice sau tehnici la scară mică, precum şi modele de      

impact. 

În vederea implementării strategiilor de adaptare şi diminuare, trebuie luate în calcul 

strategiile cadru existente pe diferite nivele de gestionare în diverse sectoare. Strategiile       

de adaptare şi diminuare trebuie integrate în strategii şi politici de dezvoltare mult mai   

ample. 

Bunele practici din ţările partenere sunt disponibile pentru toate conceptele în figura 7.4. 

Trimiterile la aceste practici se referă la fişele informative din anexă. 

 

Figura 7.4: Noţiuni privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice  în 
managementul apei. 

 

În tabelul 1 este prezentată distribuţia în patru concepte a bunelor practici ale proiectului 

WATER CoRe.  
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Tabelul 1: Atribuirea exemplelor de bune practici pe concepte 

PROGNOZA 
STRATEGII DE 

ADAPTARE 
STRATEGII DE 
AMELIORARE 

IMPLEMENTARE şi 
GESTIONARE 

HMUELV, C-1 HMUELV, C-1 HMUELV, C-1 HMUELV, C-1 

HLUG, C-2 HLUG, C-2 HLUG, C-3 HLUG, C-2 

HLUG, C-3 HLUG, C-3 ARAGON, C-8 ARAGON, C-9 

HLUG, C-4 HLUG, C-4 ARAGON, C-9 ARAGON, C-10 

HLUG, C-5 HLUG, C-5 ARAGON, C-10 REC, C-15 

HLUG, C-6 ARAGON, C-8 REC, C-14 REC, C-16 

HLUG, C-7 ARAGON, C-9 ROMANIA, C-19 ROMANIA, C-20 

ARPA, C-12 ARAGON, C-10 ROMANIA, C-20 N-BRABANT, C-24 

ARPA, C-13 ARAGON, C-11 ROMANIA, C-22 N-BRABANT, C-26 

REC, C-14 REC, C-14   

REC, C-15 REC, C-15   

REC, C-17 REC, C-16   

ROMANIA, C-18 REC, C-17   

ROMANIA, C-20 ROMANIA, C-18   

ROMANIA, C-21 ROMANIA, C-20   

 ROMANIA, C-21   

 ROMANIA, C-23   

 ROMANIA, C-24   

 ROMANIA, C-25   

 ROMANIA, C-26   

 

7.4. DESCRIEREA CONCEPTELOR 

7.4.1. PROGNOZAREA ŞI MODELAREA EFECTELOR SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

Figura 7.5: Prezentarea schematică a fluxului de date din circuitul 
modelării 

 

Pentru modelarea şi determinarea efectelor schimbărilor climatice în sectoare care 

utilizează apa sunt necesare proiecţii de înaltă rezoluţie ale climatului la nivel regional. La 
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începutul circuitului de modelare (fig. 7.5) modelele de circulaţie generală (MCG) sunt 

acţionate de către scenariile de emisii (SRES) care se bazează pe predicţii ale unor potenţiale 

emisii de gaze cu efect de seră. Deoarece rezoluţia spaţială a proiecţiilor climatice globale 

rezultate este de slabă calitate pentru a putea fi folosite în modelele de impact regionale, 

proiecţiile climatice globale sunt integrate la scară mică în modelele climatice regionale sau 

cu ajutorul metodelor statistice la scară mică generând proiecţii climatice regionale. 

În proiectul „Scenarii ale schimbărilor climatice locale şi efectele acestora” (ARPA, C-12) 

au fost  dezvoltate metode statistice de rezoluţie fină şi generate scenarii ale schimbărilor 

climatice de o rezoluţie înaltă. 

Proiectul MODMET-2 (ARPA, C-13) a generat un ansamblu de multi-modele compus din 

predicţii climatice sezoniere pentru Italia, bazat pe relaţia dintre variabilitatea la scara mare   

inter-anuală şi variabilitatea climatului local. 

Principalul obiectiv al proiectului EU CECILIA (Romania, C-20) a fost de a oferi un 

raport al efectelor schimbărilor climatice şi vulnerabilităţii, în zonele vizate din Europa 

Centrală şi de Est. Accentul este pus pe cercetările cu caracter aplicativ ale modelării 

climatice regionale la o rezoluţie de 10 km pentru studiile locale de impact în sectoarele cheie 

din regiune, respectiv silvicultură, agricultură, hidrologie şi calitatea aerului. Au fost obţinute 

rezultate ale modificărilor în creşterea producţiei culturilor influenţate de schimbările 

climatice (în special expunerea la fenomenul de secetă), precum şi un management al 

sistemelor de cultură. 

Proiecţiile climatului regional sunt utilizate ca date de intrare în modelarea impactului 

regional, în vederea “prognozării” efectelor şi problemelor viitoare posibile pe care le pot 

avea schimbările climatice asupra diferitelor sectoare care utilizează apa, cum ar fi: 

 Hidrologie (România, C-20); 

 Managementul apei (HMUELV, C-1; România, C-20); 

 Scurgerea de suprafaţă (HLUG, C-6, C-7); 

 Hidrodinamica râului (HMUELV, C-1); 

 Producţia de energie electrică de către centrale hidroelectrice (REC, C-14); 
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 Apele subterane (HLUG, C-3, C-4); 

 Alimentarea cu apă în municipii (REC, C-15); 

 Agricultura (HLUG, C-5; România, C-20, C-21); 

 Irigare (HLUG, C-5; ARPA, C-12); 

 Silvicultură (România, C-20); 

 Producţia de alimente (REC, C-17; România, C-18); 

 Calitatea aerului (România, C-19); 

 Sănătate (ARPA, C-13; România, C-20).   

În proiectul MODMET-2 (ARPA, C-13) au fost evaluate efectele fenomenelor climatice 

extreme asupra populaţiei, mediului înconjurător (de exemplu resursele de apă, păduri) şi 

producerea de energie. 

 Ca urmare a incertitudinilor (Fig. 7.5) dintr-un ansamblu de modele numerice, 

„prognoza” obţinută nu trebuie privită ca o soluţie exactă. O serie specifică de modele 

numerice descrie doar un singur scenariu de evoluţie în viitor. De aceea, folosirea unui 

ansamblu de modele reprezintă o abordare mult mai bună (HLUG, C-3). Cu toate acestea, 

aceste abordări ale unui ansamblu de modele determină un volum mare de date care nu sunt 

uşor de interpretat.   

Deoarece multe proiecte de cercetare se confruntă cu efectele schimbărilor climatice într-

un anumit domeniu, sunt realizate proiecte mult mai complexe ca abordări integrate, luând în 

calcul, de asemenea, competiţia şi interrelaţiile între sectoarele concurente care utilizează apa 

(HLUG, C-3, N-Brabant, C-25).  

Nivelele la care se realizează studiile de impact care vizează apa variază de la studii locale 

până la cercetări transfrontaliere regionale (REC, C-17, Romania, C-20). 

Evaluarea impactelor regionale potenţiale pe baza modelării impactului regional 

reprezintă o condiţie prealabilă în dezvoltarea strategiilor de adaptare. 
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 7.4.2. STRATEGII DE ADAPTARE 

Adaptarea semnifica anticiparea efectelor negative ale schimbărilor climatice şi luarea de 

măsuri adecvate pentru a preveni sau minimiza daunele pe care le pot provoca acestea. 

Problema adaptării este abordată în Raportul IV al Comitetului Interguvernamental pentru 

Schimbări Climatice (IPPC WGII AR4). Strategiile de adaptare sunt necesare la toate 

nivelele, începand de la nivel local până la cel internaţional.  

Chiar dacă omenirea ar opri complet emisiile de gaze cu efect de seră, schimbările 

climatice vor continua să se manifeste şi în deceniile următoare, ca efect întârziat al emisiilor 

din trecut. Incertitudinile actuale nu sunt o scuză pentru faptul că nu se acţionează, ci se 

aşteaptă, măsurile luate la timp vor reduce costul daunelor de mai târziu. Prin urmare este 

necesară luarea unor măsuri imediate. Adaptarea la schimbările climatice a devenit o 

componentă indispensabilă în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (ameliorare). 

