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INTRODUCERE
Am început studiul pentru această lucrare din dorința de a face o comparație
cât mai obiectivă între apa îmbuteliată și apa municipală (de la robinet). Pe
parcursul demersurilor noastre am realizat că acest deziderat este mai dificil
de atins decât am estimat în mod inițial ca urmare a lipsei unor informații
în spațiul public cu privire la apa îmbuteliată care erau esențiale pentru a
putea compara obiectiv cele două categorii de apă.
Acest aspect a influențat modul în care a fost conturată această lucrare
și ne-a determinat să avem o altă abordare, una prin care am analizat apa
din mai multe puncte de vedere la nivel global (Cap. 2), am preluat și am
interpretat datele disponibile cu privire la calitatea apei la nivel național
(Cap. 3), respectiv am prezentat rezultatele unui studiu de caz și a unui
sondaj de opinie realizat la nivel local (Cap. 4).
Această abordare ne-a determinat să avem o poziție care poate fi considerată
părtinitoare, pornind de la titlul ales pentru această lucrare și până la
concluziille formulate în Cap. 5. Cu toate acestea, am făcut tot ce ne-a stat
în putință de a culege informații din surse sigure, verificabile, și de a oferi
argumente pertinente și solide pentru punctele de vedere exprimate pe
parcursul analizelor făcute.
Vrem ca prin această lucrare să pornim o discuție serioasă, argumentată,
pe mai multe planuri, cu privire la una dintre resursele fundamentale pentru
existența noastră – apa – și modul în care noi, oamenii, influențăm calitatea
apei, cu repercusiuni atât asupra vegetației, faunei și a sănătății umane, cât
și a modului în care ne raportăm noi între noi, respectiv noi față de mediul
înconjurător. Încurajăm aprofundarea subiectelor abordate și adaptarea
comportamentelor, la nivel personal și colectiv, în funcție de concluziile la
care ajungeți în mod individual.
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O PERSPECTIVĂ GLOBALĂ
Apa – un drept fundamental
Pe 28 iulie 2010, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a recunoscut în mod
explicit prin Rezoluţia 64/292 faptul că accesul la apă potabilă şi la salubritate
reprezintă drepturi ale omului şi a admis totodată faptul că apa potabilă şi
salubritatea sunt esenţiale pentru îndeplinirea tuturor drepturilor umane.
Aceeaşi rezoluţie face apel la toate statele și organizațiile internaționale să
ofere resurse financiare, ajutor în consolidarea capacităților și transfer de
tehnologie pentru a ajuta țările, în special cele în curs de dezvoltare, pentru
a furniza tuturor o apă potabilă:

Fig. 1 Apă pentru toți - Acționăm
pentru a păstra apa un bun public1

• Suficientă — sursele de alimentare cu apă 		
pentru fiecare persoană trebuie să fie suficiente
și continue, pentru uz personal și casnic, cum ar
fi consumul de apă, igiena personală, prepararea
hranei sau spălarea hainelor. Conform Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii (OMS), între 50 și 100 de litri
de apă pe persoană pe zi sunt necesare pentru
a se asigura că cele mai multe nevoi de bază
sunt îndeplinite și ca doar câteva probleme de
sănătate să poată apărea.

•
Sigură — apa necesară pentru uzul personal şi casnic trebuie să
fie sigură, prin urmare lipsită de microorganisme, substanțe chimice și
riscuri radiologice, care constituie o amenințare pentru sănătatea unei
persoane. Măsurile de siguranță pentru apa potabilă sunt de obicei
definite de standardele naționale și / sau locale pentru calitatea apei
potabile.
•
Acceptabilă — apa ar trebui să fie de o culoare, miros și gust
acceptabil. Toate facilitățile și serviciile de apă trebuie să fie adecvate cultural și sensibile la gen, ciclul de viață și cerințele de confidențialitate.
•
Fizic accesibilă — orice persoană are dreptul la un serviciu de
apă și canalizare care este accesibil fizic în spațiul sau în imediata
vecinătate a gospodăriei, a instituției de învățământ, a locului de
muncă sau a instituției sanitare. Potrivit OMS, sursa de apă trebuie
să fie până la 1.000 de metri distanţă de casă, iar timpul necesar de
colectare nu trebuie să depășească 30 de minute.
O analiză a calității apei
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• La prețuri accesibile — apa şi facilitățile și
serviciile de apă trebuie să fie accesibile pentru
toți. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
(PNUD) sugerează să nu fie depăşite 3% veniturile
unei gospodării pe costurile de apă. 2

Fig. 2: „Apă pentru toți”

Acest drept nu presupune ca oamenii să beneficieze în mod gratuit sau în cantităţi nelimitate de
apă, ci să fie folosită într-o manieră sustenabilă,
la care fiecare să contribuie în măsura în care îi
este cu putinţă. De asemenea, acesta presupune
ca statul să ia măsurile necesare în funcţie de resursele de care dispune pentru a realiza aceste
deziderate într-un mod progresiv. 3

Cu toate acestea, aproximativ 884 de milioane de oameni nu au acces la apă
iar aproximativ 2.6 miliarde de persoane nu au acces la salubrizarea de bază.
Mai mult, celebrul interviu în care apare directorul executiv al uneia dintre
marile corporații la nivel global, și în care face lobby pentru privatizarea apei
prin opinia sa, conform căreia apa ca drept fundamental al omului ar fi o
„soluție extremă” la diferite probleme semnalate, indică nivelul de presiune
din partea corporațiilor asupra statelor în ceea ce privește reglementarea
resurselor de apă potabilă.

Apa - o resursă finită
Pământul mai este cunoscut şi ca „Planeta albastră”, datorită apelor care
acoperă aproximativ 70% din suprafaţa acestuia. Astfel de date pot crea
impresia că apa este o resursă de care dispunem din abundenţă. Cu toate
acestea, aproximativ 97.5% din apa de pe întreaga planetă este apă sărată.
Din cei 2,5% rămași, peste două treimi sunt în stare solidă, sub formă de
gheţari, ceea ce înseamnă că nu avem acces direct la aceste resurse.7 Mai
mult, aproape o treime din restul de apă dulce se află în subteran sau se
regăseşte sub formă de umiditate a solului sau în mlaştini. Asta înseamnă
că mai puțin de 1% din totalul resurselor de apă dulce pentru oameni şi
ecosisteme este disponibilă, anume aproximativ 0.01% din totalul apei de
pe Pământ.8
Una din modalităţile de a obţine mai multă apă care să poată fi consumată
de populație este desalinizarea, sau procesul de a transforma apa sărată
în apă dulce. Această metodă este folosită deja, cu precădere în țările
arabe, unde aproximativ 40% din apa potabilă provine de pe urma acestui
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proces. Această stare de fapt este cauzată
de precaritatea surselor de apă dulce din
regiune, dar și datorită resurselor financiare
de care dispun statele și investitorii privați9,
căci acest proces este unul costisitor, in
comparație cu metodele tradiționale de a
furniza apă municipală.
Mai mult, cantitatea mare de energie folosită1011, precum și impactul environamental
asupra apelor și a biodiversității din oceane12,
rezultă într-un proces nesustenabil, care
ar trebui să fie utilizat doar ca ultimă metodă posibilă, în lipsa unor noi dezvoltări
tehnologice care să țină cont și de mediul
natural, indiferent de costurile financiare
asociate13. Procesele de conservare ale apei
sunt de preferat, în condițiile în care prezintă
mult mai puține riscuri și costuri scăzute,
însă mai puțin profitabile pentru companii.14
Fig.3 – Resurse de apă potabilă globale

O estimare a distribuției apei pe glob poate
fi studiată în tabelul 115:

Tabel 1:Distribuția apei pe glob
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Circuitul apei în natură
Circuitul apei presupune mișcarea continuă a apei sub cele trei forme ale
sale de agregare, din lichid, în vapori, în gheață, după care ciclul se reia.
Acest circuit al apei este esențial pentru toată viața de pe Pământ și are
loc de miliarde de ani pe planeta noastră. El este un proces complex, după
cum pot arăta imaginea și descrierea16 de mai jos:

Fig. 4 – Circuitul apei în natură

Circuitul apei nu are un punct fix, clar de plecare, dar putem să începem
cu oceanele. Soarele, care este “motorul” circuitului apei, încălzește apa
din oceane, care se evaporă ajungând în aer sub formă de vapori. Curenți
de aer ascendenți transportă vaporii în atmosferă, unde temperaturile mai
scăzute determină condensarea vaporilor sub formă de nori. Curenți de
aer ascendenți transportă vaporii în atmosferă, unde temperaturile mai
scăzute determină condensarea vaporilor sub formă de nori. Curenții de
aer deplasează norii pe tot globul, particule de nor se ciocnesc, cresc în
dimensiuni și cad sub formă de precipitații. O parte a precipitațiilor cade sub
formă de zăpadă și se poate acumula în calote glaciare și ghețari. Zăpada
aflată în zone cu o climă mai blândă se topește când vine primăvara, iar
apa rezultată se scurge pe suprafața solului, ca scurgere nivală.
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Cea mai mare parte a precipitațiilor cade înapoi în oceane sau pe sol, unde,
datorită gravitației se scurge în continuare pe suprafața solului ca scurgere
de suprafață. O mare parte a acesteia se infiltrează în sol. O parte din această
apă rămâne în apropierea suprafeței solului și se poate infiltra înapoi în
corpurile de apă de suprafață (și în ocean) sub formă de scurgere de apă
subterană (descărcare acvifer). O parte din apa subterană găsește fisuri în
suprafața pământului și iese la suprafață sub formă de izvoare cu apă dulce.
Apa din acviferul freatic (apa subterană de adâncime mică) este asimilată de
rădăcinile plantelor și se întoarce înapoi în atmosfera prin evapotranspirația
de pe suprafața frunzelor. O altă parte a apei infiltrate în pământ ajunge
la adâncimi mai mari și reîmprospătează acviferele de adâncime (zona
subterană saturată), care înmagazinează cantități imense de apă dulce pe
perioade îndelungate. Totuși, în timp, aceasta apă se deplasea-ză, o parte
urmând să reintre în ocean, unde circuitul apei “se termină” … și “reîncepe”.
Institutul de Cadastru Geologic din Statele Unite (U.S. Geological Survey USGS) a identificat 15 componente ale circuitului apei:
•
Apa înmagazinată în oceane
•
Evaporare
•
Apa din atmosferă
•
Condensare
•
Precipitații
•
Apa înmagazinată în gheață și zăpadă
•
Scurgerea de apă provenită din topirea zăpezii în râuri
•
Scurgerea de suprafață
•
Scurgerea apei prin albia râurilor
•
Apa înmagazinată în râuri și lacuri (apa dulce)
•
Infiltrație
•
Descărcare acvifer (scurgerea de apă subterană)
•
Izvoare
•
Transpirație
•
Apa înmagazinată în acvifer (acumularea de apa subterană)
Pe cât de complex este circuitul apei în natură, pe atât de mult acest proces
este supus interferențelor cauzate de activitatea umană, prin intermediul
activităților și practicilor noastre la nivel de industrie, comunitate, cât și
personale. În calitate de ființe vii, avem nevoie de apă pentru a supraviețui. Cu
toate acestea, modul în care gestionăm apa la nivel global, fie că ne referim
la procesul de extracție, la captarea sau modificarea cursurilor unor râuri,
ori la modalitatea prin care alegem să o distribuim sau să o comercializăm,
a ajuns într-un punct în care este necesar să reanalizăm impactul nostru
asupra mediului înconjurător.
O analiză a calității apei
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Natura, în toată complexitatea ei, are capacitatea de a se regenera și de a purifica inclusiv
apa, prin intermediul acestui circuit natural al
apei, însă acest proces necesită timp. Ritmul
accelerat cu care noi consumăm apa, respectiv
o supunem modificării prin introducerea a diferite substanțe lichide, solide sau gazoase
în apă, aer și sol, are un potențial dăunător
Fig. 5 „Există suficient în lume pentru
nevoile
omului,
dar
nu
şi
pentru
lăco					 foarte ridicat.
mia lui”, citat al lui Mahatma Gandhi

Efectele negative pot avea un impact semnificativ asupra mediului înconjurător în mod direct, cum ar fi prin distrugerea unui ecosistem prin intermediul devărsărilor unor substanțe toxice într-un lac, sau indirect, cum ar fi
prin crearea ploilor acide ca urmare a arderii combustibililor fosili la sute de
kilometri distanță față de locul unde cade ploaia respectivă. Acest aspect
subliniază interdependența dintre noi, oamenii, și apa, în toate formele ei
de agregare, precum și necesitatea de a opri, ori cel puțin ameliora efectele
negative prin care perturbăm echilibrul natural.

Apa municipală
Apa municipală este apa furnizată la un robinet sau o supapă. Utilizările sale includ băutul, spălatul, gătitul, și spălarea de toalete.
Apa de la robinet interioară este distribuită
consumatorilor prin rețelele interne ale
reședințelor acestora, care au existat încă din
Antichitate, dar care au fost disponibile pentru
foarte puțini oameni până în a doua jumătate
a secolului al XIX-lea, atunci când a început
să se propage în ceea ce sunt acum așa
Fig. 6 Apă de la robinet
					
numitele țări dezvoltate. Apa de la robinet a
devenit comună in multe regiuni în timpul secolului al XX-lea, iar în prezent,
aceasta este absentă în principal în rândul persoanelor care trăiesc în sărăcie,
în special în țările în curs de dezvoltare.
Accesul la apă municipală a fost asociată de-a lungul istoriei cu creșteri
majore în speranța de viață a oamenilor și îmbunătățirea sănătății publice.
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Bolile care pot fi contractate prin intermediul apei au fost reduse foarte
mult datorită unui sistem de canalizare corespunzător și a disponibilității
apei proaspete. De altfel, de-a lungul istoriei, contaminarea apei cu deșeuri
provenite din eliminarea apei uzate a omorât cei mai mulți oameni.
Calitatea serviciilor de furnizare a apei are mai multe dimensiuni, cum ar fi
continuitatea, calitatea ori presiunea apei:
•
Continuitatea alimentării cu apă este văzută ca un dat de la sine
înțeles în țările cele mai dezvoltate, însă constituie o problemă gravă
în multe țări în curs de dezvoltare. Există cazuri în care, uneori, apa
este prevăzută doar pentru câteva ore în fiecare zi sau câteva zile
pe săptămână. Se estimează că aproximativ jumătate din populația
țărilor în curs de dezvoltare primește apă în mod intermitent.
•
Calitatea apei potabile are o componentă microbiologică și
una fizico-chimică. Există mii de parametri de calitate a apei. Apa
din sistemele publice de alimentare cu apă ar trebui să fie cel puțin
dezinfectate - cel mai frecvent prin utilizarea clorinării ori a luminei
ultra-violete sau ar putea fi nevoie să urmeze un tratament, în special
în cazul apelor de suprafață.
•
Presiunea apei variază în diferite locații ale unui sistem de distribuție. Conductele de apă de sub nivelul străzilor pot funcționa
la presiuni mai mari, cu un reductor de presiune situat la fiecare
punct în care apa intră într-un bloc sau într-o casă. În sistemele prost
gestionate, presiunea apei poate fi atât de scăzută încât să rezulte
doar un firicel de apă sau atât de mare încât să cauzeze deteriorarea
instalațiilor sanitare și risipă de apă.22
Furnizarea apei de la robinet pentru populațiile urbane și suburbane mari
necesită un sistem complex și atent proiectat de colectare, depozitare,
tratare și distribuție, care de obicei revine în responsabilitatea unei instituții
sau companii de stat, adesea fiind aceeași entitate responsabilă pentru
eliminarea și tratarea apei curate.
Compuși chimici specifici sunt deseori scoși din apa de la robinet în timpul
procesului de tratare pentru a ajusta pH-ul sau pentru a îndepărta impuritățile,
iar clorul poate fi adăugat pentru a ucide toxine biologice. Condițiile locale
geologice care afectează apele subterane sunt factori determinanți pentru
prezența diferitelor ioni metalici, făcând de multe ori apa “moale” sau “tare”.
Apa de la robinet rămâne totuși sensibilă la contaminarea chimică sau
biologică. În cazul unei contaminări care poate fi considerată periculoasă
pentru sănătatea publică, oficialii guvernamentali emit de obicei un
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avertisment în ceea ce privește consumul de apă. În cazul contaminării
biologice, locuitorii sunt de obicei sfătuiți să fiarbă apa înainte de consum
sau să folosească apa îmbuteliată ca o alternativă. În cazul contaminării
chimice, locuitorii pot fi sfătuiți să se abțină de la consumul de apă de la
robinet în totalitate până când problema este rezolvată.24

