
TEC - DOCUMENTE INFORMATIVE                                       NR. 16 
 
 
 

Managementul Integrat al Apei Urbane 
 



PARTENERIATUL GLOBAL AL APEI 

Managementul Integrat al Apei Urbane  2

Parteneriatul Global al Apei (GWP), fondat în 1996, este o reţea 
internaţională deschisă pentru toate organizaţiile implicate în managementul 
resurselor de apă: instituţii guvernamentale din ţările dezvoltate sau în curs 
de dezvoltare, agenţii ale Organizației Națiunilor Unite, bănci de dezvoltare bi 
şi multi-laterale, asociaţii profesionale, institute de cercetare, organizaţii ne-
guvernamentale şi sectorul privat. GWP a fost creat pentru a dezvolta 
Managementul Integrat al Resurselor de Apă (IWRM), care are scopul de a 
asigura dezvoltarea coordonată şi managementul apei, terenului şi a 
resurselor aflate în raport cu ele prin maximizarea bunăstării economice şi 
sociale fără a compromite durabilitatea sistemelor vitale ale mediului. 
 GWP promovează IWRM prin crearea de forumuri la nivel global, 
regional şi naţional, menite să susţină factorii implicaţi în implementarea 
practică a IWRM. Guvernarea Parteneriatului include şi Comitetul Tehnic 
(TEC), un grup de profesionişti recunoscuţi internaţional şi de oameni de 
ştiinţă calificaţi în diferite domenii ale gospodăririi apei. Acest comitet, ai cărui 
membri vin din diferite regiuni ale lumii, oferă suport tehnic şi sfaturi pentru 
celelalte ramuri ale guvernării şi pentru Parteneriat ca un întreg. Comitetul 
Tehnic a fost însărcinat cu dezvoltarea unui cadru analitic pentru sectorul 
apei şi cu propunerea de acţiuni care să promoveze un management durabil 
al resurselor de apă. Comitetul Tehnic menţine şi deschide un canal cu 
Parteneriatele Regioanle de Apă (RWP-uri) din toată lumea, pentru a înlesni 
aplicarea la nivel regional şi naţional a IWRM.  
 Adoptarea şi aplicarea IWRM la nivel mondial necesită schimbarea 
felului în care afacerea este condusă de către comunitatea internaţională a 
resurselor de apă, în mod particular modul în care sunt făcute investiţiile. 
Pentru a efectua schimbările de natură şi de scop sunt necesare noi 
modalităţi de adresare a aspectelor conceptuale, globale şi regionale şi noi 
agende ale acţiunilor de implementare.  
 
Aceste serii, publicate de Secretariatul Global GWP din Stockholm au fost 
create pentru a disemina documentele scrise şi întocmite de către Comitetul 
Tehnic pentru a adresa agenda conceptuală. A se vedea în spatele coperții 
lista publicațiilor din această serie. 
 
 
 
Parteneriatul Global al Apei (GWP) 
Drottninggatan 33 
SE-111 51 Stockholm, Suedia 
Phone: +46 8 522 126 30 
Fax: +46 8 522 126 31 
E-mail: gwp@gwp.org 
Websites: www.gwp.org, www.gwptoolbox.org 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Managementul Integrat al Apei Urbane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTENERIATUL GLOBAL AL APEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Parteneriatul Global al Apei 
 
Toate drepturile sunt rezevate. 
Printat de Elanders 2012. 
 
Această publicație este proprietatea Parteneriatului 
Global al Apei (GWP) și este protejată prin legile  
de proprietate intelectuală. Fragmente din acest  
text pot fi reproduse în scopuri educaționale sau  
non-comerciale fără permisiunea prealabilă a GWP,  
cu condiția ca sursa să fie recunoscută, cu precizarea  
numelui complet al raportului, și cu condiția ca  
fragmentele să nu fie utilizate în context derutant. 
Utilizarea acestei publicaţii nu este permisă în scopul  
revinderii sau altor scopuri comerciale. Rezultatele,  
interpretările şi concluziile exprimate în această publicaţie  
sunt în întregime ale autorului/autorilor şi nu pot fi atribuite  
Parteneriatului Global al Apei. 
ISSN: 1652-5396 
 
ISBN: 978-91-85321-87-2 
 
Traducerea in Limba Romana si publicarea a fost efectuata de catre GWP- 
Romania  

www.GWP-Romania.ro 
 
 

Managementul Integrat al Apei Urbane  2

http://www.gwp-romania.ro/


PARTENERIATUL GLOBAL AL APEI 

 
 
 

TEC DOCUMENTE INFORMATIVE                                       NR. 16  
 
 
 

Managementul Integrat al Apei Urbane  
 
 

 
 

 
 

De Akiça Bahri 
 
 
 
 
 
  Mai 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Managementul Integrat al Apei Urbane  3



PARTENERIATUL GLOBAL AL APEI 

PREFAŢĂ 
 

Gospodărirea apei urbane este acum la granița unei revoluții ca răspuns la 

creșterea rapidă a cerințelor urbane pentru apă precum și nevoia de a face 

sistemele de apă urbană mai rezistente la schimbările climatice. Creșterea 

competiției, conflictele, deficitele, deșeurile și degradarea resurselor de apă fac 

imperativă regândirea conceptelor convenționale – trecerea de la o abordare care 

încearcă să gestioneze izolat aspecte diferite ale ciclului de apă urbană la o 

abordare integrată susținută de toți factorii interesați. 

 

Acest Document Informativ de actualitate elaborat de către Dr. Akiça Bahri, 

membru al Comitetului Tehnic, ajută înțelegerea modificărilor și directivelor lor 

principale. Oferă o descriere detaliată a Managementului Integrat al Apei Urbane 

(IUWM). Documentul ne prezintă cum IUWM, adăpostit într-un cadru mai 

general al managementului integrat al resurselor de apă (IWRM), poate contribui 

la securitatea apei într-un bazin sau bazin de recepție prin alinierea sectorului de 

apă urbană cu alimentarea de apă rurală, agricultura, industria, energia și mediul. 

De asemenea, documentul oferă o îndrumare privind implementarea IUWM – 

care acoperă politica, finanțarea și opțiunile de management și progresele 

tehnologice. 

 

Akiça, care este Coordonatorul Facilității de Apă din Africa la Banca Africană de 

Dezvoltare, are un interes de lungă durată asupra modului cum poate contribui o 

abordare mai integrată pentru gospodărirea apei și apei uzate la atingerea 

cerințelor de apă și la protecția mediului. În țara sa de origine Tunisia și în altă 

parte, Akiça a lucrat în domeniul tratării și reutilizării apei și în domeniul aplicării 

biosolidelor pentru producția de recoltă și a acordat consultanță privind politica și 

legislația pentru reutilizarea apei și managementul biosolidelor. Ea este autoarea a 

numeroase lucrări și rapoarte privind acest subiect, inclusiv Gospodărirea unui alt 

aspect al ciclului de apă: Transformarea apei uzate într-un bun cu valoare 

(Document Tehnic GWP Nr. 13). 
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Aș dori, de asemenea, să recunosc contribuția de membru al Comitetului Tehnic a 

Profesorului Kalanithy Vairavamoorthy, ale cărui cunoștințe de specialitate 

privind funcționarea sistemelor de apă urbană sub presiunile modificării globale 

ulterioare și implicațiile lor asupra guvernării apei au îmbogățit foarte mult 

această lucrare. În plus de activarea ca Director al Centrului Patel pentru Soluții 

Globale de la Universitatea din Florida de Sud, unde este profesor titular, 

Kalanithy este un Profesor al Sistemelor Durabile de Apă Urbană la UNESCO-

IHE și TU Delft și a fost directorul proiectului UE, SWITCH: Gospodărirea Apei 

pentru Orașul Viitorului.      

     

            

 

Mohamed Ait Kadi 
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REZUMAT 
 
Provocările cu care se confruntă majoritatea orașelor de astăzi sunt 

descurajatoare, iar gospodărirea apei este una dintre cele mai serioase preocupări. 

Apa potabilă din surse pure este rară, alte surse de apă trebuie să fie tratate la cost 

mare, iar volumul de apă uzată este în creștere. Locuitorii de la orașe din multe 

zone ale lumii duc lipsă de apă de calitate bună și se îmbolnăvesc datorită bolilor 

pe bază de apă. Așa cum orașele caută surse noi de apă din amonte și descarcă 

efluenții lor în aval, locuitorii din împrejurimi suportă efectele. Ciclul hidrologic 

și sistemele acvatice, inclusiv serviciile ecosistemelor vitale, sunt perturbate. 

 

Aceasta este situația de astăzi; ziua de mâine va aduce efecte intensificate ale 

schimbările climatice și dezvoltarea continuă a orașelor. Evenimente 

meteorologice extreme, de la secete prelungite la furtuni tropicale violente, sunt 

gata să copleșească infrastructura de apă urbană și cauzează suferință extremă și 

degradarea mediului. 

 

Managmentul integrat al apei urbane (IUWM) promite o abordare mai bună decât 

sistemul actual, în care alimentarea cu apă, sanitația, apele pluviale și apele uzate 

sunt gospodărite de către entități izolate și toate patru sunt separate de planificarea 

utilizării terenului și de dezvoltarea economică. IUWM solicită alinierea 

dezvoltării urbane și managementul bazinului pentru a îndeplini obiectivele 

economice, sociale și de mediu durabile. 

 

Planificarea pentru sectorul apei este integrată cu alte sectoare urbane, precum 

utilizarea terenului, locuințe pentru populație, energie și transport pentru a depăși 

fragmentarea în formularea politicii publice și în luarea deciziilor. Relațiile trans-

sectoriale sunt consolidate printr-o cultură a lucrului în comun, exprimarea 

obiectivelor colective și a beneficiilor respective și negocierea diferențelor de 

putere și resurse. Sunt incluse în mod special sectorul informal urban și 

populațiile marginalizate. 

Managementul Integrat al Apei Urbane  6



PARTENERIATUL GLOBAL AL APEI 

Procesul începe cu politici naționale clare privind managementul integrat al apei, 

susținut de legislația în vigoare, pentru a ghida consiliile locale. IUWM cuprinde 

toate aspectele managementului apei: mediu, economic, social, tehnic și politic. O 

abordare de succes solicită angajarea comunităților locale în rezolvarea 

problemelor de management al apei. Abordările privind colaborarea ar trebui să 

implice toți factorii interesați în stabilirea priorităților, luarea de acțiuni și 

asumarea responsabilității. 