Din cauza imperfecţiunilor inerente ale scenariilor climatice, strategiile de adaptare ar 

trebui elaborate ca strategii cu caracter flexibil sau de tipul no-regret. Intreprinderea de 

acţiuni no-regret reduce efectele negative ale schimbărilor climatice, dar în acelaşi timp 

acestea nu ar fi benefice dacă efectele prognozate nu se realizează. 

Exemple de măsuri de adaptare referitoare la apă presupun utilizarea mai eficientă a 

resurselor limitate de apă, dezvoltarea 

culturilor rezistente la secetă, creşterea 

eficienţei irigării, colectarea apei de 

ploaie, măsuri de stocare a apei şi 

reutilizarea acesteia (epurarea apei  

reziduale – pentru utilizarea în 

grădinărit sau pentru toalete). 

În exemplele următoare sunt 

prezentate modele de dezvoltare a 

strategiilor de adaptare în domenii legate de apă. Probleme legate de punerea în aplicare         

a strategiilor de adaptare şi integrarea acestora în politicile existente sunt prezentate în 

secţiunea 5.3.4. 

 

Figura 7.6:  Irigarea în agricultură 
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Proiectul “ AnKliG” (HLUG C-3) vizează dezvoltarea măsurilor şi strategiilor de   

adaptare pentru un management al apelor subterane durabil şi integrat, cu referire la 

concurenţa deja existentă între agricultură, silvicultură, biotopuri, zonele rezidenţiale şi 

alimentarea cu apă în partea de Sud a Hessenului. În afară de schimbările climatice există        

o serie de factori care afectează domeniul apei, cum ar fi: modificările în utilizarea    

terenurilor (N-Brabant, C-25), situaţia existentă pe piaţă pentru produsele agricole (HLUG,  

C-5) şi creşterea numărului populaţiei (HLUG, C-3). Toţi aceşti factori pot intensifica sau 

atenua situaţia când apare un stres hidric. 

Aceşti factori climatici şi necunoscutele actuale, precum şi capacitatea de stocare a datelor 

din modelele de impact (HLUG, C-3) trebuie luaţi în calcul în vederea elaborării strategiilor 

de adaptare. 

Proiectul internaţional “CLIVAGRI” (România C-21) la care au participat 30 de parteneri 

şi 28 de ţări, a avut ca scop elaborarea unor strategii, recomandări şi sisteme de avertizare 

pentru agricultură. Proiectul a pus un accent puternic pe schimbul de informaţii, diseminarea 

rezultatelor şi dezvoltarea sinergilor şi colaborării prin stabilirea de legături cu părţile 

interesate importante, Uniunea Europeană, reţelele europene  existente, precum şi cu 

Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru 

Alimentaţie şi Agricultură (FAO). 

 „Maşina de apă” (N-Brabant, C-23) este un exemplu sofisticat al modului cum poate fi 

realizată o amenajare a teritoriului şi un management al apei pentru a crea un mediu atractiv 

de viaţă şi pentru a creşte rezistenţa în zonele suburbane în faţa ameninţărilor pe care le 

implică schimbările  climatice (similar to REC, C-16). 

Proiectul “Utilizarea Multifuncţională a Terenurilor“ (N-Brabant, C-25) arată cum 

întrebuinţările multiple ale utilizării terenului (amenajarea teritoriului) pot fi folosite ca o 

strategie de adaptare pentru zonele cu presiune ridicată asupra teritoriului, prin elaborarea 

unor combinaţii inovatoare ale utilizării terenului şi prin creşterea eficienţei utilizării 

terenului. Principalul obiectiv este de a analiza cererile spaţiale concurente asociate cu clima, 

legate de apă, agricultură, natură şi gospodării. 

Pe lângă exemplele menţionate mai sus, proiectul WATER CoRe include bune practici 

adiţionale pentru elaborarea măsurilor şi strategilor de adaptare privind următoarele 

domenii legate de apă: 
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 Managementul apei (N-Brabant, C-24, România C-20); 

 Sectorul hidro-energetic (REC, C-14); 

 Managementul apelor urbane (REC, C-15); 

 Amenajarea teritoriului (N-Brabant, C-24)  şi dezvoltarea zonelor urbane (REC, C-16); 

 Producţia agricolă de alimente (REC, C-17; România C-18; N-Brabant, C-24); 

 Irigarea în agricultura (HLUG, C-5, Aragon, C-9, C-11; N-Brabant, C-24). 

Exemple ale măsurilor de adaptare existente în portofoliul de bune practici al 

proiectului WATER CoRe sunt: 

 Echilibrarea nivelului apelor subterane prin realimentări artificiale (HLUG, C-3); 

 Optimizarea reducerii consumului de apă şi a eficienţei tehnicilor de irigare (HLUG,   

C-3); 

 Folosirea de culturi rezistente la temperaturi ridicate şi cu necesar scăzut pentru irigare 

(HLUG, C-3; N-Brabant, C-24, România C-20); 

 Redistribuirea şi direcţionarea activă a frecvenţei de absorbţie a apelor subterane cu 

ajutorul unei reţele regionale de alimentare cu apă (HLUG, C-3); 

 Adaptarea (dimensionarea) şi extinderea reţelei regionale de alimentare cu apă (HLUG, 

C-3); 

 Reducerea consumului de apă prin utilizarea dispozitivelor de monitorizare (reducerea 

pierderilor) (Aragon, C-9); 

 Reducerea consumului de apă în sectorul agricol prin crearea unei platforme informative 

care oferă fermierilor recomandări zilnice privind irigarea (Aragon, C-11); 

 Adaptarea producţiei agricole prin plantarea speciilor de arbori cu rezistenţă sporită la 

secetă şi temperaturi ridicate în verile secetoase sau iernile geroase (România, C-18); 

 Încurajarea auto-suportului în alimentarea cu apă dulce (amortizare şi infiltrare) şi 

conversia utilizării terenului (N-Brabant, C-24). 
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7.4.3. STRATEGII DE AMELIORARE 

Ameliorarea este definită de către Comitetul Interguvernamental pentru Schimbări 

Climatice ca intervenţia umană pentru a reduce sursele de emisie a gazelor cu efect de seră. 

Multe efecte ale schimbărilor climatice pot fi reduse, întârziate sau evitate prin ameliorare. 

Cu toate acestea, relaţia dintre măsurile de ameliorare a schimbărilor climatice şi apă este 

una de interdependenţă. Măsurile 

de ameliorare pot influenţa 

resursele de apă şi managementul 

lor şi este important să se ţină cont 

de acest lucru atunci când se 

elaborează şi evaluează 

posibilităţile de ameliorare. Pe de 

altă parte, strategiile şi măsurile 

managementului apei pot avea o 

influenţă asupra emisiilor de gaze cu efect de seră şi, astfel, asupra măsurilor de amelioarare 

sectoriale. Intervenţiile în sistemul de apă pot fi contra-productive atunci când vine vorba de 

ameliorarea efectelor schimbărilor climatice (IPPC, Technical paper IV). De exemplu, 

implementarea soluţiilor de amelioarare cum ar fi împădurirea, folosirea hidroenergiei şi a 

bio-combustibililor poate avea un impact atât pozitiv cât şi negativ asupra resurselor de apă 

dulce. Aspecte privind problema ameliorării se regăsesc în Raportul IV al Comitetului 

Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (IPPC WGIII AR4). 

 

Figura  7.7: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

 Exista o mare varietate de opţiuni de ameliorare care pot fi aplicate în diferite sectoare. 