Fig. 7 Schemă generală a traseului apei municipale23

În ceea ce privește responsabilii pentru furnizarea apei, în general există
două mari categorii de entități care au diferite roluri: instituțiile responsabile de legislație și monitorizare, respectiv instituțiile responsabile de
serviciile de furnizare a apei.
Aproximativ 90% din serviciile de alimentare cu apă și de canalizare din
mediul urban la nivel global sunt administrate de sectorul public. Ele sunt
deținute de către autoritățile de stat sau locale, sau, de asemenea, de
colective și cooperative și funcționează nu pentru a urmări profitul, ci se
bazează pe etosul de a oferi un bun comun considerat a fi de interes public.
În multe dintre țările cu venituri mici și mijlocii, acești furnizori de apă care
se află și care sunt gestionați de sectorul public pot fi ineficienți ca urmare
a interferențelor politice, ceea ce duce la o productivitate scăzută a muncii
sau la un număr mare de funcționari. Principalii perdanți sunt persoanale
sărace din mediul urban, întrucât aceștia adesea nu au posibilitatea de a
fi conectați la rețeaua de distribuție. Mai mult, ei sfârșesc prin a plăti mai
mult pe un litru de apă în comparație cu cei care locuiesc în gospodăriile
conectate la rețeaua de apă municipală, cei din urmă beneficiind de subvențiile implicite pe care le primesc prin intermediul serviciilor aflate în
pierdere. Faptul că suntem încă departe de realizarea accesului universal
la apă curată și salubritate arată că autoritățile publice de apă, în starea lor
actuală, nu își fac datoria suficient de bine. Cu toate acestea, unele dintre
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aceste entități sunt foarte de succes și modelează cele mai bune forme de
management public. 25

Privatizarea apei municipale
Una dintre măsurile propuse în trecut pentru a rezolva problemele existente
cu privire la accesul la apă si salubrizare a fost realizarea unor parteneriate
între guverne şi companii private de apă care să opereze sistemele de apă
publice. Din ce în ce mai multe dovezi arată că privatizarea serviciilor de
apă pot reprezenta mai degrabă o piedică în exercitarea dreptului la apă
potabilă decât să rezolve această problemă. Explicaţiile sunt strâns legate
de obiectivele financiare pe care operatorii privaţi de apă le au şi care pot
intra în conflict cu exercitarea dreptului la apă:
•
Creşteri ale preţurilor - cauzate de o reglementare sau implementare precară. Acestea afectează cu preponderenţă gospodăriile
cu venituri mici şi pot rezulta în debranşări efectuate de companiile
private, ceea ce poate rezulta în forţarea oamenilor să apeleze la
surse de apă nesigure, indiferent de contextul local şi pericolele
care ar putea exista. Efectele negative ale creşterii preţurilor şi ale
debranşării asupra sănătăţii şi a sistemului social au fost documentate
în anumite regiuni ale lumii.
•
Investiţii prost direcţionate – guvernele au dificultăţi în a obliga
operatorii privaţi să investească în infrastructură. Cele care sunt
realizate sunt adesea concepute pentru a realiza profituri pe termen
scurt, lăsând investiţiile mai puţin atrăgătoare din punct de vedere
financiar şi cele pe termen lung în grija guvernelor. Companiile private
sunt, de cele mai multe ori, mai preocupate să obţină profit decât să
crească accesul la apă al oamenilor. Iar atunci când o fac, neglijează
adesea tocmai persoanele care au cel mai mult nevoie, respectiv
cele care stau în zone cu venituri scăzute. Mai mult, entităţile statului
au tendinţa de a reduce investiţiile, care sunt totuşi necesare, după
privatizare.
•
Alte efecte economice averse: implementarea acestor parteneriate a arătat faptul că unele dintre posibilele urmări ale privatizării
sunt scăderea numărului locurilor de muncă şi, de asemenea, pot
scădea media veniturilor în rândul angajaţilor. Dintre cei care sunt
cei mai afectaţi sunt tot persoanele cu veniturile mici, contribuind
astfel la creşterea decalajului dintre persoanele sărace şi cele bogate.
În plus, privatizarea este adesea asociată cu corupţia, în special în
O analiză a calității apei
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ţările în curs de dezvoltare. Asta rezultă în crearea unor grupuri de
interese care rareori lucrează în interesul celor săraci. 26
Există mai multe studii care documentează efectele pe termen lung ale
proceselor de privatizare a apei din diferite colțuri ale lumii. De exemplu,
în Marea Britanie, în decada care a urmat privatizării apei în 1989, apa a
fost scumpită cu 46%, iar în aceeași perioadă numărul persoanelor care au
fost debranșați a crescut cu aproximativ 200%. Mai mult, aproape 9000 de
persoane de la 10 companii mari de apă au fost concediați pentru a reduce
costurile.27

Privatizarea apei: Aur lichid
pentrucoporații multinaționale.
Inaccesibile pentru săraci!

Prețuri ridicate ale serviciilor de furnizare a apei, de
o calitate inferioară, ori susceptibilitatea la corupție
a companiilor private de apă se regăsesc inclusiv în
Jakarta, Indonezia. Astfel de efecte ale privatizării
apei au fost cu atât mai devastatoare în alte țări în
curs de dezvoltare, cum a fost cazul și în Nelspruit,
Africa de Sud, unde costul apei a crescut cu peste
400% între anii 1995 și 2000, ceea ce a facilitat
apariția unei epidemii de holeră, întrucât oamenii
erau nevoiți să consume apa din râuri.30

Au existat și alte efecte sociale ale privatizării apei, care au devenit în timp
simboluri ale luptei pentru dreptul la apă. În Cochabamba, Bolivia, mărirea
prețurilor apei a fost întâmpinată de proteste din partea cetățenilor, care
au degenerat în violență în momentul în care polițiștii au intervenit în forță.
După răspândirea protestelor în mai multe comunități din Bolivia, numărul
persoanelor reținute și/sau rănite a crescut semnificativ, iar 6 persoane au
murit. În doar câteva luni, s-a ajuns la aplicarea legii marțiale în întreaga
țară, ceea ce a însemnat suspendarea a aproape tuturor drepturilor civile
ale oamenilor. Într-un final, președintele țării de la acea vreme s-a văzut
nevoit să anuleze contractul de privatizare a apei și să redea dreptul la apă
cetățenilor. 31
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Fig. 9: Viitorul apei noastre publice:
Experiența globală cu remunicipalizarea

Astfel de cazuri au catalizat formarea unei
mișcări transnaționale de remunicipalizare a
apei, care a fost analizată în cartea „Viitorul
apei noastre publice: Experiența globală cu
remunicipalizarea” (Fig. X), și care presupune
întoarcerea serviciilor de distribuție a apei și
sanitare care au fost privatizate în gestiunea
autorităților municipale. Între martie 2000 și
martie 2015, cercetătorii au descoperit 235 de
cazuri de remunicipalizare în 37 de țări, care
deservesc peste 100 de milioane de oameni,
majoritatea având loc însă în țările dezvoltate
(184 de cazuri). Acestea oferă oportunități
pentru dezvoltarea unor servicii sustenabile
și de calitate, care sunt mai ușor de suportat
de către cetățeni. 33

Industrii mari consumatoare de apă
Agricultura este responsabilă de consumarea a aproximativ 92% din cantitatea totală de apă dulce folosită la nivel global, iar aproape o treime din
această cantitate este utilizată în producerea de alimente de origine animală.
Concret, aproximativ 29% din apa folosită în agricultură este folosită pentru
a crește furajele pentru animale, pentru a le amesteca, pentru întreținerea
fermelor și pentru a adăpa respectivele animale, ceea ce înseamnă că produsele de origine animale pe care le consumăm au o amprentă a apei ridicată.
Ne vom concentra, așadar, în acest subcapitol asupra produselor de origine
animală, întrucât această industrie este considerată de câtre unii cercetători
ca fiind cea mai poluantă industrie din prezent, având în vedere impactul
cumulat pe care îl presupune întregul proces de obținere a produselor de
origine animală asupra consumului de apă, a faunei oceanelor, gradul de
distrugere a pădurilor tropicale, respectiv de utilizare a terenurilor, cantitățile
de deșeuri și nivelul emisiilor de gaze eliberate.35

Fig. 10. Reprezentare grafică
a amprentei de apă
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Amprenta de apă (Fig. 10) 36 (en.: water footprint) este un indicator al utilizării de apă dulce
atât directă, cât și indirectă, a unui produs, a
unui producător sau a unui consumator ori
grup de persoane.
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În cazul cărnii, acest instrument măsoară consumul de apă dulce de-a lungul
lanțurilor de aprovizionare a poluării de care este responsabilă acest produs.
Amprenta de apă este un indicator multi-dimensional, estimând volumele
consumului de apă în funcție de sursă și volumele poluării în funcție de
tipul de poluare. Se face o distincție între apa verde, albastră și gri, pentru
a oferi o imagine de ansamblu cuprinzătoare și completă a consumului de
apă dulce și a poluării.
Amprenta de apă verde se referă la apa de ploaie consumată (evaporată
sau încorporată în produs), cea albastră se referă la volumele apelor de
suprafață și a apelor subterane consumate, iar amprenta apei gri a unui
produs se referă la volumul de apă dulce necesar pentru a asimila sarcina
de poluanți, pe baza standardelor existente de calitate a apei ambientale.
Distincția dintre amprenta de apă verde și albastră este importantă
deoarece implicațiile hidrologice, de mediu și sociale, precum și costurile
de oportunitate economice ale apei de suprafață și a apelor subterane
utilizate pentru producție diferă față de implicațiile și costurile de utilizare
a apei de ploaie.37

Fig. 11 Consumul de apă pentru un hamburger38

Amprenta de apă a oricărui produs de origine animală este mai mare decât
amprenta de apă a produselor vegetale cu valoare nutritivă echivalentă.
Amprenta de mediu de apă per calorii pentru carnea de vită este de
aproximativ 20 de ori mai mare decât pentru cereale și rădăcinile cu amidon.
Amprenta de apă per gramul de proteine din lapte, ouă și carne de pui este
de aproximativ 1,5 ori mai mare decât pentru plantele leguminoase.
Tabelul 2 ilustrează într-un mod mai detaliat aceste diferențe:
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Tabel 2: Amprenta de apă a unor produse alimentare de origine vegetală și animală39
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Eficiența scăzută de conversie a hranei pentru animale este în mare parte
responsabilă pentru amprenta relativ mare de apă a produselor de origine
animală în comparație cu produsele de origine vegetală. Produsele de origine
animală provenite de la sistemele industriale, în general, consumă si poluează
mai multe resurse de ape subterane și de suprafață decât produsele de
origine animală din pășunat sau sisteme mixte.
Conform unui studiu, consumul global de carne în creștere și intensificarea
sistemelor de producție de animale va pune o presiune suplimentară asupra
resurselor de apă dulce la nivel mondial în următoarele decenii, în ciuda
faptului că este mai eficient din punct de vedere al consumului de apă să
obținem calorii, proteine și grăsimi din produsele de origine vegetală decât
cele de origine animală.
Ce reiese din aceste cercetări este impactul mare pe care hrana pe care
o consumăm o are asupra naturii, în general, și asupra resurselor de apă
dulce, în particular. Mai mult, prin distincția realizată între produsele de
origine vegetală și cele de origine animală am încercat să evidențiem
nesustenabilitatea consumului produselor de origine animală, această
industrie având un aport ridicat la poluarea mediului înconjurător.
Acest argument este rareori abordate sau evidențiate atunci când există
dezbateri legate de consumul de produse de origine animală, întrucât adesea
argumentele de ordin etic sau care sunt legate de sănătatea umană conduc
șirul de idei din astfel de discuții, atunci când ele au loc. Ori alegerea de a
consuma responsabil trebuie să țină cont de toți factorii relevanți pentru a
lua cea mai bună decizie posibilă.