 

IUWM include evaluări pentru a determina cantitatea și calitatea unei resurse de 

apă, a estima cerințele actuale și viitoare și pentru a anticipa efectele schimbărilor 

climatice. Recunoaște importanța eficienței utilizării apei și eficienței economice, 

fără de care operațiunile privind apa nu pot fi durabile. De asemenea recunoaște 

faptul că diferite tipuri de apă pot fi utilizate pentru scopuri diferite: surse de apă 

dulce (ape de suprafață, ape subterane, apă de ploaie) și apa desalinizată pot 

alimenta utilizarea domestică, de exemplu, iar apele uzate (ape negre, maro, 

galbene și gri) pot fi tratate corespunzător pentru a satisface cerințele din 

agricultură, industrie și mediu. Cu tehnologii efieciente noi de desalinizare, apa 

sărată a devenit o sursă de apă accesibilă. 

 

Recuperarea și reutilizarea apei închide bucla dintre alimentarea cu apă și 

eliminarea apei uzate. Integrarea acestor două funcții de gospodărire a apei 

solicită o perspectivă de planificare, un cadru instituțional de susținere, 

coordonarea infrastructurii și facilităților, protecția sănătății publice, tehnologie de 

tratare a apelor uzate și amplasarea adecvată pentru utilizările finale, fiabilitatea 

procesului de tratare, administrarea întreprinderilor de servicii publice pentru apă, 

acceptarea și participarea publică. Opțiunile sunt noi tehnologii pentru tratarea 

apelor uzate și noi modele de afaceri, precum parteneriate publice-private și 

cooperarea cu sectorul privat. 

 

Sub IUWM, prețurile și alocările apei reflectă costurile reale de dezvoltare și 

furnizare a alimentării cu apă și de menținere a sistemului. Prețul indică valoarea 
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apei. Prețurile corecte vor încuraja gospodărirea înțeleaptă a apei, în conformitate 

cu o strategie de management integrat al apei urbane. Tarifele diferențiate care 

justifică calitatea apei pot fi stimulente pentru consumatorii agricoli, comerciali, 

municipali și industriali pentru a reduce consumul apelor de suprafață sau apelor 

subterane în favoarea apelor recuperate. 

 

Tarifele, taxele și subvențiile pot fi folosite pentru a transfera beneficii fără a 

diminua productivitatea economică a resurselor de apă. Dacă tarifele sunt stabilite 

la niveluri mici pentru a favoriza consumatorii săraci și nu pot susține operațiunile 

eficiente și întreținerea, sistemul poate contribui în mod necugetat la o inegalitate 

mai mare. Instrumentele de tarifare pot fi concepute astfel încât consumatorii să 

plătească mai mult pentru nivele mai mari de consum sau calitate mai bună a apei. 

Pot fi folosite stimulente financiare, precum reduceri, dispozitive subvenționate și 

audituri de apă, taxarea sezonieră și taxarea zonală. Schemele de tipul „poluatorul 

plătește”, pe care se bazează taxele privind cantitatea de efluent pe care o 

generează consumatorii, pot îmbunătății raportul cost-eficiență al tratării și 

reutilizării și chiar finanțarea construcției de noi facilități. 

 

Proiectele IUWM solicită niveluri semnificativede finanțare atât pentru capital cât 

și pentru operațiuni și costuri de întreținere. Pentru ările cu abilitate limitată 

pentru investiții în infrastructura de apă, politici corespunzătoare și instituții care 

funcționează bine fac mai ușoară strângerea de fonduri. 

 

Adoptarea IUWM și procesele iterative și de adaptare vor ajuta orașele să reducă 

semnificativ numărul de oameni fără acces la apă și sanitație prin furnizarea 

serviciilor de apă de cantitate și calitate corespunzătoare, îmbunătățind astfel 

sănătatea și productivitatea locuitorilor din mediul urban.     
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1. INTRODUCERE 
 

 

opulația mondială a atins 7 miliarde, și mai mulți oameni 

locuiesc la orașe decât în mediile rurale. Cu toate acestea, 

beneficiile vieții de la oraș nu sunt disponibile pentru toți. În 

locuri, afluxul rapid al populației, serviciile publice 

inadecvate și modelele neactualizate de planificare urbană au marginalizat un 

număr mare de noi veniți în așezările neoficiale sau cartiere sărace, intensificând 

inegalitatea și sărăcia urbană și compromițând eforturile de a realiza și susține 

securitatea privind apa. 

P 

 

Apa este o resursă naturală esențială pentru zonele urbane în curs de dezvoltare 

din lume. Consumatorii comerciali, rezidențiali și industriali deja pun cereri 

considerabile privind această resursă, care deseori solicită tratare, și care poate fi 

localizată la distanță mare de oraș și care este aproape întotdeauna cerută de 

multiple sectoare. Deficitul de apă conduce la conflicte privind drepturile la apă. 

În bazinele de recepție urbane, competiția cu agricultura și industria se intensifică 

în orașele extinse în dimensiune și cu influență politică. Cu o cerere de apă pentru 

sectoarele industrial și domestic ce se așteapttă să se dubleze până în 2050 

(UNDP, 2006), competiția de-a lungul zonelor urbane, periurbane și rurale se va 

înrăutăți cel mai probabil. 

 

În același timp, datorită schimbărilor climatice, se așteptă ca evenimente 

meteorologice extreme și mai frecvente să modifice calitatea, cantitatea și 

sezonalitatea apei disponibile pentru centrele urbane și împrejurimile lor. Orașele 

localizate lângă corpurile de apă pot fi supuse riscului dezastrelor legate de 

schimbările climatice. Ca răspuns la astfel de amenințări, administratorii de apă 

revizuiesc practicile convenționale deoarece caută metode eficiente de a asigura 

bunăstarea oamenilor protejând în același timp integritatea bazei de resurse. 
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1.1. Managementul integrat al apei urbane 

Obiectivele managementului apei urbane sunt de a asigura accesul la 

infrastructura și serviciile de apă și sanitație; de a gospodări apa de ploaie, apa 

uzată, drenarea apei pluviale și scurgerile de poluare; de a controla bolile legate 

de apă și epidemiile; și de a reduce riscul pericolelor legate de apă, inclusiv 

inundații, secete și alunecări de teren. În tot acest timp, practicile de gospodărire a 

apei trebuie să prevină degradarea resursei. 

 

Strategiile convenționale de gospodărire a apei urbane s-au străduit cu toate 

acestea să satisfacă cerința pentru apa potabilă, sanitație, tratarea apei uzate și alte 

servicii legate de apă. Unele orașe deja se confruntă cu un deficit acut de apă și cu 

deteriorarea calității apei. 

 

Managementul integrat al apei urbane (IUWM) oferă un set de principii care 

sprijină practica de management al resurselor mai bine coordonat, sensibil și 

durabil. Este o abordare care integrează resursele de apă, sectoarele care consumă 

apă, serviciile de apă și baremele de gospodărire a apei: 

 

 Recunoaște sursele alternative de apă. 

 Diferențiază calitățile și folosințele potențiale ale resurselor de apă. 

 Vede stocarea, distribuția, tratarea, reciclarea și eliminarea apei ca parte a 

aceluia și ciclu de gospodărire a resursei. 

 Caută să protejeze, conserve și să exploateze apa la sursă. 

 Reprezintă utilizatorii din alte zone decât cele urbane care depind de aceeași 

sursă de apă. 

 Aliniază instituțiile oficiale (organizații, legislație și politici) și practicile 

neoficiale (norme și convenții) care guvernează apa în și pentru orașe. 

 Recunoaște relațiile dintre resursele de apă, utilizarea terenului și energie. 

 Urmărește simultan eficiența economică, echitatea socială și durabilitatea 

mediului. 

 Încurajează participarea tuturor factorilor interesați. 
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Sub IUWM, gestionarea ofertei și gestionarea cererii sunt elemente 

complementare ale unui singur proces. Nu există un singur model adecvat pentru 

toți și nici nu este suficientă o singură metodă. Mai degrabă, o combinație de 

abordări reflectă condițiile socio-culturale și economice locale. 

 

Transformarea practicii instituționale înrădăcinată în orașele mari poate fi dificilă. 

Cele mai mari oportunități pentru IUWM de a obține rezultate se află în schimb 

cu orașele mici și mijlocii (mai puțin de 500 000 locuitori), ale căror efecte asupra 

resurselor de apă vor deveni din ce în ce mai importante în următoarele decenii. 

Infiltrarea unei abordări diferite pentru managementul resursei în guvernarea 

acestor orașe este și posibilă și benefică. 

 

1.2. Structura lucrării          

O serie de programe recente – inclusiv programul Gospodărirea Apei pentru 

Orașul Viitorului (cunoscut ca SWITCH), lucrările Programului Internațional 

Hidrologic UNESCO privind apa urbană, cercetările Băncii Mondiale impactele 

urbanizării asupra resurselor de apă și managementului și Asociația Internațională 

a Apei (IWA) pentru Orașele din inițiativa Viitorului – au experimentat măsuri 

transversale de gospodările a apei urbane, conduse de cerere și adecvate 

contextului. Această lucrare contribuie la literatura de specialitate prin rafinarea 

ulterioară a conceptului de IUWM. 

 

Secțiunea 2 ia în considerare modul în care orașele se dezvoltă și se modifică. 