Aşa cum a fost menţionat anterior, proiectul  WATER CoRe se concentrează în special pe 

problematica adaptării la schimbările climatice. Totuşi, acest proiect include exemple privind 

ameliorarea, variind de la programe regionale (HLUG, C2) la strategii naţionale (Aragon,    

C-10), (Covasna, C-22).  

Proiectul privind „Folosirea eficientă a apei şi reducerea emisiilor” (Aragon C-9) este un 

model de combinare eficientă a managementului apei cu ameliorarea. Reducerea emisiilor 

gazelor cu efect de seră este realizată prin introducerea în irigaţie a  dispozitivelor de pompare 

bazate pe energia regenerabilă. 
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Obiectivul general al proiectului “LIFE  AIRWARE” este acela de a crea un sistem pilot 

de monitorizare şi prognozare a calităţii aerului în vederea  oferirii de suport în luarea 

deciziilor amenajării teritoriului, managementului traficului şi controlului poluării în zona 

metropolitană a Bucureştiului prin anticiparea efectelor poluării aerului asupra mediului 

înconjurător.  

Alte recomandări prevăzute în cadrul proiectului WATER CoRe  legate sau incluzând 

opţiuni de ameliorare se referă la următoarele aspecte: 

 Utilizarea hidroenergiei (Hessen, C-1, REC, C-14); 

 Utilizarea biogazului (Aragon, C-8); 

 Instalarea de sisteme de încalzire care folosesc energia regenerabilă (România, C-22). 

 

7.4.4. IMPLEMENTARE şi GESTIONARE 

 
Figura 7.8: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

 

Dezvoltarea şi implementarea unor strategii eficiente de adaptare reprezintă o problemă 

complexă şi este adesea îngreunată de diferite obstacole şi bariere, cum ar fi costurile, 

incertitudinile şi lipsa  angajamentului. Adaptarea la schimbările climatice necesită schimbări 

ale strategiilor, reforme instituţionale precum şi investiţii considerabile. 

La început vor exista costuri semnificative pe termen scurt pe care va trebui să le investim 

în reducerea efectelor schimbărilor climatice. Acest lucru va reprezenta o provocare pentru 



 
 

   62   

guvernarea democratică, sistemul politic va trebui să plătescă în avans anumite costuri pentru 

a se putea bucura de câştiguri pe termen lung.  

Decizii privind adaptarea şi ameliorarea sunt luate la niveluri diferite ale guvernării, 

interrelaţii existând în interiorul şi în fiecare dintre aceste niveluri. Acestea pornesc de la 

nivelul gospodăriilor individuale, al fermelor şi firmelor private şi ajung până la nivelul 

agenţiilor naţionale de planificare şi la acorduri internaţionale. O ameliorare eficientă necesită 

implicarea principalilor emitenţi de gaze cu efect de seră la nivel global, deoarece o mare 

parte a măsurilor de adaptare se realizează de la nivel local  până la nivel naţional (IPPC 

WGIII AR4). 

Pentru ca o strategie de adaptare să aibă succes, aceasta trebuie sa fie o consecinţă a 

riscului climatic, considerat ca fiind o parte normală a procesului decizional. În acest context, 

strategiile de adaptare nu vor avea eficienţă dacă pe termen lung acestea vor fi luate în calcul 

fără să se ţină cont de alte aspecte legate de planificarea strategică şi managementul riscului. 

Strategiile de adaptare trebuie corelate şi integrate cu strategiile existente, proiectele 

economice şi strategiile naţionale. Sunt necesare abordări unitare sau integrate care să vizeze 

interesele conflictuale pentru apă în agricultură, industrie, alimentarea cu apă în mediul urban, 

producerea de energie şi conservarea naturii. Atât amenajarea teritoriului cât şi Managementul 

Integrat al Resurselor de Apă (IWRM) pot constitui cadrul pentru planificarea eficientă şi bine 

coordonată, cu obiective bine stabilite. 

Este esenţială implicarea activa a investitorilor pe plan local, regional, naţional şi 

internaţional precum şi a tuturor sectoarelor posibil afectate (guvernul local şi naţional, 

sectorul privat, societatea civilă) (Figura 7.8). În special nivelul local joacă un rol important, 

deoarece la acest nivel va avea loc adaptarea propriu-zisă. Strategiile de adaptare vor 

funcţiona în practică dacă acestea se potrivesc condiţiilor locale (abordări de jos în sus). Pe de 

altă parte adaptarea trebuie să fie integrată strategiilor care vizează apa şi legislaţia Uniunii 

Europene. Uniunea Europeana reprezintă nivelul corespunzător pentru a facilita coordonarea 

şi schimbul de bune practici între statele membre. Legislaţia europeană influenţează deciziile 

care se iau chiar la nivel local (abordare de sus în jos). 

Exemple privind implementarea strategiilor de adaptare  şi o bună gestionare în domeniul 

apei sunt prezentate mai jos. 
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• Proiectul secundar „Efectele schimbărilor climatice şi strategiile de adaptare ale 

managementului resurselor de apă în bazinele râurilor Eder şi Fulda” (Hessen C-1)    

este parte a reţelei transdisciplinare regionale, naţionale şi internaţionale a proiectului 

KLIMZUG – proiect prin intermediul căruia măsurile de adaptare elaborate vor fi 

transferate autorităţilor locale, între regiuni şi pe plan internaţional, implementarea             

cu succes a strategiilor de adaptare în regiune va fi obţinută prin cooperarea strânsă  

între cercetători, întreprinderile locale, factorii de decizie politică, administraţii                      

şi societatea civilă, precum şi introducerea a o serie de inovaţii administrative 

(specialisti în domeniul adaptării la schimbările climatice, manageri şi scoli       

speciale). 

• Programul „INKLIM 2012” (Hessen C-2)  Protecţia Climatică a regiunii Hessen a fost 

conceput ca o abordare integrată luând în considerare atât reducerea de gaze cu efect de 

seră (ameliorare) cât şi adaptarea la schimbările climatice. În plus, programul include 

atât  pregătirea profesională prin analizarea efectelor schimbărilor climatice asupra 

diferitelor sectoare înrudite (abordare multi-sectorială) cât şi utilizarea ulterioară a 

cunoştinţelor dobândite în vederea elaborării de strategii. În acest context evaluarea 

costurilor de implementare în vederea elaborării mecanismelor şi măsurilor  protecţiei 

climatice reprezintă o problemă importantă. Rezultatele proiectului INKLIM 2012 au 

constituit fundamentul ştiinţific în elaborarea mai multor strategii de protecţie climatică 

la nivel regional.  

• “Strategia în domeniul schimbărilor Climatice şi al Energiei Regenerabile în Regiunea 

Aragon” - EACCEL” (Aragon C-10) reprezintă de asemenea o abordare strategică 

importantă care îmbină ameliorarea cu posibilităţile de adaptare. Această strategie 

regională contribuie la angajamentele naţionale şi internaţionale de reducere a emisiilor 

de gaze cu efect de seră în regiunea Aragon şi reprezintă cadrul regional al dezvoltării 

planurilor de acţiune. 

• Proiectul privind „Optimizarea resurselor de apă şi reducerea emisiilor” (Aragon C-9) 

este un model al includerii măsurilor de atenuare şi de reducere a consumului de apă în 

strategiile administrative adecvate a 10 zone irigate, 10 regiuni şi 10 oraşe ale Uniunii 

Europene. 
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• Proiectul “Sporirea cooperării regionale în sud-estul Europei în domeniul strategiilor 

climatice şi adaptării la schimbările climatice în zonele urbane din Turcia” (REC C-15) 

ilustrează dezvoltarea şi implementarea strategiilor de adaptare pentru managementul 

apei în zonele urbane în cadrul Managementului Integrat al Resurselor de Apă (IWRM) 

şi o strategie integrată la nivel naţional pentru adaptare. 