Industria apei îmbuteliate
Apa îmbuteliată poate reprezenta o necesitate imediată pentru comunitățile
din diferite colțuri ale lumii unde accesul la apă curată este limitat parțial
sau în totalitate. De asemenea, ea reprezintă o alternativă viabilă pentru
perioadele în care apa municipală prezintă riscuri pentru sănătatea umană,
ca urmare a unor contaminări de ordin chimic sau microbiologic. În astfel
de cazuri, care pot apărea ocazional sau care persistă din cauza neglijenței,
ignoranței și/sau a rău-intenției autorităților, industriilor din diferite categorii
ori a consumatorilor, este important să avem posibilitatea de a ne procura
apa curată.
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Cu toate acestea, în zonele în care apa municipală este suficientă, sigură,
acceptabilă, fizic accesibilă și la prețuri accesibile, apa îmbuteliată nu reprezintă decât o alternativă nesustenabilă, ca urmare a resurselor care sunt
folosite de-a lungul întregului proces de producție și distribuție, precum și
a deșeurilor care rezultă din folosrea sticlelor de unică folosință.
a. Ambalajul sticlelor îmbuteliate
Pentru a vorbi despre caracterul nesustenabil al apei îmbuteliate și costurile
asociate cu acesta, trebuie amintit faptul că majoritatea sticlelor de apă sunt
îmbuteliate în ambalaje de tip PET, prescurtare de la polie-tilenă tereftalată,
care reprezintă un polimer obținut din petrol. Pentru fabricarea unui kg. de
material PET se utilizează aproximativ 2 kg. de petrol și importante cantități
de energie. Producția de plastic, care include și alte tipuri de amblaje și
recipiente, consumă aproximativ 8% din producția de petrol a globului,
procesul prin care petrolul este tran-sformat în diverși compuși precum
PET-urile, polipropilena (PP) - din care se realizează capace, haine și alte
produse – este ilustrată în Fig. 12

Fig.12 – Producerea compușilor din petrol
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a. Energia necesară pentru producerea apei îmbuteliate
Conform unui studiu realizat în
Statele Unite ale Americii, extracția, pomrigerarea apei îmbuteliate
sunt mai puțin eficiente din punct
de vedere energetic decât utilizarea rețelei de rezervoare, bazine de
stocare și conducte care furnizează apa de la robinet pentru cele
mai multe case și clădiri existente.
Marea majoritate a energiei necesare în procesul de fabricație de apă
Fig. 13 – Energia necesară pentru a realiza
îmbuteliată are loc în timpul pro-		
apa îmbuteliată
							ducției de sticle de plastic de apă
							și a transportului acestora.43
44

Fig. 14 – Consecințele apei îmbuteliate45
Fig. 15 Cadavru descompus natural al unei păsări47

Fig. 14 – Consecințele apei îmbuteliate 44

c. Impactul asupra mediului și
a animalelor
Apa îmbuteliată presupune inclusiv
risipă de apă întrucât, pentru fiecare litru de apă îmbuteliată pe
care noi îl consumăm, sunt necesari aproximativ 25 de litri de apă
pentru producerea și transportarea
acestuia. Doar în Statele Unite ale
Americii, care este cel mai mare
consumator de apă îmbuteliată, sunt
folosite aproximativ 17 milioane de
barili de petrol pentru a produce
sticlele de plastic într-un singur an,
ceea ce înseamnă aproximativ 24
de miliarde de sticle consumate.
Din acestea, aproximativ 1/6 sunt
reciclate, restul fiind aruncate.

O singură sticlă de PET se descompune între 500 și 1000 de ani, o parte
semnificativă din acestea ajungând direct în natură. Drept urmare, aproximativ
90% din gunoaiele de la suprafața oceanelor este reprezentată de plastic
(nu doar PET-uri), iar acest lucru are un impact direct asupra ecosistemelor
și implicit a animalelor. Se estimează că aproximativ 1 milion de păsări și
mamifere maritime mor din cauza încâlcirii ori a ingerării plasticului.
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d. Afectarea dreptului la apă
Fabricile de îmbuteliere pot afecta într-un mod negativ aprovizionarea cu apă
locală. Pomparea unor cantități mari de apă pot epuiza acviferele subterane
care furnizează apă pentru comunitățile locale și pentru habitatelor sălbatice
acvatice. Însușirea apei publice de către entități private ridică probleme de
justiție socială atunci când utilizatorii locali sunt strămutați ori resursele
publice sunt transformate în mărfuri. Aceste preocupări sunt accentuate
în cazul apei importate, acolo unde populațiile locale mai puțin bogate pot
fi private de resurse vitale de apă, în scopul de a oferi apă „la îndemână”
pentru consumatori din alte zone ale planetei. 48
Însă nu doar zonele sărace sunt afectate. O secetă care a afectat statul
California în anul 2015, obligând autoritățile să impună comunităților locale
pentru prima dată în istoria statului lor restricții cu privire la consumul de
apă, nu a oprit companiile de apă îmbuteliată să extragă în continuare apă
din regiunile cele mai afectate de secetă. 49
e. Calitatea apei îmbuteliate
Apa îmbuteliată este supusă controalelor din partea instituțiilor abilitate
pentru a verifica dacă apa îmbuteliată se supune normelor de calitate a apei
în vigoare în fiecare stat în parte, însă, spre deosebire de apa municipală, care
este supusă testării din partea instituțiilor statului, precum și a furnizorilor
de servicii de apă îmbuteliată, în cele mai multe zone ale lumii producătorii
de apă îmbuteliată nu sunt obligați să ofere rezultatele analizelor publicului
larg. Acest lucru se petrece chiar dacă unele companii de apă îmbuteliată
folosesc aceleași surse de apă precum apa municipală în procesul lor de
îmbuteliere a unor mărci cunoscute, pe care le vând cu un preț exponențial
mai mare decât prețul pe care un consumator l-ar plăti dacă ar consuma
aceeași apă de la robinet.
Această lipsă de tranparență nu înseamnă că apa îmbuteliată este mai puțin
bună decât apa municipală. Cu toate acestea, există diferite studii care au
găsit nereguli în anumite eșantioane de apă îmbuteliată, cum ar fi prezența
unor urme de E.coli sau de arsenic. Aceste studii nu au putut demonstra că
apa îmbuteliată este calitativ inferioară apei municipale, însă a atras atenția
asupra cadrului de reglementare a apei îmbuteliate, pe care l-au catalogat
ca fiind neadecvat pentru asigurarea consumatorilor de puritatea sau de
siguranță apei.
Alte studii atrag atenția asupra posibilității de transfer a chimicalelor din compoziția sticlelor de plastic în apa conținută de acestea. Polietilenul tereftalat
(PET, PETE sau # 1), plasticul folosit pentru ambalarea majorității sticlelor
de apă îmbuteliate de unică folosință, nu este destinat să fie reutilizat, însă
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consumatorii adesea umplu din nou și reutilizează aceste sticle. PET-urile
sunt considerate mai stabile și mai puțin predispuse la astfel de transferuri
decât alte forme de plastic, însă unele studii sugerează că, prin utilizarea
repetată a recipientelelor de tip PET, se poate elibera di (2-etilhexil) ftalat
(DEHP), un compus și probabil cancerigen uman care afectează sistemul
endocrin. 50
Un alt studiu a constatat niveluri ridicate de antimoniu în apa îmbuteliată
în sticle de tip PET și a descoperit că sursa de contaminare sunt sticlele în
sine, deși nivelurile de concentrație au fost mai mici decât cele considerate
ca fiind siguranțe pentru apa potabilă în SUA și Canada.
Studiile au descoperit, de asemenea, că o concentrație de toxine crește cu
cât apa stă în interiorul sticlelor de plastic. O atenție considerabilă a fost
acordată problemelor de transfer chimic asociate cu Bisfenol A (BPA). Deși
utilizarea BPA ridică probleme de sănătate și siguranță, este important de
reținut că plasticul de tip PET nu conține BPA. 51
Mai mult, unii cercetători atrag atenția faptului că acești compuși chimici
pot reprezenta un pericol pentru sănătatea umană, însă doar dacă sunt
consumați în cantități mari, ceea ce nu este cazul atunci când vorbim de
transferurile chimice care pot avea loc între sticlele de plastic și apa care
este conținută de ele ca urmare a supraîncălzirii ori a altor condiții de depozitare improprii a apei îmbuteliate. 52
Ce reiese este faptul că, deși sunt studii care atrag atenția asupra posibilității
ca apa îmbuteliată să conțină în anumite cantități unele substanțe cu potențial
mai mult sau mai puțin dăunător asupra sănătății umane, acestea nu pot
fi catalogate ca fiind neadecvate pentru consum. Un grad de transparență
sporit în ceea ce privește analizele apei îmbuteliate ar putea oferi o mai
mare siguranță cu privire la calitatea apei îmbuteliate.
Pe de altă parte, consumul de petrol, energie și apă din procesul de producție
și din transportarea apei îmbuteliate, precum și cantitățile uriașe de deșeuri
care ajung în gropile de gunoi sau direct în natură, prin intermediul cărora
sunt afectate în mod direct și indirect ecosisteme, sunt o realitate pe care
trebuie să o conștientizăm și de care trebuie să ținem cont atunci când
avem posibilitatea de a alege între diferite surse de apă sigure pentru sănătatea noastră. În esență, un consum responsabil de apă înseamnă un mediu
înconjurător mai curat și mai bogat în resurse, ceea ce, în ultimă instanță,
ne asigură nouă, oamenilor, un cămin în care putem să coexistăm pe o perioadă mai îndelungată de timp.
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SITUAȚIA RESURSELOR DE
APĂ ÎN ROMÂNIA
Informaţii generale despre resursele de apă
Resursele de apă ale României sunt constituite din apele de suprafaţă —râuri,
lacuri, Dunărea – şi ape subterane. Conform Administraţiei Naţionale Apele
Române, principala resursă de apă a Ro-mâniei o constituie râurile interioare.
Această categorie de resursă este cataracterizată prin variabilitatea foarte
mare în spaţiu - debitele dintre zonele joase și cele înalte sunt semnificativ
diferite -, precum și în timp, astfel încât primăvara se produc viituri importante, urmate de secete prelungite.

Fig 16: Procente sursă de apă România în 2013 53

Resursele de apă subterană sunt constituite din depozitele de apă existente
în straturi acvifere freatice şi straturi de mare adâncime. Repartiţia scurgerii
subterane variază pe marile unităţi tectonice de pe teritoriul ţării astfel:
• 0,5 - 1 l/s şi km2 în Dobrogea de Nord
• 0,5 - 2 l/s şi km2 în Podişul Moldovenesc
• 0,1 - 3 l/s şi km2 în Depresiunea Transilvaniei şi Depresiunea Panonică
• 0,1 - 5 l/s şi km2 în Dobrogea de Nord şi Platforma Dunăreana
• 5 - 20 l/s şi km2 în zona Carpaţilor, în special în Carpaţii Meridionali
şi în zonele de carst din bazinul Jiului şi Cernei.
Dunărea, al doilea fluviu ca mărime din Europa (cu lungime de 2850 km,
din care 1075 km pe teritoriul României) are un stoc mediu la intrarea în
ţară de 174 x 109 mc.
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Prelevările de apă: În anul 2013, prelevările totale de apă brută au fost de
6,59 mld.m3 din care:
• populaţie - 0,97 mld.m3;
• industrie - 4,55 mld.m3,
• agricultură - 1,07 mld.m3.

Monitorizarea calităţii apei potabile în zonele mari
de aprovizionare
Efectuarea supravegherii calităţii apei potabile distribuite în zonele mari
de aprovizionare - ZAP (cu peste 5000 de locuitori sau cu un volum de
distribuţie a apei potabile de peste 1000 mc/zi) se realizează în baza prevederilor din Legea 458/2002 republicată, privind calitatea apei potabile,
şi a HGR 974/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Monitorizarea calităţii apei potabile se efectuează atât de către Direcţiile de
Sănătate Publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti, prin Monitorizarea de
audit, cât şi de producătorii/distribuitorii de apă potabilă, care efectuează
Monitorizarea de control.
A. Monitorizarea de control: Scopul acestei monitorizări este de a
produce periodic informaţii despre calitatea organoleptică şi microbiologică
a apei potabile, produsă şi distribuită, despre eficienţa tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă
apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor
parametrilor relevanţi stabiliţi prin Legea 458/2002 republicată.
Pentru monitorizarea de control sunt obligatorii următorii parametri:
• Aluminiu (numai acolo unde este folosit cu rol de coagulant);
• Amoniu;
• Bacterii coliforme;
• Culoare;
• Concentraţia ionilor de hidrogen (pH);
• Conductivitate;
• Clorul rezidual liber (acolo unde este utilizat clorul sau substanţele
clorigene pentru dezinfecţie);
• Clostridium perfringens (când sursa de apă este de suprafaţă sau
mixtă);
• Escherichia coli;
• Fier (numai acolo unde este folosit cu rol de coagulant; se determină
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ferobacteriile la staţiile de tratare unde se practică deferizarea apei);
• Gust;
• Miros;
• Nitriţi (unde este utilizat clorul sau substanţele clorigene pentru
dezinfecţie);
• Oxidabilitate (se determină în situaţia în care dotarea tehnică nu
permite determinarea COT);
• Sulfuri şi hidrogen sulfurat (în situaţia în care se practică desulfurizarea apei);
• Turbiditate;
• Număr de colonii dezvoltate la 22o C şi la 37o C;
• Determinarea COT (carbon organic total) - se face numai pentru
sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10.000 mc
pe zi.
A.Monitorizarea de audit: Scopul monitorizării de audit este de a oferi
informaţia necesară pentru a se determina dacă pentru toţi parametrii stabiliţi prin legea calităţii apei potabile (458/2002) republicată valorile sunt
sau nu conforme. Pentru monitorizarea de audit este obligatoriu să fie
monitorizaţi toţi parametrii prevăzuţi la art. 5 din Legea apei potabile, cu
excepţia cazurilor în care autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, a stabilit pe baze documentate că, pentru o perioadă determinată de către DSP, un anumit parametru dintr-un
anumit sistem de aprovizionare cu apă potabilă nu ar putea fi prezent în
asemenea concentraţii încât să conducă la modificarea valorii lui stabilite.
Prezentul punct nu se aplică parametrilor de radioactivitate. 54
Conform Centrului Național de Monitorizare a Riscului din Mediul Comunitar din România, în viitor se preconizează modificarea Directivei calităţii
apei potabile, luându-se în calcul prezentarea de aspecte ce sunt parte a
Directivei Cadru Apă. Astfel, am considerat util a specifica câteva din precizările Ministerului Mediului, privind dezvoltarea sistemului resurselor de
apă. Acestea sunt următoarele:
• durabilitatea aspectelor fizice – ceea ce înseamnă menţinerea circuitului natural al apei şi a nutrienţilor;
• durabilitataea mediului – „toleranţa zero” pentru poluarea care
depăşeşte capacitatea de autoepurare a mediului. Nu există efecte
pe termen lung sau efecte ireversibile asupra mediului;
• durabilitatea socială – menţinerea cerinţelor de apă precum şi a
dorinţei de a plătii serviciile de asigurare a resurselor de apă;
• durabilitatea economică – susţinerea economică a măsurilor care
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asigură un standard ridicat de viaţă din punct de vedere al apelor
pentru toţi cetăţenii;
• durabilitatea instituţională – menţinerea capacităţii de a planifica,
gestiona şi opera sistemul resurselor de apă.
Gospodărirea durabilă a resurselor de apă are la bază managementul
integrat al acestora care asigură ca serviciile realizate de sistemul
resurselor de apă să satisfacă obiectivele prezente ale societăţii fără a
compromite abilitatea sistemului de a satisfice obiectivele generaţiilor
viitoare, în condiţiile păstrării unui mediu curat.
Managementul integrat al resurselor de apă presupune:
1) Integrarea sistemului resurselor naturale de apă:
• A sistemului resurselor naturale de apă care este reprezentat de ciclul
hidrologic şi componentele sale: precipitaţii, evaporaţia, scurgerea de suprafaţă şi scurgerea subterană.
• Menţinerea bilanţului hidrologic şi a raporturilor dintre componentele
sale, are la bază legăturile biofizice dintre păduri, pământ şi resursele de
apă dintr-un bazin hidrografic, şi este esenţial pentru utilizarea durabilă a
sistemului reusurselor naturale de apă.
2) Integrarea infrastructurii de gospodărire a resurselor de apă în
capitalul natural
• Realizarea unei infrastructuri de gospodărire a apelor “prietenoasă” faţă
de mediu care să asigure atât alimentarea optimă cu apă a folosinţelor şi
reducerea riscului producerii de inundaţii cât şi conservarea şi creşterea
biodiversităţii ecosistemelor acvatice.
3) Integrarea folosinţelor de apă
• Alimentarea cu apă a populaţiei, industriei şi agriculturii şi conservarea
ecosistemelor acvatice sunt abordate sectorial în mod tradiţional. Majoritatea
folosinţelor de apă solicită resurse de apă în cantităţi din ce în ce mai mari
şi de calitate foarte bună. Rezolvarea ecuaţiei resurse-cerinţe de apă şi
protecţia resurselor de apă necesită analiza folosinţelor la nivel de bazin
hidrografic.
• Managementul resurselor de apă necesită implicarea tuturor părţilor interesate – publice şi private – la toate nivelurile şi la momentul portivit.
Deciziile şi acţiunile în domeniul managementului integrat al resurselor de
apă trebuie luate, de toţi cei care pot fi afectaţi, la nivelul corespunzător
cel mai adecvat (principiul subsidiarităţii).
4) Integrarea amonte – aval
• Folosinţele din amonte trebuie să recunoască drepturile folosinţelor din
aval privitoare la utilizarea resurselor de apă de bună calitate şi în cantitate
suficientă.
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• Poluarea excesivă a resurselor de apă de către folosinţele din aval.
• Toate acestea necesită dialog pentru a reconcilia necesităţile folosinţelor
din amonte şi din aval.
5) Integrarea resurselor de apă în politicile de planificare
• Apa este unul dintre elementele fundamentale ale vieţii şi în acelaşi timp
un factor care condiţionează dezvoltarea socială şi economică, fiind adesea
un factor limitativ. Societatea şi economia se vor putea dezvolta numai în
măsura în care se va dezvolta şi gospodărirea apelor, această condiţionare
marcând rolul şi importanţa activităţii în contextul dezvoltării durabile.
• Managementul integrat al resurselor de apă are la bază, în conformitate
cu prevederile Directivei Cadru 2000/60 a Uniunii Europene, Planul de
Management al bazinului hidrografic. Pe baza cunoaşterii stării corpurilor
de apă, acest Plan stabileşte obiectivele ţintă pe o durată de şase ani şi
propune la nivel de bazin hidrografic măsuri pentru atingerea stării bune a
apelor în vederea utilizării durabile a acestora. 55