Secțiunea 3 se concentrează asupra implicațiilor acestor modificări pentru 

resursele de apă urbană: în trecut, eforturile de securitate a apei se concentrează 

asupra cantității de apă, dar noi preocupări privind calitatea apei ies acum la 

iveală. Schimbările climatice necesită de asemenea ca gospodărirea apei să fie 

abordată într-un mod diferit, iar secțiunea 4 sugerează că IUWM poate contribui 

la rezistența orașelor în fața schimbărilor climatice.    
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Secțiunea 5 consideră trecerea de la gospdărirea apei urbane la IUWM, iar 

secțiunea 6 descrie un mediu propice pentru schimbare. Secțiunea 7 detaliază 

abordările practice pentru construirea orașelor verzi care sunt inclusive, 

productive, bine guvernate  și durabile. Secțiunea 8 se încheie cu descrierea 

promisiunii IUWM. Peste tot, casetele prezintă studii de caz care explorează căile 

în care aspectele IUWM au fost puse în practică, deoarece fiecare oraș se 

confruntă cu provocări diferite și solicită soluții adecvate contextului. 
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2. MODIFICAREA CONTEXTULUI URBAN 
 

 

 

rbanizarea este în mod clar în curs de desfășurare în Sudul 

Global, iar tipurile de așezări umane sunt tot mai complexe și 

mai interconectate. Conform Fondului Națiunilor Unite pentru 

Populație, 3,3 miliarde de oameni locuiesc în prezent la orașe 

iar acest număr este așteptat să crească la 4,9 miliarde până în 2030 (UNFPA, 

2007). Această creștere va fi concentrată în Africa și Asia, unde populația urbană 

se va dubla între 2000 și 2030. America Latină și Caraibe, la rândul lor, vor fi 

urbanizate mai mult de 80 procente. Din 2050, 70% din populația globală se 

așteaptă să trăiască în mediul urban (ONU-Habitat, 2009). 

U 

 

Metropolele, cu populații de peste 10 milioane, sunt tot mai comune - și mai mari 

(Cohen, 2004). Din 2025, vor exista 27 metropole, din care 21 vor fi în Sudul 

Global (PRB, 2012). Deja, unele orașe mari și metropole se confruntă cu 

probleme acute privind apa; din 2030, 47% din populația mondială va locui în 

zone cu stress mare de apă (OECD, 2008). Metropolele din zonele aride și 

semiaride, care reprezintă o treime din locuitorii tuturor metropolelor din lume, se 

bazează din ce în ce mai mult pe apa de calitate redusă, pe care cei mai mulți o 

consideră neutilizabilă fără o primă tratare (Abderrahman, 2000). 

 

Într-adevăr, metropolelor li s-a acordat mai multă atenție la dezbaterea privind 

dezvoltarea urbană durabilă. Planificarea urbană – în special în Sudul Global – 

continuă să fie preocupată în primul rând cu zonele metropolitane mari (Cohen, 

2004; ONU-Habitat, 2009). Cu toate acestea, astăzi, 52% din locuitorii la orașe 

din lume locuiesc în orașe cu mai puțin de 500 000 de locuitori (ONU-Habitat, 

2009). Există aceste orașe care se așteaptă să se extindă mai mult și rapid în 

deceniile următoare (ONU WWAP, 2009), prezentând o oportunitate de a integra 

managementul resursei și furnizarea serviciilor de bază. 

Managementul Integrat al Apei Urbane  17



PARTENERIATUL GLOBAL AL APEI 

2.1. Extinderea limitelor orașului 

Așezările neoficiale sau de mahala reprezintă ce mai mare parte a expansiunii 

urbane în orașele cu cea mai rapidă creștere din Africa Sud-Sahariană (ONU-

Habitat, 2008). Aproximativ 830 milioane de oameni, aproape o treime din 

populația lumii urbane, locuiesc în condiții de mahala.1 Aceste așezări tind să 

apară pe terenuri periferice care oferă orașului servicii critice, dar deseori 

nerecunoscute, inclusiv controlul inundațiilor. Aici, regimurile proprietății 

funciare sunt adesea nesigure și calitatea locuințelor este slabă (AfDB, 2011). 

Deseori așezările nu au acces la electricitate, gestiunea deșeurilor solide, sanitație 

și alimentarea cu apă. 

 

Pe măsură ce orașele cresc, acestea pot cuprinde orașele periferice și pot șterge 

granița rural-urban (Cohen, 2004). Acest fenomen este de exemplua cazul satelor-

oarse” desakotas” din Asia de Sud (McGee, 1991) care sunt zone active din punct 

de vedere economic la marginile orașelor cu caracteristici urbane dar si rurale 

(Ginsburg și alții, 1991). Activitățile neagricole sunt principala sursă de venit 

pentru populația desakota. Unii membri ai acestor comunități lucrează în sate și 

industria artizanală, alții fac naveta în oraș pentru muncă, iar alții încă se bazează 

pe oraș și trimit bani membrilor familiilor lor din periferie. Cea mai mare parte a 

terenului din aceste zone rămâne sub cultivare, dar există o trecere de la culturi de 

subzistență la cele orientate spre piață și cu valoare (McGee, 1991). 

 

Această extindere urbană prezintă o serie de provocări pentru planificatorii 

urbani. Această extindere determină congestionarea traficului și degradarea 

mediului și creșterea costurilor de furnizare a serviciilor (ONU-Habitat, 2009). În 

mai multe țări cu venituri mici și medii, extinderea urbană este agravată de 

prioritatea urbană – tendința unui segment semnificativ al populației naționale de 

a locui într-un singur centru urban, deseori capitala (Cohen, 2004; ONU-Habitat, 

2009). 

                                                 
1 Așa cum a subliniat în discurs Anna Tibaijuka, Subsecretar General și Director Executiv al UN-
Habitat, la Conferința “Viitorul Casei Sfaturilor si a Orașelor”, Londra, 8 Februarie 2010. 
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Chiar dacă orașele tind să aibă facilități mai bune de sanitație și servicii mai bune 

în ceea ce privește apa potabilă decât în mediul rural, acestea se luptă să țină pasul 

cu creșterea demografică și extinderea orașelor (WHO-UNICEF JMP, 2010). Ca 

și rezultat, sărăcia periurbană se bazează pe practicile neoficiale care se află 

înafara strategiilor și mecanismelor oficiale de susținere, fie politici centralizate 

de alimentare fie abordări bazate pe piață (Allen și alții, 2006).  

 

2.2. Consecințele globalizării 

În economia integrată globală de astăzi, cu inovațiile ei în telecomunicații și 

transport, proximitatea spațială nu mai este o precerință pentru activitatea 

economică, iar dereglementarea financiară și-a făcut capital mobil (Cohen, 2004). 

„Orașele lumii” (Hall, 1966; Friedmann și Wolff, 1982) au apărut ca centre care 

furnizau servicii financiare și alte servicii specializate pentru firme și 

întreprinderi, medii pentru inovare și fabricație și piețe pentru produsele finite 

(Sassen, 2001). 

 

În unele regiuni, „triunghiuri de dezvoltare” și „coridoare urbane” sunt în curs de 

apariție ca motoare economice pentru lanțuri de orașe. În Africa de Sud, coridorul 

Gauteng formează o axă prin Pretoria, Johannesburg, Witwatersrand și 

Vereeniging (ONU-Habitat, 2008). Coridoarele urbane pot deschide granițe 

naționale: în Africa de Vest, coridorul Ibadan-Lagos-Cotonou-Lomé-Accra este în 

curs de dezvoltare într-o regiune metropolitană, oferind spații pentru dezvoltarea 

rezidențială și industrială care sunt eliminate de poluare, congestionarea traficului 

și prețurile mari ale terenurilor din centrele orașelor, au încă acces disponibil și 

conexiuni logistice la piețe și servicii (UN-Habitat, 2008). 

 

În alte părți ale lumii – deseori acelea cu nivele inițiale mai mici ale venitului pe 

cap de locuitor – urbanizarea apare mai puțin asociată cu dezvoltarea economică. 

În unele țări din Africa, de exemplu, urbanizarea este descrisă ca fiind bazată pe 

sărăcie, spre deosebire de industrializare și creșterea economică (Cohen, 2004, 

ONU-Habitat, 2008). În unele zone, populația urbană poate deveni polarizată 
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social și anumite comunități pot deveni marginalizate. Această situație poate fi 

agravată sub climatul economic global actual dacă există fonduri puține pentru 

proiectele de dezvoltare urbană, care sunt consumatoare de capital. În plus, se 

așteaptă să crească șomajul, în special în sectoarele asociate cu zonele urbane, 

cum ar fi finanțe, construcții, producție, turism, servicii și imobiliare. Urmează de 

obicei creșterea inegalității și sărăciei. 

 

2.3. Provocări speciale pentru unele orașe 

Gospodărirea apei este afectată de obicei de locația geografică a unui oraș. 

Orașele costiere, care reprezintă trei sferturi din toate orașele mari și jumătate din 

populația lumii (UNEP & ONU-Habitat, 2005), poluează de obicei apele locale, 

salinizează acviferele și distrug ecosistemele, cum ar fi mangrovele care servesc 

ca bariere împotriva eroziunii, furtunilor și tsunamiuri. Consecințele de mediu se 

extind dincolo de granițele orașului. De exemplu, în Manputo, Mozambic, 

poluarea din activitățile industriale și managementul defectuos al apelor uzate, 

distrigerea de mangrove și eroziunea de coastă și activitățile agricole și de 

transport maritim amenință pescuitul, turismul și calitatea vieții din jurul Băii de 

Maputo.     

 

Situația apei pentru orașele mari și în curs de dezvoltare devine chiar mai 

provocatoare în bazinele hidrografice comune cu mai mult de o țară. S-a estimat 

că două din cinci persoane locuiesc în astfel de bazine transfrontaliere, care 

acoperă mai mult de 15 procente din suprafața continentală a lumii (UNDP, 

2006). Orașele din bazinele transfrontaliere pun presiuni grele asupra 

infrastructurii urbane de apă; în cazul în care instituțiile de management sunt 

inadecvate sau iresponsabile, integritatea resurselor de apă este compromisă iar 

sănătatea publică este periclitată (Shmueli, 1999). Orașele care distribuie un corp 

comun de apă, cum ar fi Lacul Victoria din Tanzania, prezintă o amenințare 

specială pentru calitatea apei dulci și ecosistemele acvatice. Orașele mai mari sunt 

deseori afectate de problemele de poluare care rezultă din creșterea industrială, 

urbanizare și agricultură în partea superioară a bazinului. O populație estimată la 
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1,4 miliarde locuitori trăiește acum în zonele bazinului hidrografic care sunt 

„închise”, ceea ce înseamnă că utilizarea apei depășește nivelurile de reîncărcare 

sau aproape sunt închise (UNDP, 2006)   
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3. RESURSELE DE APĂ ŞI URBANIZAREA  
 

 

 

isponibilitatea apei nu este doar o problemă de cantitate; 

calitatea apei poate determina, în măsură egală, cât de mult 

este disponibilă pentru consumuri speciale. Resursele de apă 

urbane degradate, cauzate deseori de tratarea 

necorespunzătoare a apei uzate, au consecințe asupra ecosistemelor, sănătății și 

mijloacelor de existență care se bazează pe apă. De-a lungul istoriei, alimentarea 

suficientă cu apă și abilitatea de a trata deșeurile au fost critice pentru 

prosperitatea așezărilor urbane (Caseta 1). Această secțiune ia în considerare 

relația dintre componentele sistemelor de gospodărire a apei.    