• Proiectul “Adaptarea zonelor verzi şi albastre la zonele urbane şi la oraşele ecologice” 

(„Green and Blue Space Adaptation for Urban Areas nad Eco Towns”) (REC C-16) are 

ca obiectiv îmbunătăţirea procesului de elaborarea a strategiilor de planificare şi 

dezvoltare a zonelor urbane în contextul schimbărilor climatice. Amenajarea teritoriului 

şi proiectarea spaţiului urban oferă posibilităţi de adaptare prin spaţiile verzi şi 

amenajări ale cursurilor de apă în vederea reducerii vulnerabilităţii zonelor urbane la 

temperaturile crescute şi inundaţii. Proiectul mijloceşte schimbul de cunoştinţe şi 

experienţă, precum şi transferul efectiv al bunelor practici privind strategiile de adaptare 

la schimbările climatice către autorităţile locale şi regionale. Prin intermediul 

investitorilor şi al angajamentelor comunităţii precum şi al dezvoltării unor reţele de 

strategii regionale, partenerii vor realiza strategii care vor fi prezentate la nivel înalt şi 

planuri de acţiuni privind adaptarea la schimbările climatice. 

• Proiectul “Deltaplan Zone Rurale Aride” (N-Brabant, C-24) urmăreşte descrierea 

strategiilor regionale de adaptare pentru a face faţă deficitului de apă în zonele rurale din 

sudul Olandei. Deoarece multe sectoare sunt afectate asocierea tuturor investitorilor 

regionali importanţi este esenţială în vederea abordării  acestei probleme complexe. 

Fiind strategia care se opune programului ştiinţific naţional de cercetare „Să cunoaştem 

clima”(N-Brabant, C-26), proiectul oferă un model al procesului de dezvoltare şi 

implementare al strategiilor de adaptare şi politicilor de dezvoltare.  

• “Zone Rurale Aride” este parte a programului naţional privind adaptarea la schimbările 

climatice „Să cunoaştem clima” (N-Brabant, C-26) şi are ca obiectiv dezvoltarea 

cunoştinţelor privind efectul schimbărilor climatice  la nivelul unei regiuni de 

dezvoltare, precum şi elaborarea de strategii pentru zonele rurale secetoase. Principalele 

probleme sunt legate de stocarea apei, stresul hidric şi includerea riscurilor legate de 

climă în planificare şi în procesul decizional regional. 
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 „Să cunoaştem clima” este un program de cercetare care caută să dezvolte latura 

aplicativă prin colaborarea dintre guvernul olandez, comunitatea de afaceri şi institutele 

ştiinţifice de cercetare, în vederea luării în calcul a efectelor schimbărilor climatice în 

elaborarea deciziilor pe termen lung.  

 Proiectul „Evaluarea impactului şi vulnerabilităţii la schimbarile climatice în Europa 

Centrală şi de Est - CECILIA” (Romania, C-20) a dezvoltat bazându-se pe rezultatele 

studiilor de caz din zonele agricole situate în sudul, sud-estul României recomandări 

privind posibilităţile de adaptare. O serie de strategii de adaptare agronomică au fost 

recomandate  pentru a evita sau reduce efectele negative ale schimbărilor climatice şi 

pentru a exploata potenţialele opţiuni benefice: 

1. Măsuri privind îmbunătăţirea managementului, utilizării şi protecţiei resurselor de apă 

în zonele agricole irigate; 

2. Măsuri de adaptare pentru îmbunătăţirea eficienţei managementului şi al utilizării 

sistemelor existente de irigare, elaborarea mijloacelor tehnologice şi tehnice pentru 

irigaţii. 

Luând în calcul aceste rezultate, Ministerul Mediului şi Pădurilor a elaborat în anul 2008 

„Ghidul adaptării la efectele schimbărilor climatice” aprobat prin Ordonanta nr. 1170/2008. 

Acest ghid oferă recomandări privind măsurile care au ca scop reducerea riscurilor efectelor 

negative ale schimbărilor climatice în 13 domenii importante precum: agricultură, 

biodiversitate, resursele de apă, păduri, infrastructură, construcţii şi planificare urbană, 

transport, turism, energie, industrie, sănătate, activităţi recreative şi asigurări. 

 

7.5. CONEXIUNEA CU ALTE TEME 

Îmbunătăţirea eficienţei utilizării apei şi managementul cererii de apă reprezintă soluţia 

pentru adaptare. De aceea, cea mai mare parte a instrumentelor tehnice şi economice care au 

legătură cu managementul cererii, prezentate în capitolele 4 şi 5, reprezintă măsuri potenţiale 

de adaptare. 

Există de asemenea foarte multe trimiteri la capitolul 6. Comunicarea şi diseminarea 

constantă a evoluţiei dovezilor ştiinţifice, cunoştinţele şi datele de actualitate pentru toate 
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părţile interesate sunt foarte importante în vederea elaborării strategiilor de adaptare în 

domeniul apei. Rezultatele cercetării şi informaţiile ştiinţifice trebuie adaptate nivelului de 

înţelegere al celor care gestionează apa, factorilor de decizie şi politicienilor, operatorilor, iar 

incertitudinile trebuie comunicate într-un mod transparent. A fost, de asemenea, subliniat 

faptul că implicarea tuturor părţilor interesate este foarte importantă pentru procesul de 

dezvoltare a unor strategii eficiente de adaptare. 

Tabelul 2 sintetizează conexiunile dintre bunele practici din capitolul 5 cu alte teme. 

Tabelul 2: Conexiunile dintre bunele practici din capitolul 5 cu alte teme 

Managementul 
cererii de apă 

(aspecte tehnice) 

Managementul 
cererii de apă 

(aspecte economice) 

Managementul 
secetei 

Comunicare şi 
participare 

HLUG, C-3 REC, C-15  HMUELV, C-1 

HLUG, C-4 COVASNA, C-22  ARAGON, C-9 

HLUG, C-5 N-BRABANT, C-25  ARAGON, C-10 

ARAGON, C-9   REC, C-15 

ARAGON, C-11   ROMANIA, C-21 

REC, C-15   N-BRABANT, C-23 

ROMANIA, C-20    
 

 

 

  8.1. INTRODUCERE ÎN TEMĂ  

   8. COMUNICARE ŞI PARTICIPARE 

"Comunicare" şi "participare" sunt două tipuri diferite de interacţiuni sociale care ajută 

factorii de decizie (autorităţile) şi publicul larg pentru a dialoga pe baza acţiunilor, măsurilor, 

planurilor, programelor şi politicilor propuse în domeniul mediului, managementului apei, 

deficitului de apă sau în alte domenii conexe. Prin comunicare şi participare, cetăţenii şi 

comunităţile pot afla mai multe despre efectul acţiunilor planificate şi măsurilor luate. Aceştia 

pot obţine informaţii, se pot implica şi pot încerca să influenţeze procesul decizional. 

Autorităţile folosesc aceste instrumente pentru a furniza informaţii publice, a atrage atenţia 

populaţiei, a o educa în problematica crucială şi a o implica în procesul decizional. 
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Comunicarea şi participarea pot fi diferite din punct de vedere a ceea ce cetăţenii trebuie şi 

doresc să realizeze, sau ceea ce au nevoie să ştie şi să actioneze, şi ceea ce autorităţile trebuie 

să ştie şi să facă pentru a comunica cu publicul şi să se implice în mod proactiv cetăţenii.  

Printr-o bună comunicare factorii de decizie (sau autorităţile) pot:  

• să exprime concis ce planuri sau activităţi planificate şi măsuri se impun şi cum să se 

realizeze; 

• să explice populaţiei motivele care stau la baza deciziilor sau acţiunilor/ iniţiativelor într-

un mod accesibil;  

• să transmită mesajele într-o manieră simplă şi uşor de înţeles către publicul larg sau către 

părţile interesate afectate; 

• să ofere informaţiile necesare şi să analizeze răspunsul primit din partea populaţiei. 