Calitatea apei distribuie în sistem centralizat în
zonele cu peste 5000 locuitori sau cu un volum de
distribuţie a apei de peste 1000mc/zi în anul 2014
Numărul zonelor mari de aprovizionare cu apă potabilă în anul 2014 a fost
de 335. O împărțire a acestora poate
fi analizată în Figura 17

Fig. 17 Zonele de aprovizionare cu apă mari
în România, anul 2014

Tabelul 3 de mai jos prezintă numărul
tuturor analizelor efectuare la nivelul
țării în anul 2014 din fiecare județ în
parte. Sunt mentționate numărul de
parametri care au fost analizați, câți

dintre aceștia au depășit normele legale, respectiv câte astfel de analize
neconforme s-au depistat în cele 365 de zile de analize.
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*Concentrație Maximă Admisă Tabelul 3: Rezultatele analizei calității apei efectuate în anul 2014

O analiză a calității apei

- 28 -

www.apafaraplastic.ro

Conform Centrului Național de Monitorizare a Riscului din Mediul Comunitar
din România, analiza datelor aferente anului 2014 confirmă faptul că aplicarea
prevederilor legislative din domeniu a contribuit la o creștere a calității apei
potabile distribuite în sistem centralizat în zonele mari de aprovizionare.
Tendinţa constată la nivelul ţării privind capacitatea de analiză a calităţii
apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele mari de aprovizionare
este de îmbunătăţire a monitorizării de audit şi de control prin întărirea
capacităţilor tehnice de laborator atât la nivelul operatorilor de apă cât
şi la nivelul DSP teritoriale. Numărul parametrilor monitorizaţi/ judeţ este
în creştere faţă de anii precedenţi, iar procentul de analize neconforme
(depăşirea Concentraţiei Maxime Admise a parametrului analizat) este într-o
sensibilă diminuare.
Concluziile la care au ajuns colaboratorii Centrului Național de Monitorizare
a Riscului din Mediul Comunitar din România reflectă faptul că au fost
înregistrate progrese în multe domenii, îînsă au fost identificate şi următoarele
aspecte și provocări:
• Alimentarea cu apă potabilă având parametrii de calitate în conformitate
cu normele impuse de legislaţie (respectarea concentraţiilor maxime
admise), în special în zonele rurale şi în cele în care statusul economic este
scăzut, ar trebui îmbunătăţită, în special prin accesarea de fonduri europene
destinate realizării şi/sau perfecţionării sistemului de tratare şi distribuţie
a apei potabile. De asemenea, se impun abordări specifice fiecări zone de
aprovizionare în parte privind gestionarea informaţiilor bazate pe riscuri
specifice (de exemplu, profilul microbiologic şi fizico-chimic al sursei de apă
destinată potabilizării, capacitatea economico-financiară locală, istoricul
geologic al viitoarei zone de captare etc);
• Abordările bazate pe riscuri pentru gestionarea surselor de alimentare
cu apă ar permite o monitorizare și o analiză a parametrilor mai eficiente
din punctul de vedere al costurilor în raport cu riscurile identificate și ar
oferi garanții mai bune pentru protecția sănătăţii populaţiei aprovizionate;
• Metodologiile de monitorizare și de analiză ar trebui să reflecte cele mai
recente progrese științifice și tehnologice din domeniu;
• Informațiile științifice noi cu privire la parametrii chimici și la alți parametri
în raport cu lista parametrilor privind apa potabilă din actuala legislaţie ar
trebui luate în considerare în conformitate cu revizuirea în curs a orientărilor
OMS privind calitatea apei potabile, inclusiv poluanții emergenți;
• Tehnologia modernă a circuitului informațional și accesul mai ușor la
informațiile privind mediul ar trebui utilizate în mod constant şi uniform
pentru a furniza consumatorilor date actualizate în timp real precum și

O analiză a calității apei

- 29 -

www.apafaraplastic.ro

pentru a explora modul de corelare a diferitelor date de monitorizare a
calităţii apei brute şi apei potabile cu raportarea și informarea corectă a
consumatorilor.56
Ce reiese din toate acestea este faptul că existența unor analize neconforme
poate ridica semne de întrebare cu privire la calitatea apei municipale din
România, ceea ce este perfect îndreptățit. Important este de reținut că
aceste depășiri sunt raportate la prevederile stabilite prin lege, care pot fi,
sau nu, adaptate la noile descoperiri științifice privind parametrii ideali ai
apei pentru consumul și, implicit, sănătatea oamenilor.
După cum notează și experții care au
întocmit raportul analizelor de apă
din anul 2014, Organizația Mondiala
a Sănătății revizuiește astfel de parametri în mod continuu, acest lucru
fiind cauzat de complexitatea apei,
respectiv a conținului acesteia la nivel
microbiologic și chimic.
Fig. 18 Apă curată

Apa este vie și este firesc să conțină o serie de minerale și substanțe,
iar impactul acestora asupra sănătății noastre nu este ușor de determinat
întrucât în viața noastră cotidiană noi suntem expuși la un cumul de factori
și nu suntem influențați doar de apa pe care o consumăm.
Autoritățile fac această monitorizare tocmai pentru a proteja populația.
În cazurile în care depășirile parametrilor sunt semnificative și pot pune în
pericol sănătatea populației, atunci autoritățile dispun de o serie de măsuri pe
care trebuie să le urmeze tocmai pentru a proteja sănătatea noastră. Astfel
de măsuri sunt luate doar în cazuri extreme, astfel că depășirile raportate
trebuie analizate fiecare în parte, în funcție de efectele fiecărui parametru
și a amplitudinii diferenței față de concentrația maximă admisă prin lege,
pentru a determina într-un mod realist măsura în care într-adevăr aceste
depășiri au reprezentat un potențial pericol pentru sănătatea noastră sau,
dimpotrivă, pot fi considerate relativ nevătămătoare.
Vă încurajăm să aflați mai multe despre calitatea apei din localitatea în care
vă aflați, prin intermediul unei cereri adresate către Direcția de Sănătătate
Publică aferentă județului în care locuiți, prin care să solicitați datele care
vă interesează – parametrii analizați într-o anumită perdioadă, depășirile
CMA etc., - acest informații fiind disponibile în mod gratuit, în baza Legii
544/2001 privind liberul accesul la informații de interes public.58
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Supravegherea calităţii apei potabile distribuite
în sistem centralizat în zonele de aprovizionare
mici în anul 2014
Centrul Național de Monitorizare a Riscului din Mediul Comunitar a colectat
datele privind calitatea apei potabile distribuite de sistemele mici de
aprovizionare cu apă din România, acoperite de Directiva 98/83/CE, fără
obligaţia de raportare la CE în prezent doar recomandată, dar cu obligaţia de
informare a populaţiei aprovizionate asupra calităţii apei produse/distribuite.
Obiectivele lor specifice au fost:
1. catagrafierea sistemelor de apă potabilă mici din România care
aprovizionează între 50 - 5000 de locuitori sau distribuie între 10-1000
m3 /zi existente în fiecare judeţ, culegerea de date privind cazurile de
neconformare înregistrate la parametrii analizaţi, identificarea şi codificarea
cauzelor de neconformare, raportarea acţiunilor de remediere întreprinse
şi a datelor privind respectarea frecvenţelor de monitorizare legiferate;
2. evaluarea calităţii apei potabile furnizate populaţiei de către 2 sisteme
mici de aprovizionare cu apă din CAT3 – zone de aprovizionare cu apa care
furnizează 400 m³ pe zi sau mai mult, dar mai puţin sau egal cu 1000 m³/ zi
- din fiecare judeţ şi determinarea unor parametrii chimici, microbiologici cu
impact asupra sănătăţii precum şi a unor parametrii indicatori/ operaţionali
ai sistemelor mici de apă potabilă;
3. realizarea bazei de date privind calitatea apei potabile distribuite de 80
de sisteme de apă potabilă situate în CAT3 şi identificarea situaţiilor de
neconformare a parametrilor chimici şi microbiologici analizaţi.
Metodologia utilizată de colaboratorii Centrului Național de Monitorizare a
Riscului din Mediul Comunitar din România a fost următoarea:
Parametrii de calitate ai apei pentru sistemele selecționate pe fiecare județ
selectat au fost analizați de laboratoarele INSP din Centrele Regionale de
Sănătate Publică Cluj, Bucureşti, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara şi reprezintă
rezultatele celor două campanii de prelevare şi analiză a probelor de apă
în etapele de vară şi toamnă a anului 2014.
Au fost analizaţi următorii parametrii chimici, indicatori şi microbiologici :
• Parametrii microbiologici: E. Coli şi Enterococi;
• Parametrii chimici/indicatori:
• Anioni: Nitriţi, Nitraţi, Sulfaţi, Fosfaţi, Cloruri, Fluoruri, Bromuri;
• Cationi: Amoniu;
• Compuşi organici: Trihalometani, Pesticide;
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• Metale: arsen*, plumb, cadmiu, cupru, seleniu, stibiu, nichel, mangan.
*parametrul Arsen s-a analizat numai pentru sistemele de aprovizionare
mici selectate din judeţele: Arad, Bihor, Timiş şi Satu-Mare.
Rezultatele analizelor efectuate în anul 2014 sunt:
• Cele 41 de judeţe din România au raportat un număr total de 2296 sisteme
mici de aprovizionare cu apă potabilă, dintre care, în funcţie de volumul de
apă distribuit/zi, 1035 (45,1% ) s-au încadrat în categoria a1-a, 1015 (44,2%)
s-au încadrat în categoria a 2-a şi 246 (10,7 %) s-au încadrat în categoria
a 3-a.
• Conform raportărilor, volumul total de apă potabilă furnizat de sistemele
mici de aprovizionare a fost de 407108,13 m3 /zi, din care 52656,56 m3 /
zi (12,93%) au fost furnizaţi de sistemele din categoria 1, 207346,28 m 3 /
zi (50,93%) de sistemele din categoria 2 şi 147105,29 m3 /zi (36,14%) de
cele din categoria 3.
• raportate a fost de 3.025.682 locuitori, 618.746 fiind aprovizionaţi de
sistemele de aprovizionare din categoria 1, 1.665.119 de sistemele din categoria
2 şi 741.817 de sistemele din categoria 3.
• Volumul total de apă furnizat de cele 3 categorii de sisteme (407108,13
mc/zi) a fost realizat din surse de profunzime în proporţie de 83,3% şi din
surse de suprafaţă în proporţie de 14,5%. Ponderea amestecului de apă
obţinut din apa de suprafaţă şi cea de profunzime a fost de 2,2%.
În ceea ce priveşte conformarea la cerinţele de calitate cuprinse în Directiva
98/83 CE (la parametri analizaţi), datele raportate demonstrează că:
• 378 (36,52%) de sisteme din categoria 1, 397 (39,11%) din categoria 2 şi
142 (57,72%) din categoria 3, au respectat valorile stipulate în Directivă;
• 49,37% (511) dintre sistemele din categoria 1, 49,16% (499) din categoria 2
şi 37,80 % (93) din categoria 3, nu au respectat frecvenţa de monitorizare
conform HG nr. 974 din 2004;
• Absenţa totală a datelor de monitorizare a fost raportată în cazul a 7,43%
(77) de sisteme mici de aprovizionare cu apă potabilă situate în categoria
1, 3,84% (39) sisteme din categoria 2 şi 1,62% (4) sisteme din categoria 3.
• Analize de laborator - numărul total de sisteme mici luate în studiu în anul
2014 a fost de 80, câte două sisteme pentru fiecare judeţ (40 de judeţe),
din care s-au recoltat 2 probe de apă potabilă în 2 etape (o etapă de vară
şi o etapă de toamnă).
• Conform raportărilor Direcţiilor de Sănătate Publică judeţene, 70% (56)
din totalul sistemelor selecţionate dispun de licenţă de operare şi 63,75%
(51) dispun de autorizaţie sanitară de funcţionare.
• Apă utilizată în vederea potabilizării provine din surse de profunzime în
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cazul a 78,75% (63) din totalul sistemelor analizate în timp ce 17,5% (13) se
alimentează din surse de suprafaţă. Un amestec de apă de suprafaţă şi de
profunzime folosesc 3,75% (3) dintre sisteme.
• Volumul total de apă potabilă furnizat de cele 80 de sisteme mici luate în
studiu este de 36330, 57 mc pe zi pentru a aproviziona o populaţie totală
de 198319 locuitori.
• Din totalul de 80 de sisteme mici supravegheate in anul 2014, 30% folosesc pe lângă dezinfecţie şi alte procedee de tratare a apei în scop potabil, cum ar fi: aerarea, deznisiparea, sedimentarea, decantare, floculare,
coagulare, filtrare, deferizare, demanganizare. 2,50% din totalul sistemelor
mici monitorizate folosesc ultra violetele în procesul de dezinfecţie în timp
ce 96,75% utilizează diverse preparate de substanţe clorigene (hipoclorit
de sodiu, var cloros, clor gazos). În 1,25% din cazuri nu se foloseşte nici un
procedeu de tratare a apei.
• Direcţiile de Sănătate Publică au raportat neconformări ale calităţii apei
potabile furnizate de sistemele mici de aprovizionare selecţionate la mai mulţi
parametrii, astfel: 21,25% au prezentat neconformare pentru parametrul clor
rezidual liber, 20% pentru parametrii microbiologici, 10% pentru parametrul
amoniu, 7,5% pentru parametrul nitraţi, 2,5 % pentru parametrul nitriţi, 7,5%
pentru parametrul fier, 3,75% pentru parametrul mangan şi 6,25% pentru
parametrul turbiditate.
• În ceea ce priveşte cauzele de neconformare, au fost raportate în primul
rând cauze legate de deficienţe de tratare, apoi cauze legate de poluarea
de durată, mai ales cea agricolă, cauze hidrogeologice naturale precum şi
perturbări datorate defecţiunilor apărute în sistemul de distribuţie.
• Dintre acţiunile de remediere raportate menţionăm: acţiunile privind modernizarea sau îmbunătăţirea tratării, acţiuni pentru stoparea sau minimalizarea
cauzei, curăţarea, spălarea şi dezinfecţia componentelor contaminate ale
reţelelor de distribuţie precum şi înlocuirea sau repararea componentelor
defecte alături de acţiuni de urgenţă pentru sănătatea consumatorilor
reprezentate de notificări şi instrucţiuni privind interzicerea consumului,
fierberea apei, limitarea temporară a consumului etc. 59
Ce reiese din datele oferite de Centrul Național de Monitorizare a Riscului din
Mediul Comunitar (CNMRC) din România este faptul că au fost identificate
depășiri ale parametrilor analizați în sistemele de distribuție a apei în zonele
mici, în condițiile în care aceste analize se fac cu o frecvență semnificativ mai
mică față zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) mari, unde monitorizarea
de audit și monitorizarea de control se fac zilnic, săptămânal și lunar, în
funcție de parametrii analizați.
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După cum menționează și experții care au colaborat cu CNMRC, existența
unui sistem de distribuție modern și eficient a apei este necesară pentru
protejarea sănătății populației. Acestea se găsesc, însă, cu precădere în
ZAP mari, astfel că se impun o serie de măsuri de prevenire a îmbolnăvirii
oamenilor, cum ar fi fierberea apei, limitarea sau interzicerea consumului
de apă în anumite zone în care există probleme grave.