D 

 

Caseta 1: Lecții din trecut 

Așezările umane sunt entități dinamice, ale căror dimensiuni și structuri se modifică în 

timp. Primele așezări urbane s-au bazat pe soluții descentralizate și reutilizare, precum și 

pe recuperarea resurselor – toate practicile care astăzi sunt componente ale IUWM. 

 Înregistrările din Grecia arată că între 300 î.Hr și 500 d.Hr, latrinele publice au 

fost drenate în sistemul de canalizare, care transportă apele uzate și apele pluviale la un 

bazin colector din afara orașului (Mays și alții, 2007). De acolo, apele uzate au fost 

transferate printr-un sistem de canale căptușite cu cărămidă către terenuri agricole pentru 

irigarea și fertilizarea recoltelor și livezilor de fructe. 

 Romanii au construit un sistem central, acoperit de canalizare – Cloaca Maxima 

– circa 600 î.Hr.. Sistemul a avut șapte filiale pentru a servi clienți din Roma în schimbul 

unei taxe de conexiune. De asemenea, canalele colectoare drenează străzile în timpul 

ploilor.  Cei care nu și-au putut permite serviciul bazat pe containere interioare de deșeuri 

umane, au golit aceste deșeuri în haznalele publice. Conținutul haznalelor era golit zilnic 

de muncitori, care erau plătiți de oraș, iar conținutul era folosit ca fertilizator. Urina a fost 

colectată în closete publice și vândută boiangiilor, tăbăcarilor și altor utilizatori. 

 Conceptele de reutilizare și managementul resurselor erau, de asemenea, 

cunoscute de la începutul Europei industriale. Mai multe orașe germane au construit 
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canale colectoare, care erau înlănțuite într-un sistem de iazuri și câmpuri pentru 

reutilizarea directă în agricultură și acvacultură (Prein, 1990). La începutul secolului 20, 

în Copenhaga, un sistem de canalizare uscat a servit ca sursă de fertilizator pentru 

agricultură (Wrisberg, 1996). 

 Astăzi, managementul apei urbane a devenit mai integrat în perspectivele sale 

deoarece orașele se luptă cu moduri fără precedent de urbanizare și cu răspândirea 

continuă și inegală a serviciilor de apă și sanitație, împreună cu apariția unei crize de 

calitate a apei care amenință securitatea apei în multe părți ale lumii (Corcoran și alții, 

2010). 

 

3.1. Apele uzate  

Apele uzate urbane reprezintă o încărcare semnificativă de poluare. În cazul în 

care facilitățile de sanitație sunt inadecvate, toate canalele disponibile devin căi 

pentru eliminarea apelor uzate. Doar un procent estimat de 8% din orașele din 

Africa folosesc salubrizarea canalizată (Strauss, 2006). Raportul Programului 

Comun de Monitorizare WHO-UNICEF (2010) arată că, în 2008, aproape 255 

milioane (sau 85%) locuitori din mediul urban din Africa sud-Sahariană au 

tehnologii de sanitație la fața locului, constând cel mai mult în latrine sub formă 

de groapă, toalete cu scurgere și fose septice - și numărul acestora tot crește. 

Defecarea deschisă este de asemenea comună. Prin urmare, materiile fecale 

degradează cursurile de apă și râurile, în special în Sudul Global. 

 

Cel mai mult apele uzate rămân netratate. Apele uzate urbane devin periculoase în 

special atunci când sunt amestecate cu ape industriale netratate, o practică comună 

în multe părți ale lumii. În cele mai multe orașe ale Africii sud-Sahariene, apa 

grea – apa de la baie, spălătorie, care poate fi reutilizată fără tratare pentru 

anumite scopuri – este drenată în canale, unde este amestecată cu ape pluviale 

extrem de poluate, deșeuri solide și excreții de la defecarea deschisă înainte de 

intrarea în corpurile de apă naturale (Jiménez și alții, 2010). 

 

Tratarea necorespunzătoare a apei uzate este un risc major pentru sănătatea umană 

în Africa. În Europa, fluxul de nutrienți în apele costiere reduce productivitatea și 
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crește zonele anoxice moarte (Corcoran și alții, 2010). Poluarea microbiană, 

cauzată de expunerea la deșeuri animale, eliminarea necorespunzătoare a apelor 

uzate și facilitățile neadecvate de sanitație, reprezintă cel mai important 

contaminant care afectează sănătatea umană. Într-adevăr, îndeplinirea țintei 

privind sanitația a Obiectivelor de Dezvoltare a Mileniului oferă o provocare mai 

mare decât s-a așteptat, iar canalizarea universală este considerată a fi un obiectiv 

imposibil de atins, chiar și pe termen lung.   

 

Între 1990 și 2006, procentul oamenilor fără sanitație îmbunătățită a scăzut cu 

doar 8 procente. În Africa, s-a estimat că 500 milioane de oameni încă nu au 

sanitație adecvată (ONU-WWAP, 2009; WHO și UNICEF JMP, 2010). În 

Pakistan, doar 2% din orașele cu populație mai mare de 10 000 aveau stații de 

tratare a apei uzate; în aceste orașe, mai puțin de 30% din apa uzată a fost tratată. 

În general, dezvoltarea tratării apei menajere întârzie față de extinderea 

conexiunilor de canalizare. 

 

În multe părți ale lumii, reglementarea apei uzate este complicată de suprapunerea 

liniilor de autoritate dintre sănătate, agricultură și alimentarea cu apă și operatorii 

de salubritate. În plus, circumstanțele locale deseori limitează tipurile de tratare 

sau strategiile de reducere a riscului care pot fi introduse în mod realist. În multe 

părți ale Sudului Global, de exemplu, sistemele de sanitație pe bază de apă și 

facilitățile de reducere a poluării nu pot fi durabile. Ghidurile Organizației 

Mondiale a Sănătății (WHO, 2006a) oferă un cadru de management preventiv 

integrat pentru siguranța de-a lungul lanțului de la generarea apelor uzate la 

consumul de produse crescute cu ape uzate și excremente și recunosc faptul că 

tratarea apelor uzate nu este singura componentă posibilă dintr-o abordare 

integrată de management al riscului. Tehnologiile stricte și costisitoare de tratare, 

totuși nu sunt universal fezabile sau rezonabile (ONU-WWAP, 2009). 
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3.2. Cantitatea apei  

Agricultura irigată, la nivel mondial, poate reprezenta 70-80% din retragerile de 

apă. Utilizarea industrială (inclusiv energie) se ridică la o valoare estimată de 20% 

din consumul total de apă, cu toate că acest tip de consum este în creștere în 

economiile aflate în curs de urbanizare. Procentul de utilizare a  apei menajere 

este de aproximativ 10% din total. Ţinând cont de faptul că se așteaptă ca cererea 

de apă industrială și menajară să se dubleze până în 2050 (UNDP, 2006), 

competiția privind resursele de apă se va intensifica. 

 

Având în vederea presiunea asupra bazei reurselor de apă, utilizarea rezervelor 

existente trebuie să devină mai eficientă. Furnizorii de servicii pierd volume mari 

de apă la pierderile din sistemul de distribuție, o valoare estimată la 32 miliarde 

de metri cubi pe an în întreaga lume; și conexiuni ilegale sau deficite în contul de 

facturare a apei pentru alte 16 miliarde de metri cubi pe an (Kingdom și alții, 

2006). Diferența dintre volumul de apă care merge la sistemul de distribuție și 

volumul care ajunge efectiv – și care este facturat – este menționată clientului ca 

apă fără venit. 

 

Costul apei fără venit pentru utilități este estimat la 141 miliarde $ SUA pe an 

pentru întreaga lume (Kingdom și alții, 2006). Apa fără venit compromite 

viabilitatea financiară și, astfel, serviciul continuu al utilității. Reducerea unei 

asemenea pierderi poate ajuta la extinderea acoperirii alimentării cu apă urbană și 

alinarea presiunii asupra resurselor de apă. 

 

Așa cum orașele cresc, rata de creștere a consumului de apă surclasează repede 

creșterea demografică. Între 1900 și 1995, consumul de apă la nivel mondial a 

crescut de șase ori – mai mult de două ori decât rata creșterii demografice (WMO, 

1997). Un studiu comparativ al orașelor arată că apa urbană are nevoie în mod 

invariabil să obțină prioritate asupra cererii de apă în zonele periferice (Molle și 

Berkoff, 2006)       
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3.3. Calitatea apei  

Problemele deficitului de apă, agravate de calitatea slabă a apei, pot limita 

volumul de apă disponibilă pentru utilizări specifice. De obicei degradarea apare 

din activitățile umane – agricultura intensivă, industria grea și urbanizarea rapidă 

– care denaturează ciclurile naturale ale apei și procesele din spectrul rural-urban. 

În orașe, de exemplu, concentrația de zone impermeabile construite înseamnă că 

mai puțină apă se infiltrează în apele subterane. Fluxurile de bază ale cursurilor de 

apă sunt afectate iar volumul scurgerilor de suprafață crește. Fluxurile de apă 

pluvială care rezultă pot transporta cantități mai mari de poluanți, care reduc 

calitatea apei (Palaniappan și alții, 2010).      