Prin mai multe instrumente de comunicare şi de surse de informare, cetăţenii pot solicita 

informaţii de interes, pot afla mai multe despre deciziile sau măsurile ce urmează să fie luate, 

şi pot să ofere, la rândul lor răspunsuri. 

Participarea nu ar trebui să fie o oportunitate de moment şi nici limitată la o reuniune de 

consultare publică sau o audiere, ar trebui să fie asigurată pe parcursul întregului proces 

decizional. Participarea ar trebui să asigure că:  

• Cetăţenii sunt la curent cu planul propus şi care urmează a fi implementat, astfel încât 

aceştia să fie bine informaţi şi pregătiţi;  

• Publicul este informat cu privire la toate detaliile procesului decizional, ştiu unde să 

găsească informaţiile necesare, pentru a putea afla când şi cum să se implice;  

• Este o oportunitate pentru oameni de a-şi exprima opiniile, comentariile, de a face 

propuneri în şedinţă publică sau în scris, în audieri publice, consultări, la reuniuni sau 

prin intermediul căilor de comunicare informatice; 

• Comentariile făcute de către public sunt luate în considerare, autorităţile răspund la 

problemele ridicate de cetăţeni şi arată modul în care acestea le-au analizat, etc. 

Comunicarea şi participarea sunt interdependente. Comunicarea - şi în cadrul acestor 

informaţii – constituie bazele participării. Fără comunicarea adecvată şi în lipsa de informaţii, 

participarea poate fi dificilă.  
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În timpul interacţiunii cu publicul sau în timpul diferitelor etape ale procesului decizional, 

diferite niveluri de informare şi participare pot fi aplicate. Figura 8.1 ilustrează nivelul de 

informare şi participare în timpul diferitelor etape ale procesului decizional, indicând, de 

asemenea, câteva exemple de metode interactive sau reactive. 

Diferite niveluri de participare ale publicului permit niveluri diferite de implicare ale 

publicului în procesul de luare a deciziilor şi a numărului de persoane. În general, în timp  ce 

nivelul de implicare creşte, numărul de persoane implicate poate scădea. La niveluri mai 

înalte, publicul sau părţile interesate au o influenţă mai mare în procesul decizional. Şi rolul 

factorilor de decizie se poate schimba de la nivelul la care autorităţile informează şi solicită 

răspuns de la public sau le oferă răspuns, la nivelul la care decizia este luată luându-se în 

calcul observaţiile făcute de către public, la nivelul la care sunt de acord într-un proces de 

luare a unei decizii comune până la nivelul la care controlul asupra luării deciziilor este pe 

deplin în mâinile publicului (controlul cetăţenilor)2. 

Comunicarea şi participarea pot fi înţelese în două moduri. Ele nu reprezintă doar 

comunicarea punctului de vedere a ceea ce susţin sau preferă autorităţile dar şi ideea de a fi 

deschise şi a asculta solicitările cetăţenilor, ce griji au, ce informaţii doresc să obţină sau să 

aprofundeze, etc. De toate acestea trebuie să se ţină cont în procesul de comunicare sau atunci 

când autorităţile iau deciziile.  

Comunicarea şi participarea trebuie să fie, planificate şi adaptate la problematica 

respectivă sau să transmită mesajul corespunzător. Un proces planificat va face eforturile de 

participare şi comunicare mai eficiente, eficace şi de durată. De îndată ce autoritatea sau o 

instituţie începe planificarea obiectivelor şi acţiunilor sale, trebuie să înceapă şi planificarea 

modurilor de a comunica şi de a implica publicul vizat. 

Cerinţele legale pentru comunicare şi participare sunt întotdeauna de respectat ca cerinţe 

minime. Acestea sunt prevăzute în legislaţiile naţionale, legislaţia Uniunii Europene din 

fiecare ţară şi în acordurile internaţionale. Cu toate acestea, buna practică poate merge cu 

uşurinţă dincolo de aceste cerinţe. 

                                                            

2 Awakening Participation. Building Capacity for Public Participation in Environmental Decisionmaking. REC, 
1996 (archive.rec.org/REC/Publications/PPTraining/cover.html) 
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Figura 8.1: “Piramida participării”: Nivele diferite de informare şi participare 

Planificarea procesului de 
comunicare şi participare: 
Ce trebuie luat în calcul? 

Proiectarea planului de 
participare: 

Ce trebuie să includă? 

Identificarea părţilor interesate: 
Care sunt întrebările esenţiale? 

1. Etapele cheie ale 
procesului 

 Procesul de luarea a deciziilor 
(incluzând diferite faze) 

 Cine este afectat şi în ce mod ? 

2. Identificarea părţilor 
interesate 

 Grupuri ţintă vizate  Influenta directă sau indirectă a 
activităţilor planificate 

3. Moduri de interacţionare 
cu investitorii 

 Participare publică şi activităţi 
de comunicare 

 Interes la nivel local, regional, 
naţional sau internaţional; interes 
general sau profesional 

4. Număr şi contorizare a  
evenimentelor 

 Canale/instrumente de acces la 
grupurile ţintă vizate 

 Cine are experienţă sau poate  ajuta 
în privinţa problemei/situaţiei? 

5. Produse finale şi rezultate  Programare  Cine sunt persoanele cheie care 
trebuie contactate şi implicate în 
planificarea procesului? 

6. Cine va face posibil şi  
când? 

 Resurse umane, financiare şi 
timp 

 Cine sunt oamenii care pot contribui 
prin propriiile  acţiuni sau prin lipsa 
de reacţie? 

7. Formare profesională   Cine sunt oamenii care pot 
impiedica procesul şi de ce? Cum se 
poate depăşi acestă situaţie? 

8. Eveniment şi planificare a 
obiectivelor 

  Cine poate ajuta la îmbunătăţirea 
planului/ activităţii? 

9. Aspecte practice   

Figura 8.2: Planificarea procesului de participare şi comunicare 3 

                                                            

3 Informatii suplimentare pot fi accesate la: 
themis.rec.org/files/enforcement_and_pp_magda_toth_nagy_updated2.pdf 
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Convenţia de la Aarhus4 a fost primul acord internaţional care prevede un cadru juridic 

care garantează drepturile publicului: 

• De a primi informaţii despre mediu la cerere sau prin difuzarea activă a informaţiilor 

prin diferite mecanisme, cum ar fi centrele de informare, registre publice, baze de date, 

site-uri web, etc, la iniţiativa autorităţilor;  

• De a participa la luarea deciziilor specifice activităţilor sau în timpul pregătirii 

planurilor, programelor, politicilor din domeniul mediului şi la legislaţia care poate avea 

efect semnificativ asupra mediului; 

• De a avea acces la justiţie în cazul în care drepturile cetăţenilor sunt încălcate privind 

accesul la informaţii şi participarea publicului la deciziile specifice (de tip proiect) sau 

atunci când legislaţia naţională legată de mediul înconjurător este încălcată. 

8.2. SELECŢIE DE CONCEPTE 

În cazul   termenilor  "comunicare"  şi  "participare", putem distinge mai multe aspecte diferite  şi 

instrumente. 

Cele două aspecte ale comunicării sunt: 

• Creşterea gradului de conştientizare şi educaţie; 

• Diseminarea informaţiei. 

În ceea ce priveşte "Participarea" ne vom concentra pe: 

• Participarea publicului sau implicarea părţilor interesate. 