Fig. 19 Fântână din Dragșina, jud. Timiș 60

Pe lânga sistemele de distribuție defectuoase,
una din principalel cauze pentru această
situație este poluarea de durată, agricultura
fiind evidențiată în mod deosebit. După cum
am arătat și în subcapitolul „Industrii mari
consumatoare de apă”, sunt multe practici
care afetează calitatea apei în industria
agricolă, în general, și cu precădere în industria
produselor de origine animală, în particular.

Autoritățile reușesc cu dificultate să implementeze sisteme de distribuție a
apei la o calitatea adecvată pentru toată populația, însă chiar dacă acestea ar
reuși să modernizeze toate sistemele, tot nu ar fi suficient. Poluarea resurselor
de apă, cât și a solului și a aerului – unde apa se găsește de asemenea în
diferite forme – de către oameni prin intermediul unor practici nesustenabile,
cum ar fi folosirea unor pesticide sau îngrășăminte chimicale, creșterea
unui număr mare de animale pentru consum și/sau deversarea deșeurilor
într-un mod neadecvat duc la imposibilitatea de a realiza dezideratul de a
oferi apă sigură și curată pentru toată lumea.
Acest lucru este cauzat de faptul că inclusiv cele mai bune sisteme de
tratare a apei nu pot curăța apa de anumiți parametri microbiologici și/sau
chimici, ceea ce înseamnă că poluarea apei cu anumite substanțe afectează
în mod iremediabil potabilitatea acesteia. Repercursiunile poluării apei sunt,
în ultimă instanță, suportate tot de către noi, în mod direct sau indirect,
însă pe lângă sănătatea noastră, afectăm inclusiv ecosisteme întregi, fie că
vorbim de faună sau vegetație, ceea ce impune o serie de măsuri prin care
practicile dăunătoare stopate, ori măcar ameliorate în mod semnificativ.
Vă încurajăm să aflați mai multe despre calitatea apei din localitatea în care
vă aflați, prin intermediul unei cereri adresate către Direcția de Sănătătate
Publică aferentă județului în care locuiți, prin care să solicitați datele care
vă interesează – parametrii analizați într-o anumită perdioadă, depășirile
CMA etc., - acest informații fiind disponibile în mod gratuit, în baza Legii
544/2001 privind liberul accesul la informații de interes public. 61
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Monitorizarea apelor îmbuteliate – altele decât
apele mineratle naturale sau decât apele de izvor înzaxs2014 (apa de masă)sistem centralizat în zonele
de aprovizionare mici în anul 2014
Apele potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât
cele de izvor produse în ţară sau importate, şi sunt comercializate sub
denumirea de apă de masă, se supun Normelor de igienă cât şi Procedurii
de notificare reglementate de Ordinul Ministerului Sănătăţii 341/2007, şi se
înregistrează la Ministerul Sănătăţii în „Registrul apelor potabile îmbuteliate”.
Conform prevederilor (art.5.) ale acestui Ordin, apa potabilă îmbuteliată
este considerată un aliment, iar calitatea trebuie să corespundă cerinţelor
de calitate prevăzute în tabelele 1B, 2 şi 3 din anexa 1. la Legea republicată
458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările
aduse.
Centrul Național de Monitorizare a Riscului din Mediul Comunitar a catagrafiat
unităţile producătoare/importatoare de apă potabilă îmbuteliată pe teritoriul
ţării cu scopul de a evalua implementărea legislaţiei şi de a efectuarea un
control de calitate în vederea depistării unei posibile contaminări cu metale.
Obiectivele propuse de CNMRMC au fost:
1. Evaluarea implementării legislaţiei în domeniul apelor potabile
îmbuteliate
• Catagrafierea unităţilor producătoare/importatoare şi a produselor de
apă potabilă îmbuteliată pe teritoriul ţării;
• Evaluarea implementării legislaţiei în domeniu: autorizarea sanitară a
producţiei şi distribuţiei; notificarea produselor; înregistrarea produselor
în Registrul apelor potabile îmbuteliate; aplicarea principiilor din sistemul
HACCP* de producţie a alimentelor;
• Evaluarea calităţii apelor potabile îmbuteliate prin culegera informaţiilor
referitoare la sursele de apă folosite, şi la tipul de apă îmbuteliată;
• Evaluarea monitorizării calităţii apelor potabile îmbuteliate prin culegera
informaţiilor referitoare la analizele de control şi de audit efectuate, şi referitoare la laboratoarele care efectuează aceste analize.
2. Efectuarea unui control de calitate în vederea depistării unei posibile
contaminări prin determinarea concentraţiei de metale din sortimentele
îmbuteliate. 62
*HACCP este un acronim de proveniență engleză - „Hazard Analysis and
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critical control proces” (în trad. Analiză a riscurilor și procesul de control
critic) și este un sistem de identificare, evaluare si control al riscurilor asociate
produselor alimentare. Sistemul HACCP este cel mai eficace mod de a
administra și controla pericolele asociate produselor alimentare, atât pe
parcursul preparării, cât și al manipulării, având avantajul că este general
acceptat de instituțiile legislative, de organismele de control și de asociațiile
profesionale din domeniul alimentar. 63
Rezultatele analizelor Centrului Național de Monitorizare a Riscului din Mediul
Comunitar au fost:
1. Evaluarea implementării legislaţiei în domeniul apelor potabile îmbuteliate
• Metodologia sintezei naţionale a fost trimisă către toate cele 42
DSP-uri (41 DSP-uri judeţene şi DSP Bucureşti) din ţară în format
electronic pe e-mail.
• Nu au trimis raportări 5 DSPJ: Alba, Arad, Sălaj, Teleorman, Tulcea.
• Au trimis raportări 37 DSPJ, din care:
• 13 DSPJ a raportat că pe teritoriul judeţului nu funcţionează nici un
producător/importator de apă potabilă îmbuteliată din categoriile
menţionate în metodologie (Botoşani, Brăila, Caraş Severin, Călăraşi,
Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Iaşi, Mehedinţi, Mureş,
Olt);
• DSP Bucureşti a raportat 1 producător cu 1 produs în curs de renotificare;
• 23 judeţe au raportat în totalitate 40 operatori economici - dintre
care 39 sunt producători şi 1 importator de apă potabilă îmbuteliată;
şi 60 produse – dintre care 2 produse sunt importate (tabel 1);
• în final au fost prelucrate datele de monitorizare a 58 produse de
la 39 producători din 23 judeţe.

Fig. X Apă curată
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Tabel 4.: Numărul DSPJ raportoare şi numărul producătorilor raportate pe judeţe
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S-au raportat 39 unităţi producătoare şi 1 importator. Dintre cei 39 producători raportaţi, 38 (97,43%) funcţionează cu autorizaţie sanitară, iar 1
(2,56%) fără autorizaţie sanitară.

Tabel 5.: Numărul şi procentajul unităţilor producătoare în funcţie de autorizaţia sanitară de funcţionare

Dintre cei 39 producător raportaţi la 31 (79,48%) există implementat sistemul HACCP, iar 8 (20,51%) funcţionează fără implementarea sistemului
HACCP.

economici
Tabel 6: Numărul şi procentajul unităţilor producătoare în funcţie de implementarea sistemului HACCP

Dintre cele 58 produse raportate, 39 (67,24%) s-au declarat notificate, şi
19 produse (32,76%) nu sunt notificate. Un număr de 6 produse au fost notificate înainte de anul 2007, notificarea acestora a fost anulată în 2014 din
cauza neconformităţii la noua legislaţie. Un număr de 5 produse sunt
în curs de notificare.

Tabel 7: Numărul şi procentajul produselor în funcţie de notificarea produselor
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Dintre produsele raportate sursa de apă potabilă este apă arteziană (10
produse) în 17,24%, şi apă de fântână – 46 produse - în 79,31%, şi nu este
precizat in cazul a 2 produse (3,44%)

Tabel 8: Numărul şi procentajul produselor în funcţie de originea sursei

Dintre produsele raportate, 11 produse nu sunt tratate (18,97%), in cazul
a 2 produse nu este specificată metoda de tratare (3,45%), 25 produse
(43,10%) au fost tratate prin tratament antimicrobian fizic, 3 produse
(5,17%) au fost tratate prin tratament antimicrobian chimic, 3 produse
(5,17%) produse prin reducerea si/sau eliminarea constituentilor instabili, 6 produse prin reducere şi/sau separare elemente prezente în exces
(10,34%), 2 produse (3,45%) adăugare bioxid de carbon, şi la 2 produse
(3,45%) nu se specifică .

Tabel 9: Numărul şi procentajul produselor în funcţie de metoda de tratare a apei

Dintre produsele raportate, 3 produse (5,17%) sunt preparate prin osmoză inversă, 1 produs (1,72%) prin distilare, iar restul produselor sunt
nepreparate (50%) sau nu se specifică (43,1%) în raport.
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Tabel 10: Numărul şi procentajul produselor în funcţie de metoda de preparare a apei

În anul 2014, Centrul Național de Monitorizare a Riscului din Mediul Comunitar a efectuat un control de calitate în vederea depistării unei posibile
contaminări, prin determinarea concentraţiei de metale din sortimentele
îmbuteliate.
Determinarea cantitativă a 11 metale, Arsen, Bor, Cadmiu, Crom, Cupru,
Fier, Mangan, Mercur, Nichel, Plumb și Seleniu, din fiecare sortiment îmbuteliat s-a efectuat în Laboratoarele de analiză a apei din Centrele Regionale de Sănătate Pubică, structuri ale INSP. Rezultatele sunt următoarele:
• 22 DSPJ au trimis 57 probe la CRSP Regionale pentru determinarea
conţinutului de metale;
• s-au efectuat 89,15% (559 analize) dintre analizele indicate (627
analize) în metodologie;
• din cele 57 probe controlate, 1 probă (1,75% din probe) a fost
neconformă;
• din cele 559 analize efectuate, o analiză (0,17% din analize) a fost
neconformă.
Problemele identificate de colaboratorii Centrului Național de Monitorizare a Riscului din Mediul Comunitar au fost:
• Deficienţe în implementarea legislaţiei în domeniu: notificarea,
înregistrarea, aplicarea principiilor sistemului HACCP şi monitorizarea produselor raportate;
• Prezenţa pe piaţă a unor produse denumite ca “Apă de masă” care
nu sunt notificate şi înregistrate la MS în Registrul Naţional al Apelor
potabile îmbuteliate – altele decât apele minerale naturale sau decât
apele de izvor;
• Ineficienţa monitorizării de control şi de audit a produselor;
• Din cei 57 probe controlate, 1 probă (1,75% din probe) a fost neconformă pentru un singur parametru.
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Ulterior, DSP teritoriala a aplicat procedura de inspectie si control si
au fost remediate problemele constatate.
Ce reiese din rezultatele analizelor calității apei de masă este faptul că
este insuficient monitorizată. Spre deosebire de apa municipală, apa potabilă îmbuteliată, alta decât apele minerale naturale sau decât cele de
izvor produse în ţară sau importate, este supusă verificării doar pentru un
număr limitat de parametrii, iar acest lucru se face o singură dată, conform
normelor în vigoare.
Rezultatele analizelor sunt pozitive, cu doar
un parametru nefiind conform, însă sub nici
o formă nu se poate vorbi despre o reprezentativitate a acestor rezultate în condițiile în
care producătorii de apă potabilă îmbuteliată (apă de masă) au o producție constantă,
iar apa este supusă schimbării în timp în
funcție de diferiți parametri, după cum confirmă inclusiv rezultatele monitorizării apei 		
Fig 20: Apă îmbuteliată
					 municipale.
65