 

Poluarea din surse difuze (ex. agricultura sau scurgerile din minerit) se poate 

infiltra nedetectată în acvifere, afectând ecosistemele din aval și sursele de apă 

potabilă. Efectele metalelor grele nu sunt limitate la degradarea rezervelor de apă 

potabilă din aval; ele pot afecta, de asemenea, calitatea produselor alimentare 

destinate piețelor urbane. Utilizarea efluenților din minele de zinc pentru irigații, 

de exemplu, poate conduce la acumularea de cadmiu în boabele de orez (ONU-

WWAP, 2009).    

  

Cei mai frecvenți poluanți ai apei sunt microbii, nutrienții, metalele grele și 

chimicalele organice. Eutrofizarea este îngrijorarea predominantă privind calitatea 

apei din întreaga lume. Este cauzată de excesul de concentrații de nutrienți – în 

primul rând fosfor și azot – de la scurgerile agricole, canalizarea menajeră, 

efluenții industriali și derivații atmosferici ai arderii combustibililor fosili și de la 

incendii. Mercurul, plumbul și alte metale grele din activitățile industriale și 

minerit, centralele electrice pe bază de cărbune și depozitele de deșeuri, se pot 

acumula în țesuturi umane și alte organisme. Substanțele din produsele 

farmaceutice și de îngrijire personală – inclusiv anticoncepționalele, analgezicele 

și antibioticele – se arată în apă în concentrații crescute. 
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Aceste apariții de poluanți sunt următoarea provocare pentru sisteme de apă 

urbană. Cu progresele în domeniul științei și tehnologiei au apărut cunoștințe 

despre noi contaminanți și impactul lor asupra sănătății umane și mediului. A fost 

identificată apariția unui număr de contaminanți (ex., chimicale care afectează 

sistemul endocrin, compuși farmaceutic activi, produse de îngrijire personală și 

microorganisme rezistente la substanțe dezinfectante). Efectele lor pe termen lung 

asupra oamenilor și ecosistemelor sunt necunoscute, deși unele sunt considerate a 

imita acțiunile hormonilor naturali din diverse specii și determină preocupări 

privind sănătatea publică şi de mediu (ONU-WWAP, 2009). Acești contaminanți 

devin mai concentrați în condițiile deficitului de apă. Pe baza cunoștințelor 

privind apariția contaminanților și evoluția impactelor lor, vor fi puse în 

desfăşurare standarde mai stringente de calitate a apei și la rândul său va crește 

presiunea asupra consumurilor de apă. 

 

Lumea este declarată a fi în pragul unei crize de calitate a apei (Corcoran și alții, 

2010). Datele complete privind încărcătura de poluare și modificările de calitate a 

apei lipsesc în multe părți ale lumii, astfel încât prejudiciul rămâne necunoscut 

(ONU-WWWAP, 2009). 

 

3.4. Serviciile ecosistemului  

Centrele urbane se bazează pe zonele umede și ecosistemele acvatice pentru 

servicii, precum producția de oxigen, stocarea carbonului, filtrarea naturală a 

toxinelor și poluanților și protecția împotriva inundațiilor de coastă sau 

alunecărilor de teren și alte dezastre legate de furtuni (ONU-Habitat, 2011). 

Sistemele acvatice diluează și transportă poluarea departe de așezările umane, 

mențin calitatea surselor de apă dulce, și, în unele cazuri, elimină permanent 

poluanții din atmosferă. 

 

Managementul nedurabil al resurselor de apă și poluarea în exces erodează aceste 

servicii, în cele din urmă, compromițând rezervele de apă curată și producția de 

alimente (UN-WWAP, 2009; Corcoran și alții, 2010; Mafuta și alții, 2011). 
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Ecosistemele de apă dulce sunt printre cele mai degradate de pe planetă (ONU-

WWAP, 2009). Datorită interconectării sistemelor acvatice, modificările din 

ecosistemele acvatice locale pot avea consecințe în aval. 

 

3.5. Răspunsuri politice 

În ciuda interconectării de-a lungul calității apei, consumului de apă, ape uzate, și 

serviciile ecosistemelor oferite de sistemele acvatice, fiecare din aceste aspecte 

este frecvent abordat independent (Van der Merwe-Botha, 2009). Strategiile care 

rezultă pot fi ineficiente și nedurabile. Unele orașe, de exemplu, au creat scheme 

de transfer la scară mare care transportă apa de la agricultura rurală, rezervele 

ecologice și acviferele din jur sau au construit baraje mari. În cazul în care 

ecosistemele au fost degradate, orașele s-au întors de obicei la soluții de inginerie 

– stocuri mari de apă și stații de tratare sau scheme de transfer pe bazine 

hidrografice – pentru a compensa serviciile pierdute. Aceste proiecte sunt 

costisitoare, și cu toate acestea se face prea puțin pentru a opri consumul de apă 

nedurabilă și poluată. 

 

Aproximativ 20 milioane de hectare de teren agricol sunt astăzi irigate de ape 

uzate netratate sau parțial tratate (Scott și alții, 2004; Keraita și alții, 2007). 

Fermierii obțin diverse beneficii din practică: fluxurile de apă reziduală tind să fie 

mai fiabile decât sursele de apă dulce, iar irigarea cu ape reziduale crește 

producția de recolte și gama de culturi care poate fi cultivată, inclusiv culturi de 

valoare mare, cum ar fi legumele (Keraita și alții, 2008; ONU-WWAP, 2009). 

Eforturile de a instala stații de tratare a apei uzate pot face, prin urmare, față 

rezistenței, chiar dacă irigarea cu apă uzată, de asemenea, poate aduce prejudicii 

sănătății umane (Bayrau și alții, 2009; Obuobie și alții, 2006) cu niveluri potențial 

mari de metale grele, compuși toxici organici și patogeni (Abaidoo și alții, 2009; 

Hamilton și alții, 2007). 

 

Acum, cu toate acestea, captura și stocarea apei pluviale, desalinizarea și 

reutilizarea apei uzate obțin mai mult interes. Într-adevăr, deoarece orașele își 
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epuizează majoritatea resurselor de apă accesibile, profilul alimentării lor cu apă 

devine mai diversificat (Asano, 2005). San Diego, CA, SUA, de exemplu, aduce 

aproape 85% din apa sa de la sute de mile depărtare. Avand în vedere că se 

așteaptă ca cererea de apă să crească la 25% până în 2030, San Diego planifică să 

strângă în mod simultan cererile de apă – măsurile de gospodărire și surse noi 

pentru robinet, precum apa desalinizată (Figura 1).     

 

Apa uzată reprezintă una din puținele sursele de apă disponibile imediat, în 

special în zonele aride și semiaride (Jiménez și alții, 2010; Keraita și alții, 2008). 

Tratarea apelor menajere poate elimina contaminanții fizici, chimici și biologici 

din apele uzate. Efluentul tratat și nămolul de la stațiile de epurare pot fi atunci 

descărcate în condiții de siguranță sau chiar reutilizate – pentru amenajarea 

teritoriului urban, recreere și mediu, procesare și răcire industrială, reutilizare  
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Figura 1. Profilul din trecut al orașului San Diego și cel proiectat privind 

alimentarea cu apă 

Sursa: Asano, 2005 (după Orașul San Diego, California) 

 

potabilă, producția indirectă a apei potabile (ex. prin reîncărcarea apei subterane) 

și irigarea agricolă (Asano, 2002).         

 

Aproximativ 20 milioane de hectare de teren agricol sunt astăzi irigate cu apă 

uzată tratată parțial sau netratată (Scott și alții, 2004; Keraita și alții, 2007). 

Fermierii obțin diverse beneficii din practică: fluxurile de apă uzată tind să fie mai 
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sigure decât sursele de apă dulce și irigarea cu ape uzate crește producția de 

culturi și gama de culturi care poate fi cultivată, inclusiv culturi de valoare mare, 

cum ar fi legumele (Keraita și alții, 2008; ONU-WWAP, 2009). Eforturile de a 

instala stații de tratare a apei uzate pot face, prin urmare, față rezistenței, chiar 

dacă irigarea cu apă uzată, de asemenea, poate aduce prejudicii sănătății umane 

(Bayrau și alții, 2009; Obuobie și alții, 2006) cu niveluri potențial mari de metale 

grele, compuși toxici organici și patogeni (Abaidoo și alții, 2009; Hamilton și 

alții, 2007). 

 

Singapore a condus eforturile de a trata apele menajere la un standard care 

permite să fie utilizate ca apă potabilă (Caseta 2). Deși procesul este în prezent 

consumator de energie (UNEP, 2011), progresele tehnologice fac reutilizarea 

potabilă directă din ce în ce mai eficientă din punct de vedere al costului 

(Schroeder și alții, 2012). 

 

Caseta 2: Singapore: Managementul Integrat al Resurselor de Apă la nivel înalt 

Soluțiile de gospodărire a apei din Singapore au evoluat timp de câteva decenii și reflectă 

clar circumstanțele sale unice ca un stat de oraș mic. Cu toate acestea, principiile care 

sprijină gospodărirea apei oferă lecții pentru alte orașe și țări. 

Conducătorul din spatele schemei de gospodărire a apei din Singapore a avut 

dorința de a reduce dependența de resursele de apă din vecinătatea Malaeziei. În 

conformitate cu strategia celor Patru Taps Naționale, Singapore folosește o serie de 

măsuri pentru îmbunătățirea eficienței de utilizare a apei, reducerea deșeurilor, 

diversificarea alimentării cu apă și gestionarea cererii de apă. 

Singapore se bazează pe tehnologii avansate. Purificarea apei pe bază de 

membrană a permis producția la scară largă a apei recuperate (NEWater). Deoarece 

producția a început în 2003, rata de absorbție a NEWater pentru consumul uman și 

utilizarea domestică a crescut constant, mulțumită costurilor sale mici și calității ridicate. 

Serviciul public al apei asigură furnizarea sigură prin crearea unor surse alternative și 

clienți furnizori cu rezervoare de stocare. Recuperarea apei, totuși, solicită energie multă. 

