
APA, o resursă prețioasă
Cantitatea de apă pe planetă este 

3de  1,4 mld km ,   din care:

doar   2,5%
este APĂ DULCE

97,5% 
este APĂ SĂRATĂ

Din suprafața 
pământului 

71% 
este acoperită de
APĂ

Apa dulce se găsește:

sub formă SOLIDĂ: 
68,9% gheață, zăpadăsub formă LICHIDĂ: 

0,3%râuri și lacuri 

30,8%pânza freatică 

Apa este necesară pentru:

INDUSTRIE AGRICULTURĂ POPULAȚIE
În aglomerarea PREJMER, gradul de 
conectare la apă a locuințelor:

n 2006:   47%

n 2015:   68%

În ROMÂNIA, gradul de conectare

la apă a locuințelor este de ~70%

Într-o gospodărie, �ecare persoană 
are nevoie în medie pe zi de

50-100 litri de apă
pentru  și HRANĂ IGIENĂ

Corpul uman conține, 
în cazul persoanelor adulte, 

55-65% APĂ

În cazul copiilor, conținutul 
de apă din corp este de 

75-80% 

n muschii conțin  apă75%
n �  catul  conține apă75%
n  rinichii conțin apă80%
n creierul conține  apă85%
n plasma sangvină conține  apă90%

Proiect co�nanțat din Fondul de Coeziune.
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În aglomerarea PREJMER, gradul de 
conectare la canalizare a locuințelor:

n 2006:   0%

n 2015:   64%

În ROMÂNIA, gradul de conectare la 

canalizare a locuințelor este de ~65%

Surse:     Ministerul Mediului, www.mmediu.ro;     Institutul Național de Statistică, www.insse.ro;     
Administrația Națională Apele Române, www.rowater.ro;     www.wikipedia.org

APE UZATE MENAJERE:
Activităţile menajere și metabolismul uman 
produc poluanți ce se regăsesc în apa evacuată
prin sistemul de canalizare.

RISCURI ASUPRA SĂNĂTĂȚII:
n Boli cu transmitere hidrică (microbiene, virale, 

parazitare)
n Substanțe chimice toxice

RISCURI ASUPRA MEDIULUI:
n Afectarea ecosistemului acvatic în apele de suprafață
n Poluarea pânzei freatice

EPURAREA APEI

321

Epurare primară
n îndepărtarea materiilor în 

suspensie prin sedimentare 
și îndepărtarea nămolului

n îndepărtarea substanţelor 
cu densitate mai mică prin 
�otație 

Epurare secundară
n îndepărtarea substanţelor 

organice biodegradabile 
prin biooxidare sau 
fermentare anaerobă

n separarea și îndepărtarea 
materiilor în suspensie �n 
divizate

Epurare terțiară
n îndepărtarea nutrienţilor 

(azot, fosfor) prin procese 
chimice

n îndepărtarea germenilor 
patogeni prin procese de 
dezinfecție

aducțiunea apei 
de la sursă 
din mediul natural

evacuarea apelor uzate
epurate corespunzător

în mediul natural

asigurarea calității
apei potabile

epurarea 
apelor uzate

distribuția
apei potabile

colectarea
apelor uzate

GOSPODĂRIA DE APE STAȚIE DE EPURARE

CONSUMATORI