În plus, o parte semnificativă din produsele care ajung pe rafturile magazinelor sunt tratate parțial și/sau deloc, cu toate că sursele de apă sunt,
cel puțin parțial (fântâni, aproape 80%), aceleași de unde oamenii se alimentează cu apă în mod gratuit, în anumite zone ale țării, cu precădere în
mediul rural.
Lipsa unui cadru legislativ care să oblige producătorii de apă de masă să
monitorizeze în mod constant, respectiv să ofere publicului rezultatele analizelor de calitate a apei pentru toți parametrii relevanți pentru sănătatea
oamenilor, respectiv potențialul mineralelor și substanțelor de a cauza
probleme de sănătate, facilitează industria apei potabile îmbuteliate prin
reducerea costurilor asociate cu analizele de apă.
Concret, din raportul Centrului Național de Monitorizare a Riscului din Mediul Comunitar nu putem să ne pronunțăm că apa de masă este sigură, dar
nici nesigură, pentru că este necesară o monitorizare sistematică, transparentă, care să ofere garanții publicului consumator de apă de masă faptul că apa este sigură pentru consumul uman.
În ceea ce privește impactul asupra mediului a producției și transportului
apei de masă, putem doar specula asupra anvergurii impactului pe care
acestea le au asupra naturii, în lipsa unor date care să contorizeze toate
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aceste efecte. Însă, dacă este să privim la argumentele prezentate în subcapitolul „Industria apei îmbuteliate”, putem specula faptul că efectele
negative pot avea un impact semnificative asupra mediului înconjurător,
ceea ce ridică din nou problema sustenabilității consumului de apă potabilă în condiții de alternative sigure.
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STUDIU DE CAZ PRIVIND
CALITATEA APEI
Prezentul studiu de caz a urmărit evaluarea comparativă a calităţii apei din
reţeaua publică şi a apei îmbuteliate prin analiza unor parametri uzuali de
calitate. Astfel, au fost analizate probe de apă din reţeaua publică din trei
oraşe din România (Iaşi, Bistriţa şi Cluj-Napoca) şi 10 mărci de apă îmbuteliată,
pentru care s-au evaluat în total 12 parametri specifici ( 6 parametri fizicochimici şi 6 parametri microbiologici).
Parametrii fizico-chimici măsuraţi sunt: duritate totală, conductivitate,
indice de permanganat (oxidabilitate), nitraţi, nitriţi şi ph, iar parametrii
microbiologici măsuraţi sunt următorii: bacterii coliforme totale, Escherichia
coli, număr de colonii la 37 °C, număr de colonii la 22 °C, număr total de
streptococi fecali şi Pseudomonas aeruginosa.
Analiza probelor de apă a fost efectuată de către Direcţiile de Sănătate
Publică din Iaşi, Bistriţa şi Cluj-Napoca şi s-a avut în vedere ca acestea să
deţină acreditare RENAR pentru toţi parametrii măsuraţi.
De reţinut este şi faptul că furnizorii apei de reţea pun la dispoziția publicului
rapoarte periodice despre calitatea apei pe propriile pagini web. Acestea
includ informații despre cei mai importanţi parametri fizico-chimici şi
microbiologici. De asemenea, aşa cum am prezentat în subcapitolul 3.2,
calitatea apei este monitorizată constant şi de către Direcţiile de Sănătate
Publică la nivelul fiecărui judeţ, iar rezultatele pot fi accesate de toţi cei
interesaţi.

4.1. Probe analizate pentru studiul de caz
Pentru probele analizate în cadrul studiului de faţă, facem următoarele
menţiuni:
4.1.1. Apa de la robinet
1. În Iaşi, 6 probe de apă au fost prelevate conform recomandărilor din
procedurile specifice sub îndrumarea unui specialist din cadrul Direcţiei de
Sănătate Publică Iaşi. Adresele exacte ale locului de prelevare sunt prezentate
în tabelul nr. 11 de mai jos.
Cele 6 probe de apă de la robinet analizate provin din zone diferite ale
oraşului Iaşi. Două dintre acestea au fost recoltate de la căminele de apă,
pentru a putea identifica dacă apar eventuale modificări ale unor parametri
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din cauza reţelelor de distribuţie ale blocurilor. Pentru analiza comparativă
cu celelalte două oraşe, Bistriţa şi Cluj-Napoca, vom lua în considerare doar
cele 4 probe de apă prelevate direct de la robinet.
De asemenea, menţionăm că numerotarea probelor din tabelul nr. 11 este
conformă cu datele specificate în buletinele de analiză aferente probelor
evaluate. Probele au fost etichetate fără a le specifica reprezentanţilor Direcţiei
de Sănătate Publică Iaşi adresa exactă de prelevare a apei. Scopul a fost
acela de a elimina posibilele suspiciuni legate de obiectivitatea rezultatelor.
Deşi intenţionam să nu menţionăm nici provenienţa apei, respectiv apă de
la robinet sau apă îmbuteliată, am fost nevoiţi ca pentru apa îmbuteliată să
prezentăm sticlele sigilate (aspect impus de metodele de testare a calităţii
apei), caz în care pentru fiecare marcă de apă îmbuteliată am îndepărtat
etichetele de pe ambalajul din plastic.

Tabel 11: Probe apă robinet prelevate din Municipiul Iaşi

2. În Bistriţa, 4 buletine de analiză a calităţii apei de la robinet au fost preluate
de la Direcţia de Sănătate Publică Bistriţa-Năsăud în urma unei vizite de
studiu. S-a urmărit ca buletinele de analiză să provină de la probe prelevate
din diferite zone ale oraşului.
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Tabel 12: Probe apă robinet prelevate din Municipiul Bistriţa-Năsăud

3. În Cluj-Napoca, 4 buletine de analiză a calităţii apei de la robinet au
fost preluate de la Direcţia de Sănătate Publică Cluj-Napoca în urma unei
vizite de studiu. S-a urmărit ca buletinele de analiză să provină de la probe
prelevate din diferite zone ale oraşului.

Tabel 13: Probe apă robinet prelevate din Municipiul Cluj Napoca

4.1.2. Apa îmbuteliată
Pentru o analiză comparativă apă de la robinet vs apă îmbuteliată, am ales
aleatoriu 10 mărci de apă îmbuteliată, pentru care au fost evaluaţi aceiaşi
12 parametri fizico-chimici şi microbiologici ca şi la apa de robinet.
În tabelul nr. 14 de mai jos prezentăm mărcile de apă analizate, cât şi numărul
probei, aşa cum reiese din buletinele de analize efectuate de către Direcţia
de Sănătate Iaşi.
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Tabel 14: Probe apă îmbuteliată analizate

4.2. Parametri analizaţi pentru studiului de caz
În România, apa potabilă este definită și reglementată prin Legea nr. 458
din 8 iulie 2002 - privind calitatea apei potabile, completată și modificată
prin Legea nr. 311 din 28 iunie 2004. Pentru studiul de caz am analizat şi
comparat 12 parametri de calitate, iar rezultatele sunt prezentate mai jos.
4.2.1. Duritatea totală
Duritatea apei este dată de conţinutul de calciu, magneziu şi alte minerale
din apă, iar cel mai des se măsoară în grade Germane-dH. Pentru duritatea
totală, legea nr. 458 /2002 privind calitatea apei potabile, prevede:

Putem observa, aşadar, că legea prevede doar o valoare minim admisă de
5 grade Germane, nu şi o valoare maximă pentru duritatea apei.
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Fig. 21: Variaţia valorilor durităţii totale pentru cele 22 de probe de apă analizate în studiul de caz

Din analiza comparativă a rezultatelor pentru duritatea apei, putem observa
că pentru oraşul Cluj-Napoca apa de la robinet nu se încadrează în valorile
prevăzute de lege, acestea fiind sub 5 grade Germane. Însă, din discuţiile
purtate cu specialiştii Direcţiei de Sănătate Cluj-Napoca, rezultă că apa din
Cluj nu poate fi considerată a fi nepotabilă, ci pur şi simplu aceasta nu are
suficiente minerale, fiind necesar un aport suplimentar de minerale pentru
a menține buna funcționare a organismului uman.
Celelalte rezultate obţinute pentru duritatea apei în probele analizate se
încadrează în normele prevăzute de lege, atât pentru apa de robinet, cât
şi pentru apa îmbuteliată.
Referior la obiecţiile consumatorilor legate de duritatea apei, în general,
depunerile pe vasele în care stă apa se formează din sărurile de calciu şi
magneziu, iar acestea apar când apa staţionează mai mult timp sau în urma
fierberii, cazuri în care sărurile de calciu şi de magneziu degajă bioxid de
carbon şi se transformă în calcar (crustă sau piatră).
4.2.2. Conductivitatea electrică
Conductivitatea electrică se referă la proprietatea apei de a permite trecerea
curentului electric.
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Conductivitatea apei creşte odată cu conţinutul ei în substanţe dizolvate. Apa,
în general, indiferent de sursă conţine pe lângă molecule de H2O (apă pură)
şi o mulţime de alte substanţe. Pe masură ce purificăm apa, conductivitatea
scade. Conductivitatea apei ne dă informaţii despre compoziţia ei chimică
şi reprezintă concentraţia de ioni şi mişcarea lor.
Pentru conductivitatea electrică, legea nr. 458 /2002 privind calitatea apei
potabile, prevede:

Fig.22: Variaţia valorilor conductivităţii pentru cele 22 de probe de apă analizate în studiul de caz

Analiza comparativă a rezultatelor testelor pentru conductivitatea electrică
a apei indică că acest parametru se situează în limitele legale admise, pentru
toate probele luate în calcul pentru studiul de caz, atât pentru apa de la
robinet, cât şi pentru apa îmbuteliată. Majoritatea probelor indică valori
sub 500 µS/cm pentru conductivitatea electrică, iar concentraţia maximă
admisă de lege este de 2500 µS/cm, însă se poate observa că pentru Iaşi
valorile sunt mai ridicate comparativ cu Bistriţa şi Cluj-Napoca.
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4.2.3 Oxidabilitatea (Indicele de permanganat)
Oxidabilitatea reprezintă cantitatea de oxigen ce se consumă pentru oxidarea
substanţelor organice din apă sau este un indice indirect al prezenţei
substanţelor organice uşor oxidabile din apă. Substanţele organice se pot
forma ca rezultat al vitalităţii şi descompunerii organismelor acvatice şi
al celor ce ajung în sursele de apă împreună cu torentele de ploaie, însă
cantitatea cea mai mare a substanţelor organice provine din apele reziduale.
Cu cât oxidabilitatea este mai mare, cu atât mai multe substanţe organice
sunt în apă şi cu atât este mai mare posibilitatea prezenţei microflorei
patogene.
Pentru oxidabilitate sau indicele de permanganat, legea nr. 458 /2002 privind
calitatea apei potabile, prevede:

Fig. 23: Variaţia valorilor oxidabilităţii pentru cele 22 de probe de apă analizate în studiul de caz

Analiza comparativă a rezultatelor testelor pentru oxidabilitatea apei (indice
de permanganat) indică faptul că acest parametru se situează în limitele
legale admise, pentru toate probele luate în calcul pentru studiul de caz,
atât pentru apa de la robinet, cât şi pentru apa îmbuteliată.
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4.2.4. Nitraţii
Nitraţii (NO3) sunt componenţi chimici fără culoare, miros sau gust care
contaminează pânza freatică datorită agriculturii intensive.
Fertilizatorii cu azot folosiţi pentru îmbogăţirea solului sunt sursa numărul
1 de nitraţi din apa potabilă, pe când cea de-a doua sursă principală o
reprezintă deşeurile umane şi excrementele animale. Acestea pot contribui
la contaminarea atât a apelor potabile urbane, cât şi a celor îmbuteliate.
Un nivel ridicat de nitraţi face apa nepotabilă şi periculoasă. Printre efectele
consumului de apă cu nitraţi peste limită se numără problemele gastrice,
diareea, urticariile şi iritațiile şi până la methemoglobinemie – numită şi
“blue baby syndrome” şi care se manifestă întâi prin probleme respiratorii
din cauza oxigenării insuficiente a sângelui intoxicat, putând duce prin
asfixiere, ulterior, la moartea bebelușului.
Nivelul legal maxim acceptat de nitraţi în apă e de 50 mg/l, însă medicii
pediatri recomandă un nivel maxim de 10 mg/l în cazul copiilor.
Pentru nitraţi, legea nr. 458 /2002 privind calitatea apei potabile, prevede:

Fig. 24: Variaţia valorilor nitraţilor pentru cele 22 de probe de apă analizate în studiul de caz

Analiza comparativă a rezultatelor testelor pentru nitraţi indică faptul că
acest parametru se situează în limitele legale admise, pentru toate probele
luate în calcul pentru studiul de caz, atât pentru apa de la robinet, cât şi
pentru apa îmbuteliată. Se pot observa, de asemenea, câteva situaţii întâlnite
pentru apa de la robinet din Iaşi, dar şi pentru apa îmbuteliată, când valorile
nitraţilor din apă depăşesc limita de 10 mg/l prevăzută de medicii pediatri
pentru consumul de către bebeluşi.
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4.2.5. Nitriţii
Odată ingeraţi, nitraţii se transformă în nitriţi (NO2) – substanţe mult mai
toxice decât nitraţii în urma contactului cu microflora bacteriană a stomacului.
Pentru nitriţi, legea nr. 458 /2002 privind calitatea apei potabile, prevede:

Tabel 15: Valorile nitriţilor din cele 22 de probe de apă analizate în studiul de caz
*SLD – sub limita de detecţie

Din analiza rezultatelor testelor pentru nitriţi reiese că acest parametru se
situează sub limita de detecţie pentru aproape toate probele luate în calcul
pentru studiul de caz, existând o singură probă pentru care concentraţia
de nitriţi este de 0,13 mg NO2/ l, dar care se încadrează în limitele legale
admise.
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4.2.6. PH-ul
PH-ul reprezintă concentraţia ionilor de hidrogen dintr-o soluţie, iar scara
pH care merge de la 0 la 14 unităţi se foloseşte pentru a măsura aciditatea
şi alcalinitatea soluţiei.
PH-ul apei este foarte important, fie că vorbim de apa de la robinet sau
cea de la fântână şi numai un pH între 6,5 si 9 este tolerabil de către corpul
uman, deşi există necesităţi diferite pe plan intern şi extern. Valorile apei
de la robinet pot diferi de la o regiune la alta. În regiunile cu sol calcaros
apa obţinută din subsol este, de exemplu, mai alcalină.
Cu un pH de la 0 la 7, apa poate fi considerată acidă, dacă pH-ul este 7 apa
e considerată neutră, iar peste acest nivel putem vorbi de apă alcalină.
Indicele nu măsoară toxicitatea apei, în schimb acesta trebuie înţeles în
raport cu necesităţile corpului uman. Şi alte substanţe pe care le bem (sucuri,
alcool) sau le folosim pe piele (săpunurile, pasta de dinţi, şampoanele etc.)
au un pH specific. De pildă, cele mai multe ape de băut din comerţ au pHul 7, berea are un pH în jur de 5, iar sucurile între 5 şi 6. Sângele şi celulele
noastre trebuie să fie uşor alcaline, ele au un pH între 7,35 şi 7,5, dar ele sunt
influenţate şi de apa extrasă de organism din alimentele pe care le mâncăm.
Astfel, apa de băut are rolul de compensa o alimentaţie prea acidă care ne
poate deregla metabolismul. Aceasta mai ales în cazul în care rinichii nu
sunt sănătoşi, deoarece acestora le revine importanta sarcină de a regla
aciditatea sau alcalinitatea din sânge (urina are valori ce pot varia între 4,8
si 8). Extern, pielea sănătoasă are însă în mod normal un pH între 4,5 şi 6,
adică uşor acid, şi de aceea o serie de produse cosmetice au acelaşi nivel
de pH.
Pentru PH, legea nr. 458 /2002 privind calitatea apei potabile, prevede:

Fig. 25: Variaţia valorilor PH-ului pentru cele 22 de probe de apă analizate în studiul de caz
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Aşadar, din analiza comparativă a rezultatelor testelor pentru PH reiese că
acest parametru se situează în limitele legale admise, pentru toate probele
luate în calcul pentru studiul de caz, atât pentru apa de la robinet, cât şi
pentru apa îmbuteliată.
4.2.7. Bacterii coliforme
Bacteriile coliforme sunt utilizate pentru a stabili dacă apa potabilă este
sau nu bună de băut din punct de vedere microbilogic. În general, bacteriile
coliforme se găsesc în cantitate mare în excrementele „animalelor cu sânge
cald”. Dacă acestea apar într-o probă de apă, de cele mai multe ori, indică
contaminare cu patogeni fecali a sursei. Cele mai multe bacterii coliforme
nu cauzează nici o boală, doar unele tulpini de Escherichia coli pot cauza
îmbolnăviri destul de grave. Prezenţa bacteriilor coliforme în apă indică, în
general, o poluare recentă.
Pentru bacteriile coliforme, legea nr. 458 /2002 privind calitatea apei potabile, prevede:

Tabel 16: Valorile bacteriilor coliforme din cele 22 de probe de apă analizate în studiul de caz
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Din analiza rezultatelor testelor pentru bacterii coliforme reiese că acest
parametru se situează în limitele legale admise, pentru toate probele luate
în calcul pentru studiul de caz, atât pentru apa de la robinet, cât şi pentru
apa îmbuteliată. Mai exact, bacteriile coliforme nu au fost identificate în
probele de apă analizate.
4.2.8. Escherichia coli
Escherichia coli (E.coli) este o bacterie ce poate cauza infecţii serioase.
Foarte multe tipuri sau specii de Escherichia coli trăiesc în mod obişnuit în
tubul digestiv al oamenilor şi animalelor. Unele specii, însă, produc o toxină
puternică ce determină diaree sanguinolentă şi rar pot cauza probleme
hematologice grave şi chiar insuficienţă renală. Cel mai comun tip de E.coli
este E.coli O157:H7.
Escherichia coli este o bacterie lactozo-pozitivă (descompune lactoza), gramnegativă, oxidazo-negativă, ce apare la microscop sub formă de bastonaşe.
Ea face parte din grupa enterobacteriilor care trăiesc ca epifit în tractusul
digestiv. În unele cazuri de dezechilibrare a microflorei intestinale, aceste
bacterii pot produce îmbolnăviri printr-o înmulţire masivă sau apariţia unor
tulpini toxicogene.
Pentru Escherichia coli, legea nr. 458 /2002 privind calitatea apei potabile,
prevede:
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Tabel 17: Valorile bacteriilor Escherichia coli din cele 22 de probe de apă analizate în studiul de caz

Aşadar, din analiza rezultatelor testelor pentru Escherichia coli reiese că
acest parametru se situează în limitele legale admise, pentru toate probele
luate în calcul pentru studiul de caz, atât pentru apa de la robinet, cât şi
pentru apa îmbuteliată. Mai exact, Escherichia coli nu a fost identificată în
probele de apă analizate.
4.2.9. Număr de colonii la 37 °C
Numărul total de colonii sau germeni mezofili (care se dezvoltă la 37 °C)
este un indicator global care permite aprecierea încărcării microbiologice
generale a apei analizate.
Analiza a fost realizată prin metoda incorporării în plăci Petri a diluţiilor
succesive realizate din apa prelevată, inserându-se 1cm3 de diluţie în mediul
de cultură. Numărul de colonii obţinute după incubare vreme de 48 de
ore la 37 °C a fost folosit împreună cu diluţia utilizată pentru a se estima
numărul de germeni mezofili pe cm3 de apă prelevată.
Pentru număr de colonii la 37 °C , legea nr. 458 /2002 privind calitatea apei
potabile, prevede:
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Tabel 18: Valorile numărului de colonii la 37°C din cele 22 de probe de apă analizate în studiul de caz
*NMA – nici o modificare anormală

Din analiza comparativă a rezultatelor testelor pentru numărul de colonii
la 37°C reiese că acest parametru nu prezintă nici o modificare anormală
pentru apa de la robinet din cele 3 oraşe, însă în cazul apei îmbuteliate au
fost detectate colonii de bacterii mezofile aerobe la 37°C. Astfel, pentru
9 dintre probele analizate, valorile testelor aferente coloniilor la 37 °C se
încadrează în limitele legale admise, însă pentru proba de apă îmbuteliată
Bilbor aceasta depăşeşte limita legală de max 20 de colonii la 37°C / ml.
Lotul din care a fost achiziţionată sticla de apă Bilbor analizată şi care nu
se încadrează în valoarea maxim admisă prevăzută de legea nr. 458 /2002
privind calitatea apei potabile nu a mai putut fi identificat. De asemenea,
nu au mai fost efectuate alte teste pentru această marcă de apă în cadrul
studiului de caz şi astfel nu deţinem informaţii despre posibilitatea prezenţei
bacteriilor mezofile aerobe la 37 °C şi în alte sticle de apă îmbuteliată Bilbor.
4.2.10. Număr de colonii la 22°C
Numărul total de colonii sau germeni mezofili (care se dezvoltă la 22°C)
este un indicator global care permite aprecierea încărcării microbiologice
generale a apei analizate.
Analiza a fost realizată prin metoda incorporării în plăci Petri a diluţiilor
succesive realizate din apa prelevată, inserându-se 1cm3 de diluţie în mediul
de cultură. Numărul de colonii obţinute după incubare vreme de 48 de
ore la 22 °C a fost folosit împreună cu diluţia utilizată pentru a se estima
numărul de germeni mezofili pe cm3 de apă prelevată.
Pentru număr de colonii la 22 °C , legea nr. 458 /2002 privind calitatea apei
potabile, prevede:
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Tabel 19: Valorile numărului de colonii la 22 °C din cele 22 de probe de apă analizate în studiul de caz
*NMA – nici o modificare anormală

Din analiza comparativă a rezultatelor testelor pentru numărul de colonii
la 22 °C reiese că acest parametru nu prezintă nici o modificare anormală
pentru apa de la robinet din cele 3 oraşe, însă în cazul apei îmbuteliate au
fost detectate colonii de bacterii mezofile aerobe la 22 °C. Astfel, pentru
9 dintre probele analizate, valorile testelor aferente coloniilor la 22 °C se
încadrează în limitele legale admise, însă pentru apa îmbuteliată Bilbor
aceasta depăşeşte limita legală de max 100 de colonii la 22 °C / ml. Lotul
din care a fost achiziţionată sticla de apă Bilbor analizată şi care nu se
încadrează valoarea maxim admisă prevăzută de legea nr. 458 /2002 privind
calitatea apei potabile nu a mai putut fi identificat. De asemenea, nu au mai
fost efectuate alte teste pentru această marcă de apă în cadrul studiului de
caz şi astfel nu deţinem informaţii despre posibilitatea prezenţei bacteriilor
mezofile aerobe la 22 °C şi în alte sticle de apă îmbuteliată Bilbor.
4.2.11. Număr total de streptococi fecali
Streptococii fecali sau enterococii sunt bacterii gram pozitive ce servesc ca
germeni indicatori pentru infestări fecale. Sunt mai puţin sensibile la efecte
chimice decât Escherichia coli şi de aceea sunt detectabile o perioadă mai
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lungă de timp, de exemplu în apa reziduală şi în apa clorinată.
Pentru număr total de streptococi fecali, legea nr. 458 /2002 privind calitatea
apei potabile, prevede:

Tabel 20: Valorile numărului total de streptococi fecali din cele 22 de probe de apă analizate în studiul de caz

Aşadar, din analiza rezultatelor testelor pentru streptococii fecali reiese că
acest parametru se situează în limitele legale admise, pentru toate probele
luate în calcul pentru studiul de caz, atât pentru apa de la robinet, cât şi
pentru apa îmbuteliată. Mai exact, streptococii fecali nu au fost identificaţi
în probele de apă analizate.
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4.2.12. Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa (numit si bacilul piocianic) este o bacterie gram
negativă, larg răspândită în natură, dar mai frecventă în mediile umede
populând apa, solul, plantele și animalele, inclusiv oamenii. La om, la
persoanele sănătoase, această bacterie poate coloniza ocazional pielea,
urechea externă, tractul respirator superior sau intestinul gros, însă mai
frecvent, apare la pacienții cu o boală severă, cu imunitate compromisă
sau care au primit anterior antibioterapie, ori au fost internați într-o unitate
spitalicească.
Pentru Pseudomonas aeruginosa, legea nr. 458 /2002 privind calitatea apei
potabile, prevede:

Tabel 21: Valorile numărului de bacterii Pseudomonas aeruginosa din cele 22 de probe de apă analizate în studiul de caz
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şadar, din analiza comparativă a rezultatelor testelor pentru Pseudomonas
aeruginosa reiese că acest parametru se situează în limitele legale admise,
pentru toate probele luate în calcul pentru studiul de caz, atât pentru apa de
la robinet, cât şi pentru apa îmbuteliată. Mai exact, Pseudomonas aeruginosa
nu a fost identificat în probele de apă analizate.
4.3. Influenţa conductelor interne ale clădirilor asupra calităţii apei
de la robinet.
În urma documentărilor efectuate, am identificat că una din posibilităţile
ca apa livrată prin sistemul de distribuţie (apa de la robinet) să-şi schimbe
calitatea este legată de conductele interne ale clădirilor/blocurilor. Am
identificat, spre exemplu, într-un studiu realizat de Centrul pentru Politici
Durabile, în Bucureşti, că testarea calităţii apei la robinet a relevat o serie
de anomalii, aspect care a atras atenţia asupra potenţialului de contaminare
a apei potabile datorită conductelor necorespunzătoare din reţelele de
distribuţie ale blocurilor. Anomaliile constatate erau în contradicţie cu
testările constante realizate de distribuitorul de apă şi Direcţia de Sănătate
Publică a Municipiului Bucureşti.
În cadrul studiului realizat, în Bucureşti, de către Centrul pentru Politici
Durabile s-au observat diferenţe ale calităţii apei pe magistralele de distribuţie
şi apa de la robinet. Chiar dacă apa pompată de către distribuitorul de apă
era conformă normelor legale, s-a identificat posibilitatea ca starea ţevilor
din bloc (pentru care este responsabilă asociaţia de locatari) să aibă un
impact negativ asupra calităţii apei de la robinetul unui apartament. Alterarea
calităţii apei potabile odată cu trecerea prin conductele din bloc poate
reprezenta un risc serios pentru sănătatea consumatorilor. Autorii studiului
consideră că este necesar să atragă atenţia asupra problemelor care pot fi
cauzate de amânarea înlocuirii conductelor vechi.
Luând în calcul problema influenţării calităţii apei de către conductele interne
ale blocurilor, pentru prezentul studiu de caz, două dintre probele de apă
analizate au fost prelevate de la căminele de apă (situate în apropierea
intrării în bloc). Pentru prelevări, s-a ales un bloc mai vechi şi unul construit
mai recent, pentru a putea observa dacă valorile parametrilor de calitate
de apă sunt influenţaţi de conductele interne ale blocurilor şi de vechimea
acestora.
Astfel, în tabelele 22,23, respectiv 24 de mai jos sunt prezentate adresele
exacte ale locurilor din care au fost prelevate probele, dar şi rezultatele
analizelor pentru 12 parametri fizico-chimici şi microbiologici.
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Tabel 22: Probe apă prelevate de la intrarea în bloc şi de la robinet din Municipiul Iaşi

Tabel 23: Variaţia valorilor parametrilor fizico – chimici pentru probele de apă prelevate de la intrarea în bloc (cămin de
apă) şi de la robinet analizate în cadrul studiului de caz

Din această analiză a valorilor parametrilor fizico-chimici testaţi observăm
că aceştia se încadrează în normele prevăzute de lege şi nu există diferenţe
notabile legate de modificarea valorilor parametrilor apei la intrarea în bloc
(cămin de apă) şi la robinet. Situaţie valabilă atât pentru blocul nou, cât
şi pentru cel vechi. Singura diferenţă care ne-a atras atenţia este pentru
proba prelevată din cartierul Cantemir (bloc vechi) unde parametrul nitraţi
are o valoare mai ridicată la robinet decât la intrarea în bloc. Diferenţa la
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nitraţi este de aprox. 8 mg NO3/ l între cele două probe, însă nu am putut
identifica o justificare. În general, modificările apei care pot apărea din cauza
conductelor interne neadecvate (în special la blocurile vechi) sunt legate
de parametri precum fier sau alte metale grele şi diverse bacterii coliforme.
În cadrul prezentului studiu de caz, cele 4 probe de apă evaluate nu ne permit să
prezentăm concluzii generale privind influenţa pe care o pot avea conductele
interne ale blocurilor asupra calităţii apei. Din documenările efectuate, am
constatat că pentru acestea sunt necesare evaluări sistematice de mare
amploare cu anumită frecvenţă şi cu număr de prelevări reprezentative.