De asemenea, Singapore are măsuri instituite pentru a gestiona cererea de apă. A 

rezistat în mod artificial scăderii prețului apei pentru a subvenționa consumatorii de apă 

cu venituri mici și în schimb oferă asistență financiară specifică în formă de rabaturi. De 
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asemenea, serviciul public de apă împarte aparate de economisire a apei pentru 

gospodăriile cu consum de apă peste medie. Prețul apei în Singapore are în vedere 

recuperarea totală a costului și de asemenea reflectă situația deficitului de apă și costurile 

pentru dezvoltarea rezervelor adiționale. Veniturile sunt direcționate către dezvoltarea 

tehnologiilor alternative de alimentare și de tratare a apei și către mentenanța 

infrastructurii. Serviciul public al apei, un comitet legal sub Ministerul Mediului și 

Resurselor de Apă, a fost esențial în asigurarea succesului acestor măsuri. Se bucură de 

un grad ridicat de autonomie și integrează managementul alimentării cu apă, captării apei 

și canalizării. Serviciul public al apei își aliniază activitățile cu alte instituții urbane, 

inclusiv Autoritatea de Redezvoltare Urbană și Autoritatea Națională a Parcurilor. 

Programul de reciclare a apei este rezultatul unui parteneriat public-privat. 

   Angajamentul politic la cel mai înalt nivel pentru managementul integrat al 

apei urbane este alt element de succes. Înainte să devină prim ministru, Lee Kuan Yew a 

prioritizat dezvoltarea strategiilor de management durabil al resurselor de apă. Odată 

instalat la birou, a înființat o unitate pentru coordonarea aspectelor legate de apă și 

sanitație în departamentele guvernului. Politica apei a depăşit agenda politică, iar toate 

celelalte politici de sector au fost analizate pentru alinierea lor cu scopul securității pe 

termen lung. Susținerea lui Lee a asigurat investiții continue.    

Sursa: ADB, 2010 

     

3.6. Costuri economice și beneficii  

Pierderile economice de la poluarea apei și pierderile excesive de apă costă 

Orientul Mijlociu și Africa de Nord o sumă estimată la 9 miliarde $ pe an sau 2,1-

7,4% din produsul intern brut (PIB) (Hussein, 2008). În plus, costul dezastrelor, 

cumar fi inundațiile și secetele, ca o pondere a PIB este semnificativ mai mare în 

țările sărace decât în țările bogate (Delli Priscoli și Wolf, 2009). Degradarea apei 

dulci ridică de asemenea costurile pentru consumatori prin forțarea furnizorilor de 

servicii (fie oficial fie neoficial) de a găsi surse alternative de apă. Restaurarea 

ecosistemelor din coline verzi și cumpăna apelor dimprejurul oraşelor poate 

furniza alternative mai ieftine și mai eficiente sau completează de asemenea, 

faptul că sunt mai rezistente la evenimente meteorologice extreme (Mafuta și alții, 

2011). 
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Apa și sanitația nesigure și necorespunzătoare – combinate cu practici nepotrivite 

de igienă – cauzează aproape 1,7 milioane de decese anual (WHO, 2002). 

Contaminanții microbieni și bolile pe care aceștia îi cuzează sunt la baza 

majorității amenințărilor legate de sănătate reprezentate de calitatea redusă a apei 

din Sudul Global. Costurile legate de sănătatea umană a calității reduse a apei pot 

fi considerabile: pierderile economice (inclusiv pierderea producției și costuri de 

tratare a sănătății) de la mortalitate și morbiditate cauzate de lipsa apei și sanitației 

în Africa au fost estimate la 28,4 miliarde $ SUA. Acesta este echivalent cu 5% 

din PIB-ul Africii (WHO, 2006b).     

 

Randamentul investițiilor într-o gospdărire mai bună a apei variază în funcție de 

regiune și tehnologie. Organizația Mondială a Sănătății calculează faptul că 

pentru fiecare $ SUA investit în siguranța apei potabile și în sanitația de bază, 

veniturile care se întorc pot varia de la 3$ SUA la 34 $ SUA (Hutton și Haller, 

2004). Protejarea sănătății umane și de mediu, îmbunătățirea productivității la 

locul de muncă și încurajarea frecvenței la școală și deprinderile educaționale (în 

special printre fete, care petrec timp semnificativ colectând apă) sunt printre 

beneficiile managementului durabil al apei și furnizării unei ape sigure (ONU-

WWAP, 2009). 
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4. PROVOCAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 
 

 

riza gospodăririi apei se desfășoară pe fundalul schimbărilor 

climatice. Ultimul Raport de Evaluare (2007) al Panel-ului 

Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC) a 

prezentat dovada pentru încălzirea globală „fără echivoc” și a 

prevăzut o încălzire de 1,80C până la 40C până în 2100. Zonele continentale pot 

experimenta temperaturi mai mari, valuri de căldură mai frecvente, mai puține 

precipitații și precipitații mai intense. Zonele afectate de secete sunt așteptate să 

se extindă. Unele regiuni vor vedea cicloane tropicale intense, iar zonele de coastă 

se vor confrunta cu creșterea nivelului mării. Zonele de costă cu altitudine mică 

reprezintă doar 2% din zona continentală totală din lume, dar găzduiește o valoare 

estimată la 13% din populația urbană (ONU-Habitat, 2011). Caseta 3 sintetizează 

efectele pentru majoritatea regiunilor lumii. 

C 

 

Caseta 3. Predicții climatice regionale  

Deoarece temperaturile climatice cresc, părțile centrale și din est ale Africii sud-

Sahariene pot experimenta mai multe inundații și pagube asociate cu infrastructura de 

alimentare cu apă și sanitație. Africa de Sud, care are un număr mare de conducte de 

alimentare cu apă și sisteme de canalizare, este așteptată să experimenteze declinul 

precipitațiilor medii; mediile urbane vor trebui să gestioneze cererea și să reducă 

scurgerile și alte pierderi de apă. De asemenea, precipitațiile reduse reprezintă o 

amenințare pentru Sahel și Africa sud-Sahariană și de sud-vest. 

 Africa de Nord și regiunile mediteraneene de est – care sunt deja aride – sunt, de 

asemenea, susceptibile de a experimenta în continuare declinul precipitațiilor medii. 

Regiunea are rate ridicate de conducte de alimentare cu apă și sisteme de canalizare și va 

trebui să prevină cotele nedurabile de captare a apelor subterane, în special pentru 

alimentarea cu apă urbană. Desalinizarea devine mai comună în aceste regiuni; 

aprovizionarea ulterioară cu energie și costurile, precum și țintele emisiilor gazelor cu 

efect de seră, vor influența contribuția continuă a desalinizării pentru alimentarea cu apă. 
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 Asia de Sud va vedea probabil o creștere a precipitațiilor medii și evenimente 

meteorologice umede mai intense, la cinci zile. Riscurile care decurg din inundații au 

implicații serioase pentru multe tipuri de alimentări cu apă. În altă parte a regiunii, apa 

rezultată în urma topirii glaciare poate fi amenințată de încălzirea accelerată. 

 În America Centrală și America de Sud, partea nord-estică, clima se așteaptă să 

devină mai uscată. În același timp, acoperirea cu conducte de alimentare cu apă se 

așteaptă să crească de la nivelele actuale de 75%. Regiunea va trebui să elaboreze 

strategii pentru asigurarea alimentării cu apă sub riscul secetei. 

Sursa: WHO și DFID, 2009.     

   

Având în vedere concentrările lor ridicate de oameni, industrii, infrastructură și 

activități economice, mediile urbane se vor confrunta cu amenințări atât imediate 

cât și lente privind schimbările climatice (ONU-Habitat, 2011): întreruperile 

alimentării cu apă, rețelele de transport, ecosisteme, furnizarea energiei și 

producția industrială; pagube cauzate infrastructurii fizice; incapacitatea de a 

continua serviciile de bază; colapsul economiilor locale; agravarea inechităților 

urbane existente; și dispersia populației urbane. Dezastrele naturale bruște au 

strămutat aproximativ 20 milioane de oameni în 2008. Până în 2050, numărul de 

oameni strămutați de evenimentele legate de schimbările climatice se aşteaptă să 

crească la 200 milioane (ONU-Habitat, 2011). Gospodăriile cu venituri mici – atât 

din ţările dezvoltate cât şi din cele în curs de dezvoltare – sunt cel mai puţin 

pregătite (ONU-Habitat, 2011). 

 

Apa este principalul canal pentru efectele schimbărilor climatice în zonele urbane 

(ONU-Water, 2010), iar hidrologia apelor dulci va fi cea mai afectată de 

schimbările climatice printre sisteme (IPCC, 2007). Până de curând, aspectele 

urbane au fost în mare parte absente de la discuţiile internaţionale privind politica 

schimbărilor climatice. Acum, oraşele lumii elaborează măsuri de adaptare şi 

atenuare, inclusiv strategii de îmbunătăţire a rezistenţei sectorului lor de apă.           
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4.1. Schimbările climatice şi alimentarea cu apă  

Aşa cum şi cererea de apă urbană creşte datorită creşterii demografice, 

alimentarea cu apă poate deveni puţină în funcţie de precipitaţii, fluxurile râurilor 

şi modificarea maselor de apă subterană (ONU-Habitat, 2011). Unele surse pot 

deveni necorespunzătoare pentru anumite utilizări (ex., salinitatea poate limita apa 

pentru utilizarea în agricultură), iar costul tratării apei poate creşte (ex., 

eutrofizarea poate solicita tratarea suplimentară a apei menajere) (Sadoff şi 

Muller, 2009). Pentru unele metropole în curs de dezvoltare rapidă din deşert şi 

semideşert, deficitul de apă poate fi sever (Biswas şi alţii, 2004). 

 

Schimbările climatice sunt de natură să afecteze tehnologiile de alimentare cu apă, 

în special prin daunele cauzate de inundaţii, creşterea cerinţelor de tratare şi 

reducerea disponibilităţii şi capacităţii operaţionale. Perioadele extinse de secetă 

cresc vulnerabilitatea sistemelor de ape subterane superficiale, colectării apei 

pluviale de acoperiş a apelor de suprafaţă. 