8.3. DESCRIEREA CONCEPTELOR 

8.3.1. CREŞTEREA GRADULUI DE CONŞTIENTIZARE ŞI EDUCARE 

Creşterea gradului de constien-tizare este folosită ca primă măsura în diseminarea în linii 

mari a  cunoştintelor  sau  informaţiilor  către  un  public ţintă atunci când se doreşte atragerea 

                                                                                                                                                                                          

themis.rec.org/files/template_training_session_outline_magdi_updated.pdf 
4 Convenţia UNECE asupra accesului la informaţii, participare publică în luarea deciziilor şi accesul la justiţie 
în probleme legate de mediu, numită Conveţia Aarhus, adoptată la Aarhus, în Danemarca, la 25 iunie 1998, în 
cadrul Celei de-a Patra Conferinţe Ministeriale „Mediul pentru Europa”,, intrată în vigoare la 31 octombrie 
2001. La momentul de faţă include 44 de semnatare, incluzând Uniunea Europeană. 
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atenţiei către o anumită problemă sau realizarea unei schimbări a comportamentului şi 

mentalităţii, asumarea responsabilităţii, mărirea gradului de conştientizare şi în cele din urmă 

determinarea populaţiei de a lua măsuri. 

Creşterea gradului de conştien-

tizare poate fi realizată cu ajutorul 

unor evenimente bine organizate, 

campanii, broşuri sau publicaţii, 

etc. Astfel de evenimente trebuie să 

fie atractive, antrenante şi de 

neuitat. Un exemplu interesant de 

creştere a gradului de conştientizare 

este organizarea de reprezentaţii 

pentru copii şi familii în locuri 

publice, cum ar fi mall-urile, jocuri 

bazate pe sublinierea importanţei 

obiceiurilor consumului de apă în propria locuinţă (Aragon, D-2). Reprezentaţia foloseşte 

personaje amuzante, jocuri şi cântece precum şi un limbaj accesibil pentru copii şi adulţi şi 

reprezentaţii în perioada Crăciunului când numărul spectatorilor este foarte mare. Copiii au 

primit de asemenea un „manual al cetăţeanului model”, o broşură cu sfaturi privind reducerea 

consumului şi bune practici ale consumului 

de apă  în locuinţă. 

 

Figura 8.3: Copii bucurându-se de istoria  fantastică       
a apei („La Chif lada Historia del Agua”) într-un mall     

din Zaragoza 

 
Figura 8.4: „Calitatea râurilor”  

(„Rios de calidad”) – campanie de încurajare a 
bunelor practici în vederea reducerii consumului 

de apă în locuinţe 

Distribuirea gratuită către publicul larg 

a unui pachet pentru reducerea consumului 

de apă (Aragon, D-4) în vederea 

promovării obiceiurilor consumului 

ecologic sau lansarea unei campanii 

regionale de comunicare „Apa, economie 

vitală” adresată gospodăriilor folosind o 

broşură cu sugestii utile şi imagini 

colorate, precum şi a echipamentelor de 
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reducere a consumului de apă menajeră (Emilia-Romagna, D-6) sau campanii de publicitate 

cu benzi desenate, desene în care este reprezentat consumul de apă în mod responsabil 

(Aragon, D-3) reprezintă alte metode de creştere a gradului de conştientizare şi educare a 

cetăţenilor. 

 Campaniile de conştientizare pot viza de asemenea 

şcolile, aşa cum este cazul regiunii Herault, unde a fost 

promovată reducerea consumului de apă  şi unde au fost 

distribuite echipamente mici de reducere a consumului de 

apă pentru a încurajara elevii  în înţelegerea impactului 

deficitului de apă şi pentru a învăţa cum să utilizeze 

echipamentele de reducere a consumului de apă (Herault, 

D16).    

Decidenţii din sectorul agricol public şi privat au fost 

atenţionaţi cu privire la consecinţele posibile ale 

schimbărilor climatice şi producţia agricolă (Administraţia 

Naţională de Meteorologie, România, D-12) printr-un 

proiect care a inclus un studiu, schimb de experienţe 

transnaţionale, observaţii, campanii de conştientizare şi transmiterea către fermieri a unui 

semnal privind atitudinea, discursuri şi DVD-uri.  

 

© Ein wassertropfen auf reisen – 
Picătura care călătoreşte  
(Peter Backhaus, Mainz) 

O mulţime de alte mijloace pot fi folosite pentru a sprijini campaniile de creştere a 

conştientizării, aşa cum s-a arătat mai sus, precum mass-media, televiziunea şi radioul local, 

site-uri, afişe, publicitate externă (de exemplu autobuzele orăşeneşti), corturi de campanie 

publicitară, etc. Mijloacele de comunicare interactivă ar trebui utilizate nu  numai pentru 

informare, dar şi pentru a stârni interesul investitorilor strategici şi publicului. 

În timpul procesului educativ, cunoştintele acumulate, aptitudinile şi valorile sunt aduse     

şi transmise copiilor prin grădiniţă şi sistemul şcolar primar şi gimnazial. Seturi      

multimedia interactive de educaţie ecologică, precum programul Green Pack, pentru 

învăţământul gimnazial şi Pachetul Green Pack Junior pentru învăţământul primar,  clasele    

2-6 precum şi pentru profesorii acestor elevi reprezintă modalităţi eficiente de educaţie. 

Programul educaţional acoperă 22 de subiecte incluzând conceptul de apă, reducerea 
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consumului de apă şi schimbările climatice şi a fost publicat în 14 ediţii naţionale şi regionale 

(REC, D-10). 

Folosirea cărţilor de poveşti pentru copii reprezintă o altă modalitate de educaţie, cartea  

de poveşti pentru copii care prezintă călătoria picăturilor de apă distribuită  în grădiniţe         

la  grupa de vârstă 3-10 ani şi în şcolile elementare (Hessen, –1) sensibilizează copiii în 

privinţa conştientizării importanţei economisirii apei şi a reducerii poluării apei. Aceasta a 

fost folosită timp de 15 ani şi a fost distribuită în limba germană, poloneză şi cehă. Instituţiile 

cu rol educativ  precum muzeele se pot adresa unui public numeros. Muzeul Ecologic al    

Apei (Emilia-Romagna, D-9) este o instituţie care instruieşte universităţile, asociaţiile, 

fermierii, tehnicienii şi studenţii cu privire la aspectele tehnice, culturale, sociale şi de    

mediu ale apei. Noţiunile tehnice sunt transmise de către această instituţie într-un mod 

accesibil şi uşor de înţeles utilizând  de asemenea conferinţe, seminarii, cursuri de training 

precum şi activităţi educative pentru şcoli. 

8.3.2. DISEMINAREA INFORMAŢIILOR 

Informaţia reprezintă putere şi influenţă. Aceasta permite oamenilor să cunoască                  

mai   bine  mediul înconjurător sau comunitatea şi se bazează pe informaţia obţinută în a 

decide dacă doresc să ia măsuri sau să fie implicaţi într-o procedură aparte de luarea a 

deciziilor. 

Informaţia ar trebui să fie rapidă şi ar trebui să fie oferită într-un format uşor de înţeles    

şi prietenos. 

Informaţiile pot fi obţinute ca urmare a unei solicitări din partea autorităţilor sau               

din proprie iniţiativă din surse disponibile. Autorităţile de asemenea ar trebui să distribuie 

proactiv toate informaţiile necesare cetăţenilor în vederea cunoaşterii situaţiei mediului 

înconjurător şi a activităţilor planificate sau implementate de către acestea. Oamenii se pot 

implica mult mai eficient dacă informaţia este prezentată mai degrabă în mod vizual decât      

în cuvinte. Grafice, hărţi, ilustraţii, desene animate, desene, fotomontaje şi modele ar trebui   

să fie folosite ori de câte ori este posibil. 

În managementul apei diseminarea informaţiilor privind schimbările climatice şi 

problemele legate de lipsa apei se poate realiza în diferite modalităţi. O formă mult mai 
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avansată de diseminare este platforma de dialog realizată pentru a împărtăşi informaţia în 

rândul oamenilor interesaţi, a difuza ştirile, date şi schimb de experienţe între oamenii de 

ştiinţă, conducerea agenţiilor din domeniul apei, instituţiilor naţionale şi locale, organizaţiilor 

non-guvernamentale, mediului şi altor asociaţii. Forumul Naţional al reducerii consumului de 

apă şi conservării (Emilia Romagna,  D-7), un circuit între investitori şi instituţii, facilitează 

distribuirea şi accesul la informaţii. Platforma şi grupurile de lucru tematice care folosesc de 

asemenea buletine de ştiri şi conferinţe, seminarii au contribuit la implicarea publicului şi a 

investitorilor. 