Tabel 24: Valorile parametrilor fizico – chimicrobiologici pentru probele de apă prelevate de la intrarea în bloc şi de la
robinet analizate în cadrul studiului de caz

Rezultatelor testelor pentru parametrii microbiologici analizaţi indică că
aceştia se situează în limitele legale admise, atât pentru apa de la robinet,
cât şi pentru apa prelevată de la căminul de apă, neexistând nici o modificare
anormală.
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4.4. Obiecţiile consumatorilor legate de apa de la robinet
În cadrul prezentului studiu de caz am realizat şi o consultare publică pentru
identificarea motivelor care stau la baza neîncrederii în consumul apei de la
robinet. Pentru această consultare am realizat un chestionar online (care a
strâns 155 de răspunsuri) şi am purtat numeroase discuţii directe cu ieşenii
care au participat la evenimentele organizate în cadrul proiectului sau cu
proprietarii de localuri și managerii companiilor, dar și cu reprezentanții
instituțiilor.
În urma consultării publice, am realizat un „top” al principalelor motive
pentru care cetăţenii nu consumă apă de la robinet, iar acesta este prezentat
mai jos:
• Gust neplăcut (23% dintre respondenți)
• Reziduuri/impurități/rugină (21% dintre respondenți)
• Mirosul de clor (18% dintre respondenți)
• Vechimea țevilor
• Conținut de fluor
• Conținut de nitriți/nitraţi
• Depunerile de piatră
• Culoare albă/maronie
În urma acestei consultări, am adresat, la rândul nostru, întrebări celor în
măsură să confirme sau să demonteze aceste convingeri: personalul de la
departamentul Calitate-Mediu-laboratoare al distribuitorului de apă din Iaşi
(ApaVital) și Direcțiilor pentru Sănătate Publică Iași și Cluj-Napoca.
1. În ceea ce privește mirosul și gustul de clor, printre principalele 3 motive
invocate, reprezentanţii ApaVital consideră că: „Gustul apei este o chestiune
de percepţie ce diferă de la un individ la altul. Dacă pentru unii gustul apei
este neplăcut, pentru alţii este în regulă. Nu se poate interveni pentru a
modifica gustul apei potabile de la robinet.”
Deşi apa nu trebuie să aibă un gust anume, de multe ori putem întâlni diverse
gusturi pregnante în unele ape. Acestea se pot datora anumitor elemente,
influenţând gustul într-un anume fel. Spre exemplu:
- gustul metalic este datorat conţinutului de fier,
- unul sălciu apare datorită conţinutului de calciu,
- cel amar se datorează conţinutului de magneziu,
- conţinutul de cloruri va determina un gust sărat;
- un gust medicamentos – datorat conţinutului de clor şi fenol.
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Pentru a afla cât de subiectivă este percepția gustului apei, am realizat o
testare la care au participat 30 de ieșeni care au gustat, fără a cunoaște
sursa apei, 5 mostre cu: apă de la robinet filtrată și nefiltrată, apă de la o
cișmea publică, apă de masă și apă minerală plată îmbuteliată. În urma
notelor date celor 5 mostre a reieșit că apa filtrată de la robinet a fost în topul
preferințelor, iar cea mai puțin plăcută a fost apa de la cișmeaua publică.
Concluzia este că, fără să cunoască proveniența, majoritatea participanților
au preferat un tip de apă despre care inițial credeau că ar avea un gust rău.
Desigur că eșantionul de 30 de persoane este prea redus pentru a putea
generaliza, dar este suficient pentru a demonstra caracterul subiectiv al
percepției gustului.
2. Prezența clorului în apă este explicată astfel: “Cel mai bun dezinfectant
pentru apă se dovedește a fi clorul, iar în momentul în care apa pornește
din stația de tratare, are un conținut mai ridicat de clor, conținut care scade
pe rețea până ajunge în casă. Clorul este inevitabil în apa distribuită în
sistem public deoarece legislaţia în vigoare obligă la prezenţa clorului în apă
pentru a împiedica dezvoltarea bacteriilor.” – Ing. Orest Trofin, Șef Serviciu
Calitate-Mediu-Laboratoare al ApaVital. Aşadar, clorul este necesar pentru
a obține calitatea optimă microbiologică a apei și pentru a o păstra, pe
timpul transportului, până la robinetul consumatorului şi este obligatoriu
ca acesta să se încadeze în parametrii prevăzuţi de lege.
Totodată, din rapoartele Direcției de Sănătate Publică Iași rezultă că în apa de
la robinet din orașul Iași concentrația de clor este sub limita maximă admisă
de lege (Legea 458/ 2002 privind calitatea apei potabile, republicată) și
impusă prin normele europene.
3. Despre reziduurile care apar în unele cazuri în apa de la robinet,
reprezentanții ApaVital consideră că „impuritaţile sau rugina pot aparea în
apa de la robinet de pe rețelele interioare ale blocurilor vechi, iar de starea
acestora sunt responsabile asociaţiile de locatari. Reţelele ce fac parte din
domeniul public sunt spălate periodic, în baza unor programe/grafice.” Ing. Orest Trofin, Șef Serviciu Calitate-Mediu-Laboratoare.
De asemenea, uneori pot apărea impurităţi sau o culoare galben-maronie
a apei din cauza unor avarii sau dacă s-au efectuat lucrări la reţea, dar
conform celor declarate de reprezentanţii distribuitorilor de apă din Iaşi şi
Cluj Napoca, acest lucru se întâmplă din ce în ce mai rar. În cazul în care
sesizaţi că apa are impurităţi sau este maronie, se recomandă ca aceasta
să fie lăsată să curgă până când devine limpede.
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4. În privința conținutului de fluor și nitriți/nitraţi, reprezentantul ApaVital
asigură că „se încadrează în limitele legale admise”, aşa cum, de altfel, a
reieşit şi în urma analizelor efectuate de noi.
5. Pentru depunerile de „piatră” observate pe vasele în care a stat sau a
fiert apa este următoarea: „Depunerile pe vasele în care stă apa se formează
din sărurile de calciu şi magneziu, ce reprezintă duritatea apei. Duritatea
apei nu dăunează sănătăţii (este ca şi la apa minerală), ci doar în cazuri
excepţionale atunci când medicul recomandă consumul unei ape sărace în
săruri minerale. Legea impune pentru apa potabilă limita minimă de duritate
de 5 grade Ge, nefiind impusă o limită maximă. Depunerile de piatră apar
când apa staţionează mai mult timp sau în urma fierberii, cazuri în care
sărurile de calciu şi magneziu degajă bioxid de carbon şi se transformăîn
calcar (crustă sau piatra).” – Ing. Rozica Casian.
Pentru pregătirea hranei copiilor (0-1 ani) este recomandată fierberea apei
indiferent că se foloseşte apă îmbuteliată sau apă de la robinet. Apa minerală
naturală plată poate fi folosită în acest scop numai dacă există menţiune
pe etichetă „pentru hrana sugarilor”.
Concluzia investigațiilor noastre în ce privește motivele pentru care unii
ieșeni aleg să nu consume apă de la robinet este că majoritatea se bazează
pe percepții subiective, cum este cea a gustului sau a mirosului. Conform
analizelor efectuate, dar şi a datelor obţinute de la Direcţiile de Sănătate
Publică, compoziția apei distribuite în rețeaua publică se încadrează în
limitele prevăzute de lege și nu pune în pericol sănătatea celor care o
consumă.
Există și „legende urbane” despre conținutul de substanțe chimice
dăunătoare sau despre afecțiunile ce pot fi provocate de consumul apei
de la robinet (de exemplu formarea pietrelor la rinichi). Acestea, însă, sunt
imediat infirmate de analizele specialiștilor din instituții acreditate (Direcțiile
de Sănătate Publică).
Ceea ce lipsește pentru a convinge publicul de invaliditatea acestor „legende”
și idei preconcepute este o comunicare mai intensă și transparentă a
rezultatelor analizelor, declarații mai vizibile ale specialiștilor în domeniu,
dublate de disponibilitatea cetățenilor de a căuta ei înșiși mai multe informații
din surse credibile și autorizate.
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4.5. Limitele studiului de caz
• Reprezentativitate: suntem conştienţi că rezutatele probelor prelevate
într-o singură zi (pe un eşantion format din 22 de probe),pentru studiul
de caz nu sunt reprezentative pentru evaluarea calităţii apei dintr-un oraş,
mai ales având în vedere că apa de la robinet nu staţionează (cum este cea
îmbuteliată), ci este într-un circuit continuu. Din acest motiv am prezentat
parte din rapoartele Centrului Național de Monitorizare a Riscului din Mediul
Comunitar in anul 2014;
• Parametri testaţi: pentru studiul de caz am evaluat 12 parametri uzuali
(6 parametri fizico-chimici şi 6 parametri microbiologici), aşadar putem
face referire la calitatatea apei raportată doar la parametrii evaluaţi şi nu
la toţi parametrii prevăzuţi în Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei. De
menţionat că pentru o parte dintre parametrii prevăzuţi în lege, Direcţiile de
Sănătate Publică nu sunt acreditate RENAR , iar pentru unii parametri nu au
aparatură adecvată, (de exemplu, nu am identificat posibilitatea evaluării
ftalaţilor din apă de către Direcţiile de Sănătate Publică);
• Aprofundare: descoperirea unor analize neconforme cu prevederile legale
trebuia să fie urmată de efectuarea unor analize suplimentare cu privire la
neregulile depistate. Imposibilitatea de a determina lotul specific din care
a fost prelevată mostra de apă folosită în studiul de caz, cât și alte limite
logistice, au împiedicat echipa care s-a ocupat de realizarea studiului să
facă aceste demersuri.
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CONCLUZII
Întrucât am abordat subiectul apei din mai multe perspective, am considerat
util să grupăm concluziile de final pe trei categorii principale:
1. Globale
• Apa este o resursă prețioasă care trebuie ocrotită, atât pentru sănătatea
și traiul nostru, cât și pentru ca vegetația și fauna de pe această planetă să
se poată dezvolta într-un mod armonios;
• Avem nevoie de apă pentru a supraviețui și este legitim să preluăm și să
distribuim apa pentru existența noastră. Acest lucru trebuie însă să fie făcut
într-un mod echitabil și sustenabil, dacă dorim ca noi, oamenii, să putem
coexista noi între noi, împreună cu celelalte speciie și în concordanță cu
natura, atât în prezent, cât și pe viitor;
• Este de datoria noastră să acționăm reactiv, dar și proactiv la amenințările
care există în prezent la adresa calității apei întrucât noi, prin intermediul
acțiunilor noastre la nivel atât industrial, comunitar, cât și individual, suntem
responsabili de crearea unor perturbări semnificative ale echilibrului care se
găsește în natură, ceea ce are repercursiuni care amenință viața pe această
planetă, așa cum o știm în prezent;
• Adoptarea unui comportament responsabil la nivel individual cu privire la
consumul de apă este un prim pas care ar trebui parcurs de fiecare dintre
noi pentru a obține o schimbare pozitivă. Acest lucru nu este însă suficient,
în condițiile în care ritmul cu care resursele de apă sunt epuizate și/sau
poluate de diferite industrii este unul accelerat, care nu permite naturii să
se regenereze în totalitate;
• Este nevoie de o privire de ansamblu asupra impactului acțiunilor noastre,
ca societate, pentru a determina cauzele principale pentru deteriorarea
calității apei, respectiv pentru a găsi soluțiile pentru a ameliora impactul
nostru asupra madiului înconjurător.
2. Spațiul românesc
• Apa municipală din zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) mari este
monitorizată în permanență de Direcțiile de Sănătate Publică (DSP) județene
și DSP București (monitorizare de audit), precum și de distribuitorii de apă în
sistemele centralizate (monitorizare de control) pentru siguranța populației;
• Există analize neconforme cu legislația în vigoare semnalate în ZAP mari
(în anul 2014) care ridică semne de întrebare cu privire la calitatea apei, însă
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acestea nu reprezintă un motiv suficient pentru întreruperea consumului
de apă municipală, în condițiile în care nu au fost semnalate nereguli grave
de către autorități, respectiv nu au fost determinate legături cauzale grave
cu privire la consumul de apă de la robinet;
• Monitorizarea calității apei din ZAP mici este lacunară, iar în condițiile în
care au fost semnalate mai multe nereguli cu privire la parametrii analizați
(în anul 2014), se impune o sistematizare a procesului de monitorizare,
respectiv a îmbunătățirii sistemelor de distribuție;
• Cauzele principale pentru depășirile parametrilor trebuie identificate
pentru a lua măsurile necesare ca apa care ajunge în sistemele de tratare,
de distribuție ori direct la consumatori să fie una cât mai curată cu putință;
• Apa potabilă îmbuteliată (apa de masă), cât și apele minerale naturale
sau cele de izvor produse în ţară sau importate, trebuie monitorizate la
standarde similare cu apa municipală – frecvență, număr și tipuri de parametri
– respectiv să facă publice rezultatele analizelor, pentru a determina măsura
în care apa îmbuteliată, sub orice formă și din orice sursă, este sigură pentru
consumul uman și uzul casnic;
• Legislația aferentă industriei apei îmbuteliate trebuie adaptată atât pentru
a transparentiza procesul de analizare a calității apei, cât și pentru a măsura
impactul asupra mediului atât în ceea ce privește consumul de resurse, cât și
la nivel de deșeuri pe care le produce și unde ajung acestea. Este o sarcină
multidisciplinară, dar care trebuie realizată pentru a găsi soluții optime
pentru ameliorarea impactului acestei industrii asupra naturii.
3. Studiul de caz
• Apa de la robinet și apa îmbuteliată reies că ar fi sigure pentru consumul
uman, în condițiile în care am măsurat într-o singură zi doar 12 parametri
și am depistat doar 2 depășiri care nu s-au încadrat în normele legale la o
marcă de apă îmbuteliată;
• Depășirile CMA la numărul de colonii la 22 °C, respectiv 37 °C în cazul
uneia dintre mostrele de apă îmbuteliată testate nu poate fi considerată
un pericol pentru sănătatea umană. O cercetare aprofundată era necesară
pentru a determina dacă lotul respectiv de apă îmbuteliată avea într-adevăr
o calitate a apei neconformă cu prevederile legale sau nu;
• În lipsa unei informări adecvate, multe persoane consideră că apa de la
robinet este de o calitate proastă, fapt contrazis de monitorizările realizate și
raportate. Chiar şi înainte de aderarea României la Uniunea Europeană, apa
furnizată prin sistemele centralizate de distribuție în ZAP mari în România
era în foarte mare proporţie în conformitate cu normele europene (peste
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95% la toţi parametrii măsuraţi);
• Pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză, este necesară o informare
corectă asupra tuturor opţiunilor, cu plusurile şi minusurile fiecăreia dintre
acestea. Responsabili de informare sunt atât autoritățile, prin comunicarea
informațiilor pertinente și complete, cât și din partea cetățenilor, care trebuie
să se intereseze cu privire la calitatea apei municipale, respectiv a apei
îmbuteliate;
• Apa municipală este accesibilă nu doar în locuințe, cât și în spațiul public,
prin intermediul instituțiilor publice (unități de învățământ ș.a.), a cișmelelor
publice sau prin solicitarea unui pahar de apă de la robinet entităților private
(cafenele ș.a.).
• Apa de la robinet poate fi la îndemînă oricui și oriunde prin folosirea unor
recipiente reutilizabile, altele decât PET-urile, pentru a evita consumul de
apă îmbuteliată;
• Filtrele de apă pot fi folosite în cazurile în care aveți informații concrete
sau sunteți sceptici cu privire la calitatea apei. Fiecare tip de filtru folosește
procedee diferite și poate rezolva doar anumite probleme: reținerea clorului,
a particolelor în suspensie, a metalelor, a bacteriilor, îndepărtarea sărurilor,
schimb de ioni etc. Vă rămâne în sarcina voastră pentru a găsi filtrul care
se potrivește nevoii ori problemei punctuale identificate în apa pe care o
consumaţi.
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