 

Cele mai multe tehnologii de alimentare cu apă potabilă care sunt vulnerabile la 

schimbările climatice prezintă cel puţin un potenţial de adaptare. Printre 

tehnologiile considerate îmbunătăţite în conformitate cu Programul Comun de 

Monitorizare al WHO-UNICEF privind Alimentarea cu Apă şi Sanitaţia, fântânile 

tubulare (utilizate cel mai mult în Asia) prezintă o rezistenţă relativ mare la 

schimbările climatice; izvoarele protejate şi conductele mici de alimentare par să 

fie rezistente la un grad mai mic; fântânile forate şi colectarea apei pluviale, cu 

atât mai puţin. Alimentările cu apă care sunt gestionate de serviciul public au 

potenţial mare de rezistenţă şi capacitate de adaptare – o mare parte din el nu a 

fost încă realizat. Alimentările cu apă care sunt gestionate de comunităţi mici sunt 

considerate foarte vulnerabile (WHO şi UNICEF, 2009). 

 

Aşa cum se schimbă modurile de disponibilitate a apei, comerţul cu apă virtuală 

(produse pe bază de apă) poate creşte între regiunile cu apă sigură şi cele fără 

siguranţa apei. Comerţul virtual al apei poate servi la susţinerea securităţii 
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alimentare prin transferul producţiei alimentare în zonele cu potenţial ridicat. Cu 

toate acestea, fluctuaţiile recente ale preţurilor alimentelor au subliniat problema 

accesului la alimentele de bază. (Sadoff şi Muller, 2009). 

 

4.2. Schimbările climatice şi sanitaţia 

Schimbările climatice pot afecta în mod direct sanitaţia în cazul în care apa este 

esenţială pentru proces (precum canalizarea) sau indirect dacă ecosistemele sunt 

puţin capabile să absoarbă sau să reducă deşeurile. În zonele aride, sistemele de 

canalizare dependente de apă vor deveni mai dificil de operat şi de întreţinut. 

 

În cazul în care intensitatea precipitaţiilor şi inundaţiilor creşte, schimbările 

climatice vor impune costuri suplimentare privind drenarea apelor pluviale, baraje 

şi diguri şi poate restitui anumite zone nelocuibile. Inundaţiile pot deteriora 

sistemul de canalizare. În oraşele cu sisteme combinate de canalizare a apei 

pluviale şi menajere, inundaţiile pot distruge instalaţiile de tratare şi pot crea 

riscuri pentru sănătatea publică (Tucci, 2009). Creşterea nivelurilor apei subterane 

poate genera poluare de la latrinele groapă dificil de gestionat (WHO şi DFID, 

2009). Inundaţiile, de asemenea, pot contamina rezervele de apă, conducând la 

incidenţe crescute a bolilor diareice şi respiratorii (ONU-Habitat, 2011).     

 

Dintre tehnologiile de sanitaţie clasificate ca îmbunătăţite conform Programului 

Comun de Monitorizare al WHO-UNICEF privind Alimentarea cu Apă şi 

Sanitaţie, latrinele groapă sunt mai rezistente deoarece ele pot fi reproiectate. 

Facilităţile individuale, în general, sunt mai puţin rezistente. În cazul în care 

nivelul apei subterane creşte, totuşi, poluarea de la latrinele groapă devine dificil 

de controlat. Canalizarea modificată, care include opţiuni simplificate, precum 

canalizarea in evacuarii subterane mici („small bore”), „superficială” şi rezervoare 

mcic cu colectare intermitenta(„condominial”), costă de obicei mai puţin decât 

canalizarea tradiţională, funcţionează cu mai puţină apă şi se aşteaptă să fie mai 

rezistentă în faţa unei serii mari de scenarii meteorologice. 
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„Deficitul de adaptare” se referă la insuficienţa infrastructurii urbane, în unele ţări 

în curs de dezvoltare, în tratarea condiţiilor actuale, să nu mai vorbim despre 

provocările generate de schimbările climatice (ONU-Habitat, 2011). Mai multe 

cartiere sărace nu dispun de reţele de drenare sau canalele de drenare sunt 

sufocate de gunoaie. Precipitaţiile abudente pot declanşa inundaţii cu ape uzate 

netratate de la canalele de deversare (Twumasi şi Asomani-Boateng, 2002). 

 

În mai multe ţări, infrastructurile de stocare, tratare, transport şi distribuire au 

ajuns la, sau au depăşit, sfârşitul duratei vieţii pentru care au fost proiectate. 

Deteriorarea infrastructurii prezintă riscuri pentru sănătatea umană şi de mediu, şi 

pentru proprietatea publică şi privată, cu efecte grave asupra economiilor locale. 

Schimbările climatice vor împovora în continuare aceste sisteme (Khatri şi 

Vairavamoorthy, 2007). 

 

Tabelul 1 arată gama de fenomene meteorologice pe care oraşele sunt susceptibile 

să le facă faţă, cu efectele lor asupra sistemelor urbane. 

 

Tabel 1. Fenomene meteorologice şi efectele lor asupra sistemelor urbane 

 Fenomen 

meteorologic 

Efect  Sistem 

vulnerabil 

Consecinţe posibile 

Scăderea 

precipitaţiilor 

Deficit de apă 

Alimentarea cu 

apă 

Stocarea apei pentru gospodării, 

industrii şi servicii 

Sănătatea umană Malnutriţie şi creşterea incidenţei 

bolilor asociate apei 

Producţia 

alimentară 

Disponibilitatea redusă a apei pentru 

irigaţii şi reducerea randamentului 

produselor alimentare de  import 

Spaţii verzi 

urbane 

Reducerea biodiversităţii şi 

serviciilor ecosistemelor 

Reducerea fluxului 

cursului de apă 

Alimentarea cu 

energie 

Reducerea potenţialului de generare 

a energie hidroelectrice: perturbarea 

sistemelor de răcire ale centralelor 

termice 
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Producţia 

alimentară 

Impactul negativ asupra pescuitului 

de coastă datorită reducerii fluxului 

de sedimente şi nutrienţi 

Creşterea 

precipitaţiilor 

Inundaţii  

Alimentarea cu 

apă 

Perturbarea alimentării publice cu 

apă 

Ape uzate Inundarea facilităţilor şi 

contaminarea corpurilor de apă 

Transport  Daune asupra infrastructurii de 

transport 

Mediu construit Perturbări ale aşezărilor, comerţului, 

transportului şi societăţilor: 

pierderea proprietăţii 

Eroziune şi 

transportul 

sedimentelor crescute 

Alimentarea cu 

apă (rezervoare) 

Sedimentarea şi reducerea 

capacităţii de stocare a apei şi 

creşterea turbidităţii 

Temperaturi 

mai mari 

Reducerea 

concentraţiilor de 

oxigen în apă şi 

amestec modificat 

Alimentarea cu 

apă (lacuri, 

rezervoare) 

Reducerea calităţii apei (ex., 

înfloriri algale): creşterea cerinţelor 

de tratare 

Modificări în 

acoperirea cu zăpadă 

şi gheaţă 

Alimentarea cu 

apă (râuri) 

Modificarea calendarului şi 

magnitudinii fluxului de vârf 

Creşterea 

conţinutului bacterian 

şi fungic al apei 

Alimentarea cu 

apă 

(infrastructură) 

Creşterea cerinţelor de tratare pentru 

îndepărtarea mirosului şi gustului 

Creşterea 

nivelului 

mării 

Intruziunea apei 

sărate în acviferele de 

coastă 

Alimentarea cu 

apă (ape 

subterane) 

Reducerea disponibilităţii apei dulci 

datorită intruziunii apei sărate: 

abandonarea surselor de apă 

Furtuni, inundaţii Tot  Deterioarea întregii infrastructuri de 

coastă: costurile de protecţie de 

coastă comparativ cu costurile de 

relocare a utilizării terenului: 

potenţial pentru circulaţia populaţiei 

şi infrastructură 

Sursa: IPCC, 2007; Loftus, 2011. 
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4.3. Contribuţiile urbane la schimbările climatice 

 Centrele urbane afectează ciclulul carbonului şi sistemul climatic prin emiterea 

gazelor cu efect de seră şi generarea de deşeuri solide, precum şi prin modurile lor 

de utilizare a terenului. Tratarea apei uzate este o sursă de emisii de dioxid de 

carbon, metan şi oxid de azot (WHO şi DFID, 2009). Emisiile de metan din apele 

uzate sunt prognozate să crească la aproape 50% între 1990 şi 2020 (deşi, în 

prezent acest lucru este relativ minor) şi creşterea oxidului de azot este estimat la 

25% (IPCC, 2007). 

 

Aşezările neoficiale şi mahalalele, care tind să apară lângă râuri, cursuri de apă şi 

ţărmuri care oferă accesul neoficial la apă, pot perturba sistemele acvatice şi pot 

priva oraşul de serviciile esenţiale ale ecosistemului, inclusiv controlul 

inundaţiilor. Odată cu creşterea în paralel a mediilor construite şi a 

impermeabilităţii de durată a suprafeţei terenurilor urbane, infiltrarea naturală şi 

fluxurile apelor pluviale sunt perturbate (Tucci, 2009). 

 

În 2011, de exemplu, ploile musonice abundente şi furtunile tropicale succesive 

au cauzat inundaţii extinse în Bangkok. De-a lungul anilor, urbanizarea şi 

dezvoltarea rapidă a oraşului şi împrejurimilor sale au redus zonele cu retenţie a 

inundaţiilor şi au redus zonele inundabile (ONU-WWAP, 2009). Oraşul este 

localizat într-o deltă mlăştinoasă, netedă, iar mai multe cartiere ale sale se află sub 

nivelul mării, ceea ce îl face printre capitalele cele mai vulnerabile din Asia de 

Sud (Yusuf şi Francisco, 2009). Cazul Bangkok ilustrează lupta cu care multe 

oraşe – în special din Sudul Global – se confruntă în asigurarea faptului că 

dezvoltarea urbană nu submină protecţia mediului şi siguranţa publică. 

 

De asemenea, oraşele contribuie la emisiile gazelor cu efect de seră înafara 

graniţelor lor prin extinderea şi consumul lor. Aşa cum oraşele se extind în zonele 

dimprejur, deseori pe terenuri care au fost iniţial acoperite de vegetaţie, izolarea 

dioaxidului de carbon este redusă. Sprijinul oraşelor pe pădurile vecine, terenurile 

agricole şi cumpăna apelor pentru bunuri de consum, alimente şi apă conduce la 
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emisia gazelor cu efect de seră în zonele periferice de sprijin (ONU-Habitat, 

2011). 