Alte mijloace de diseminare a informaţiilor sunt publicaţiile şi expoziţiile. O                 

publicaţie despre importanţa apei , Cartea Apei (Aragon, D-5) a fost publicată la un                    

nivel calitativ ridicat, având fotografii atractive. Artişti celebri, politicieni, persoane 

importante din societate, reprezentanţii întreprinderilor şi asociaţiilor şi publicul larg                      

şi-au împărtăşit propriile opinii referitoare la problema apei. Ghidurile pot fi utile în a              

lămuri factorii de decizie cu privire la avantajele resurselor alternative şi a posibilităţilor 

multiple de regenerare a resurselor de apă în fazele operaţionale. A fost elaborat un                

manual bazat  pe aceste probleme, oferind sfaturi utile (Hearult,  D-15). Expoziţia       

deschisă permanent cu tehnologii de irigaţie (Emilia Romagna, D8) este destinată fermierilor 

şi tehnicienilor, pentru furnizarea de informaţii clare, de actualitate, legate de acest subiect. 

Utilizarea ghidului a fost combinată cu o serie de cursuri de pregătire şi un program                

e-learning. 

8.3.3. IMPLICAREA PUBLICULUI ŞI A PĂRŢILOR INTERESATE 

În dialogul părţilor interesate ar trebui adoptată o abordare de cooperare. Acest lucru 

presupune implicarea părţilor interesate într-un stadiu incipient, când opţiunile sunt deschise, 

toată informaţia necesară este disponibilă iar aceştia încă mai pot influenţa rezultatul. Toată 

lumea împarte cunoştinţe şi idei. Sunt luate în calcul şi discutate măsuri posibile şi idei înainte 

de luarea unei decizii finale. Folosind cunoştinţele, opiniile şi ideile unui grup mai larg este 

construit capitalul social, discuţia este îmbogăţită şi conduce la o mai bună informare, 

înţelegere şi la rezultate mai bune pe care te poţi baza. 
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Aceeaşi problemă – o nouă abordare 

 

Figura 8.5: Două abordări care implică participarea părţilor interesate 

Oportunităţile de a aduce împreună investitori diferiţi, incluzându-i pe cei mai afectaţi, 

autorităţile precum şi diferite instituţii şi oferirea unui forum sau a unei platforme pentru 

discuţii, poate avea ca rezultat facilitarea dialogului acolo unde pot fi identificate     

problemele şi cele mai bune alternative pentru strategii şi implementarea măsurilor de 

reducere a consumului de apă şi conservare (Emilia-Romagna,  D-7). Internetul sau canalele 

electronice sunt utilizate din ce în ce mai mult pentru a promova implicarea publică în     

luarea deciziilor. Un exemplu este reprezentat de instrumentul Oameni-Planetă-Beneficii 

(Noord-Brabant, D-13) creat pentru evaluarea şi promovarea dezvoltării care poate fi folosit 

în stadiul preliminar al planificării în vederea luării deciziilor. Rezultatul acestei cercetări 

poate fi utilizat în alte discuţii cu o gamă variată de investitori ducând la un acord în vederea 

îmbunătăţirii proiectului evaluat. 

Consultarea tradiţională tinde: Dialogul părţilor interesate tinde: 

Să-şi asume rezultatele câştig/pierdere 
Să caute în mod activ rezultatele câştig/câştig şi a modalităţilor de 

a spori valoarea tuturor părţilor 

Să se concentreze pe diferenţe şi să 
polarizeze poziţiile concurente 

Să studieze interesele comune şi diferite, valorile, nevoile şi 
temerile şi să ajungă la un consens în încercarea de a găsi o 

rezolvare disputelor specifice 

Să se concentreze pe probleme şi 
rezultate 

Să se concentreze pe procese, cât şi pe probleme şi rezultate, în 
vederea construirii unui parteneriat pe termen lung şi pe 

angajamentul reciproc al soluţiilor convenite 

Să producă rezultate pentru a reflecta 
inegalitatea de putere şi resurse 

Să producă rezultate care pot fi evaluate după merite şi care par a fi 
rezonabile pentru un cerc larg de investitori 

Să încerce să acţioneze prin fapte Să ia în calcul sentimentele, valorile, percepţiile şi vulnerabilităţile 

Să ignore importanţa stabilirii unor 
legături trecând peste diferenţe 

Să consolideze legăturile existente şi să construiască altele noi în 
situaţia în care acestea sunt de cea mai mare necesitate 

Să nu ofere instruire 
Să investească în instruirea reciprocă ca punct de plecare pentru 

viitoarele procese şi proiecte 

Figura 8.6: Diferenţele dintre consultarea tradiţională şi dialogul părţilor interesate 
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8.4.  CONEXIUNEA CU ALTE TEME 

Comunicarea şi participarea joacă un rol important în sprijinirea managementului cererii 

de apă, adaptării şi ameliorării efectelor schimbărilor climatice, precum şi a managementului 

secetei şi prin urmare ar trebui să devină parte integrantă a acestor domenii. 

Comunicarea venită din partea autorităţilor, utilizând educarea şi măsurile de 

conştientizare, precum şi furnizarea de informaţii la cerere şi în mod proactiv reprezintă 

modalităţi la fel de importante prin implicarea publicului şi a investitorilor vizaţi în timpul 

diferitelor etape ale procesului decizional, implementarea, monitorizarea şi punerea în 

aplicare a deciziilor. 

O importanţă covârşitoare o are informarea şi comunicarea cu privire la semnificaţia 

fenomenului de secetă şi a schimbărilor climatice, care sunt efectele, ce măsuri sunt necesare 

în vederea ameliorării şi adaptării la aceste efecte, ce poate să facă şi ce ar trebui să facă 

populaţia. Realizarea acestui lucru presupune transmiterea permanentă a dovezilor ştiinţifice, 

cunoştinţelor şi bineînteles datelor noi tuturor părţilor interesate implicate în dezvoltarea 

măsurilor de ameliorare şi a strategiilor de adaptare în domeniul apei. Rezultatele cercetărilor 

şi informaţiile cu caracter ştiintific trebuie adaptate managerilor din domeniul apei, factorilor 

de decizie şi practicanţilor autorizaţi, precum şi principalilor investitori, incertitudinile 

trebuind comunicate în mod transparent. În acelaşi timp astfel de informaţii trebuie să fie 

accesibile într-un format prietenos, într-un limbaj uşor de înţeles pentru publicul larg. (A se 

vedea capitolul 7).    

Educarea şi creşterea gradului de conştientizare al populaţiei adresate copiilor, şcolilor, 

familiilor, fermierilor etc. sunt esenţiale în înţelegerea necesităţiilor care devin, în cele din 

urmă, schimbări benefice ale comportamentului, mentalităţii şi atitudinii. Acestea ajută de 

asemenea în a determina diferite grupuri ţintă şi investitorii în luarea unei  atitudini şi de a-şi 

asuma rolul în societate, în vederea obţinerii efectelor necesare pe termen lung sau scurt în 

prevenirea consecinţelor negative sau adaptării la schimbările climatice (de exemplu 

reducerea consumului de apă, utilizarea durabilă a apei, etc.). (A se vedea capitolul 4). 

Deciziile privind elaborarea măsurilor de ameliorare şi a strategiilor de adaptare şi de 

implementare sunt adoptate la nivele diferite de administrare şi de aceea este necesară 

implicarea şi participarea tututor părţilor interesate de la nivel local, regional, naţional şi 
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internaţional, precum şi a tuturor sectoarelor vizate şi importante, de exemplu guvernul local 

şi national, sectorul privat, societatea civilă. Comunicarea şi tehnicile de participare publică ar 

trebui să fie adaptate investitorilor strategici implicaţi şi la nivel de luare a deciziilor. 

Deoarece nivelul local este cel unde va avea loc adaptarea propriu-zisă, investitorii cei mai 

afectaţi de la acel nivel ar trebui cu precădere implicaţi. Trebuie abordată o stategie de jos-în 

sus pentru a se asigura că strategia de adaptare va funcţiona în practică şi se potriveşte 

condiţiilor locale. Aceste eforturi ar trebui armonizate cu implicarea investitorilor strategici în 

procesul de luare a deciziilor de dezvoltare, adoptare şi implementare a strategiilor de 

adaptare la nivel european şi naţional (abordare de sus în jos ). (A se vedea capitolul 6 şi 7 ). 

 

 

9.1. WEBSITE 

   9. ALTE INFORMAŢII 

Site-ul www.watercore.eu  este punctul de contact pentru dezvoltarea comunicării în 

cadrul proiectului Water CoRe. 

Comunicarea într-un proiect european ar trebui să fie dezvoltată şi necesară, din două 

perspective diferite: comunicarea internă, care are ca scop ca partenerii de proiect să ia pe 

deplin parte la proiect, precum şi să îi facă conştienţi de obligaţiile şi beneficiile lor, precum şi 

comunicarea şi diseminarea externă, care au ca scop diseminarea activităţilor proiectului şi 

de a le aduce mai aproape de beneficiarii finali, pentru a spori valoarea proiectului, pentru a 

face vizibilă valoarea adăugată a produselor oferite de proiect şi pentru a spori vizibilitatea  

externă a proiectului, prestigiul şi imaginea acestuia. 

Site-ul proiectului are drept scop oferirea a două soluţii pentru cele două domenii de 

comunicare diferite. Prin urmare, acesta este structurat în două secţiuni diferite: pe 

de o parte, secţiune privată, care este accesibilă numai pentru partenerii de proiect, iar pe de 

altă parte, secţiunea publică, care este deschisă publicului larg. 

Este necesar să se amintească faptul că obiectivul principal al proiectului Water CoRe este 

de a crea o platformă cu informaţii privind deficitul de apă şi seceta, pe care să o facă 

disponibilă la nivelul tuturor regiunilor europene care ar putea avea nevoie de această 

http://www.watercore.eu/
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informaţie pentru a rezolva aspecte similare în teritoriile lor. În acest sens, secţiunea publică a 

site-ului  oferă o oportunitate excelentă de a comunica părţilor interesate produsele actualizate 

ale proiectului Water CoRe. Prin urmare, părţile interesate pot descărca "Manualul de bune 

practici", precum şi "Raportul privind deficitul de apă şi seceta în Europa", care sunt în 

prezent disponibile pe pagina principală a site-ului. Mai mult decât atât, pagina web principală 

oferă ultimele noutăţi din proiect, un link la profilul de Facebook al Proiectului şi posibilitatea 

de a verifica cele mai recente noutăţi. 

Secţiune publică este structurată în şapte sub-secţiuni: 

 "Proiectul" - care oferă informaţii cu privire la cele mai multe date relevante ale 

proiectului, împreună cu o scrisoare de sprijin pentru proiect semnată de către toti 

reprezentanţii politici pe probleme de apă din fiecare regiune parteneră în proiect;  

 "Partenerii" - conţine informaţii detaliate cu privire la instituţiile şi organizaţiile care 

iau parte la proiect; 

 "Documente" - oferă toate noutăţile publicate în proiect, precum şi toate documentele 

publice ale proiectului, cum ar fi "Ghidul pentru identitate corporativă" sau "Manualul 

Proiectului"; 

 "Evenimente" - deţine informaţii cu privire la evenimentele la care participă partenerii 

din proiect; 

 "Contact" - pentru partenerul lider: Hessen şi partenerul nostru de proiect: Blue!; 

 "Mass-media" - deţine peste 50 de ştiri şi articole pe proiect; 

 "Link-uri" -  împărţite în "website UE oficial", "Alte proiecte UE şi Retele" şi "Alte     

website-uri pe probleme de deficit de apă şi secetă"; 

 "Hartă website" – facilitează folosirea website-ului de către utilizatori, deoarece oferă 

o imagine constantă asupra situaţiei utilizatorului din sistem.  

Secţiunea privată oferă membrilor informaţii complete asupra începutului proiectului. Mai 

mult decât atât, aceasta oferă instrumente pentru a face munca în echipă mai uşoară. Accesul 

este limitat la membrii, care aderă la această secţiune prin introducerea numelui şi a parolei.  



 
 

   79   

9.2. MANUALUL ŞI MODULELE E-LEARNING 

Două dintre principalele produse, Manualul de Bune Practici şi Modulele e-learning sunt 

disponibile pe website-ul Water CoRe. Manualul descrie exemple de bune practici din toate 

regiunile partenere. Modulele e-learning oferă un acces organizat la informaţiile din cadrul 

proiectului Water CoRe pentru elaborarea unor planuri regionale şi acţiuni atât în regiunile 

partenere cât şi în alte regiuni ale Europei. 

9.3. CONTRIBUŢIILE STRATEGIILOR UNIUNII EUROPENE 

În prezent, Comisia Europeană intenţionează să integreze adaptarea în toate politicile 

climatice, împreună cu dezvoltarea până în 2013 a Strategiei de Adaptare a UE cu 

recomandări generale pentru toate statele membre. În timp ce reducerea este abordată în 

conformitate cu obiectivele de reducere la nivel mondial, adaptarea necesită un răspuns local 

la consecinţele impactului schimbărilor climatice asupra sistemelor naturale şi umane. 

Datorită caracterului regional al schimbărilor climatice, politici şi măsuri de adaptare sunt 

stabilite în mod eficient printr-o cooperare transfrontalieră şi un schimb de cunoştinţe şi 

experienţe deschis. Cu toate acestea, toate măsurile de adaptare la schimbările climatice 

trebuie să fie dezvoltate ţinând cont de obiectivele naţionale şi bazându-se pe nevoile 

naţionale şi resursele specifice. 

Platforma Europeană de Adaptare Climatică, CLIMATE-ADAPT (cunoscută anterior ca 

şi Oficiul de Cliring al UE privind Adaptarea) a fost lansată pe  23 martie 2012 (climate-

adapt.eea.europa.eu/web/guest/home). Mecanismul Oficiului de Cliring al UE este un bun 

exemplu care, în scopul de a acţiona ca un intermediar pentru colectarea şi difuzarea 

informaţiilor, intenţionează să folosească date şi studii de caz în domeniul schimbărilor 

climatice şi al secetei ca şi exemple de bune practici/ lecţii învăţate şi de asemenea, pentru a 

avea o perspectiva asupra nivelului de coordonare al politicilor sectoriale/regionale. 

Proiectul Water CoRe oferă posibilitatea schimbului de experienţă în domeniul gestionării 

apei, în contextul schimbărilor climatice, vulnerabilităţii şi adaptării şi oferă noi instrumente 

pentru a consolida reţelele europene de experţi. Dezvoltarea recentă a politicilor de adaptare 

la nivelul Europei, necesită un efort major de cercetare pentru a oferi, în timp util, un răspuns 

şi o bază de cunoaştere a strategiilor relevante. 



 
 

   80   

Etape viitoare – Reprezentare schematică a resurselor de apă în Europa 

Reprezentarea schematică va analiza: 

 lacunele şi deficienţele din politica actuală şi modalităţile de a le soluţiona; 

 vulnerabilitatea evoluţiei mediului acvatic pentru a identifica măsuri şi instrumente la 

nivelul UE; 

 echilibrul între cererea şi oferta de apă, luând în considerare atât necesităţile activităţilor  

umane cât şi ale ecosistemelor naturale; 

 suportul de colectare a datelor, dezvoltarea ştiinţifică şi tehnologică. 
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