 

Cuantificarea contribuţiei exacte a oraşelor la schimbările climatice rămâne dificil 

de realizat. Diverse organizaţii şi-au dezvoltat cadre şi standarde pentru oraşe 

pentru a calcula volumul emisiilor de gaze cu efect de seră generat în cadrul 

graniţelor lor.2 Conform unor estimări recente, oraşele reprezintă 75-80% din 

emisiile de carbon (Kamal-Chaoui şî Robert, 2009; Banca Mondială, 2010). 

 

Sectoarele industriale şi corporaţiile individuale încep să conducă inventare ale 

emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a evalua efectele activităţii lor asupra 

mediului. Totuşi, rămân întrebări, inclusiv alegerea dintre măsurile bazate pe 

producţie sau cele pe consum şi schiţarea graniţelor urbane în scopul calculării 

emisiilor (ONU-Habitat, 2011). 

 

4.4. Opţiuni de răspuns 

O mare parte din cercetarea timpurie privind schimbările climatice şi politica au 

separat reducerea (limitarea activităţilor antropice care intensifică schimbările 

climatice) de adaptare (pregătirea pentru consecinţe). Cu toate acestea, din ce în 

ce mai mult, acestea sunt interconectate şi trebuie să fie aliniate cu obiectivele 

generale ale dezvoltării durabile (McEvoy şi alţii, 2006; Banca Mondială, 2010). 

Analiza măsurilor propuse poate demonstra potenţialele sinergii, conflicte şi 

compromisuri. Restaurarea spaţiilor verzi urbane, de exemplu, serveşte atât 

atenuării cât şi adaptării urbane: aceste zone nu doar izolează carbonul, ci de 

asemenea protejează mediile urbane de daunele asociate cu fenomenele 

meteorologice extreme (ONU-Habitat, 2011). 

 

Acţiunea comprehensivă pentru tratarea schimbărilor climatice trebuie să 

reprezinte scările temporale şi spaţiale la care se desfăşoară atenuarea şi 
                                                 
2 A se vedea, de exemplu, Guvernele Locale pentru cadrul Durabilităţii (Protocolul Internaţional 
de Analiză a Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră al Guvernului Local) şi Standardul Internaţional 
pentru Determinarea Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră pentru Oraşe.   
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adaptarea: măsurile de atenuare tind să fie conduse de obligaţiile internaţionale şi 

de ţintele naţionale, cu beneficii pe termen lung; adaptarea este mai mult la nivel 

local şi imediată. Concentraţiile mari ale oamenilor şi activitatea economică în 

oraşe face programele de atenuare şi adaptare mai fezabile şi mai necesare. Cu 

toate acestea, eforturile de a reduce intensitatea carbonului din apa urbană şi 

sistemele de sanitaţie au fost relativ mici, iar sistemele de apă urbană 

impermeabile au rămas în urma priorităţilor urgente de gospodărire a apei urbane, 

cum ar fi extinderea gradului de acoperire şi oprirea pierderilor de la apa fără 

venit. Eforturile pentru a face faţă variabilităţii climatice şi hidrologice extreme şi 

imediate sunt deseori „de cele mai multe ori în etapele preliminare şi în mod 

frecvent special în natură” (Danilenko şi alţii, 2010). 

 

Pregătirea pentru schimbările climatice solicită o abordare integrată. Pentru a 

determina vulnerabilitatea climatică şi a îmbunătăţi rezistenţa, de exemplu, 

planificatorii trebuie să vadă gospodărirea apei urbane în relaţie cu mediul 

regional construit, politicile de control al poluării şi gestiunea deşeurilor solide şi 

a apelor pluviale. Pentru a actualiza starea de pregătire, ei trebuie să înţeleagă 

disponibilitatea resurselor, să anticipeze cererea şi să găsească soluţii pentru 

infrastructură, să monitorizeze procedurile operaţionale şi procesele de planificare 

şi să ia acţiunile corecte. 

 

Mai multe oraşe ale lumii încep să managerieze sistemele lor de apă luând în 

considerare schimbările climatice (Caseta 4). 

 

Caseta 4. Seattle, Melborne şi Manila: Schimbările climatice, adaptare şi atenuare 

Serviciul public al oraşului Seattle (WA, SUA) a făcut echipă cu Universitatea din 

Washington pentru a dezvolta metode pentru a reprezenta schimbările climatice în 

procesele de planificare a serviciului public. Acest lucru a implicat reducerea modelelor 

climatice globale la nivelul bazinului local de recepţie a apei şi modelarea hidrologiei 

bazinului de recepţie şi sistemelor. Analizele sunt actualizate deoarece noi date devin 

disponibile. Serviciul public a sponsorizat cercetări suplimentare cu Alianţa Cascade 

Water, Departamentul de Ecologie al Statului Washington şi autoritatea locală 
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metropolitană pentru a studia potenţialul pentru îmbunătăţirile operaţionale din sistemul 

său. 

 Echipa de Acţiune pentru Încălzirea Globală, formată în 2005, include 

reprezentanţi ai biroului bugetar, planificării apei, deşeuri solide şi alte departamente. În 

acest fel, autorităţile au fost capabile să adune consecinţele cumulative ale schimbărilor 

climatice de-a lungul sectoarelor urbane şi să le reprezinte în planul judeţean privind 

schimbările climatice (Danilenko şi alţii, 2010). 

 Apa Melbourne (în Victoria, Australia) caută să îmbunătăţească evaluările de 

sensibilitate, să extragă lecţii din scenariile pesimiste şi cu risc mare şi să minimizeze 

incertitudinile în previziunile climatice şi hidrologice. De asemenea, există explorarea 

desalinizării, reciclarea şi aplicarea preţului ca metode de îmbunătăţire a rezistenţei 

alimentării cu apă a oraşului, cu noi criterii de planificare şi opţiuni politice „fără regret”. 

Deoarece sud-estul Australiei a avut de suferit de pe urma secetei pentru mai mult de un 

deceniu, oraşul are deja o campanie de conştientizare a publicului care distribuie 

informaţii privind conservarea apei, raportează nivelurile râului şi volumele rezervorului 

şi face reclamă într-o serie de magazine, inclusiv în taxiurile de oraş, pentru a influenţa 

comportamentul publicului privind consumul de apă. Atât în Melbourne cât şi în Seattle, 

sensibilizarea publică a fost utilizată pentru a comunica efectele schimbării climatice 

asupra sistemelor de apă urbană diferitelor grupuri de factori interesaţi şi pentru a-i 

angaja în elaborarea măsurilor corespunzătoare de adaptare. 

 Melbourne este susceptibil să experimenteze reducerea ulterioară a 

precipitaţiilor, conducând la reducerea alimentării cu apă şi a disponibilităţii apei. 

Deoarece oraşul nu primeşte subvenţii de la guvernul federal sau stat pentru adaptarea 

sistemului lor de alimentare cu apă la schimbările climatice, toate eforturile sunt finanţate 

prin perceperea de taxe de la consumatorii de apă (Danilenko şi alţii, 2010). 

 Compania Manila privind Apa, Filipine, subliniază atenuarea politicii 

schimbărilor climatice, lansată în 2007. Acesta este un plan de management al carbonului 

în curs de elaborare pentru îmbunătăţirea eficienţei energiei şi utilizarea surselor de 

energie mai regenerabile în operaţiunile lor. Proiectul de la deşeuri la energie al 

serviciului public va recupera energia de la nămolul de la apele uzate şi o va folosi pentru 

a funcţiona Staţia de Epurare a Apei Uzate din Ayala de Sud, localizată în zona 

metropolitană a Oraşului Makati. 
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Măsurile de adaptare luate din timp vor permite oraşelor să reducă costurile şi 

provocările tehnice asociate cu adaptarea clădirilor, schimbarea infrastructurii şi 

ajustarea planurilor de utilizare a terenului în funcţie de schimbările climatice.  

Guvernul local are un rol critic în instalarea şi întreţinerea infrastructurii şi 

serviciilor care sunt rezistente la climă. Cu toate acestea, în multe părţi ale lumii, 

guvernele locale nu dispun de resurse necesare şi capacitate instituţională. În 

aceste condiţii, măsurile de adaptare bazate pe comunitate trebuie să se bazeze pe 

capacitatea locală de adaptare. Nici abordările guvernamentale nici cele 

comunitare nu sunt suficiente singure; răspunsurile eficiente de adaptare necesită 

participarea unei serii mari de factori interesaţi (ONU-Habitat, 2011). 
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5. DE LA CONSUMATORUL DE RESURSE LA MANAGERUL 

DE RESURSE 
 

 

rbaniştii se confruntă cu alegerea unei abordări viitoare pentru 

resursele de apă: oraşele lor pot deveni din ce în ce mai mult 

dependente de zonele rurale de susţinere şi pot lărgi „umbra” 

lor urbană, afectând potenţial producţia alimentară, fluxurile de 

nutrienţi şi resursele de apă; sau pot trece de la a fi consumatori de resurse la 

manageri de resurse, modificând modul lor de consum, gestiunea deşeurilor şi 

intenţionează să echilibreze mai bine fluxurile resursei pentru şi de la oraşe. 

U 

 

Această secţiune schiţează transferul care este necesar pentru inaugurarea unui 

management de apă mai durabil pentru oraşe şi împrejurimile lor.     

 

5.1. Managementul convenţional al apei urbane 

Managementul apei urbane caută să asigure accesul la infrastructura şi serviciile 

de apă şi sanitaţie. De asemenea, trebuie să gestioneze apa de ploaie, apele uzate, 

drenarea apelor pluviale şi scurgerile de poluare, în timp ce controlează bolile şi 

epidemiile datorate apei, reduce inundaţiile, secetele şi alunecările de teren şi 

previne degradarea resursei. Chiar dacă strategiile de management convenţional al 

apei urbane nu au fost în măsură să răspundă cererilor existente, în viitor se va 

cere mai mult managementul apei urbane. Având în vedere provocările 

reprezentate de dezvoltarea urbană şi de schimbările climatice, practica 

convenţională de management al apei urbane pare depăşită. Tradiţia ei de a 

gestiona elementele sistemului de apă urbană ca servicii izolate conduce la un 

„metabolism” urban neechilibrat (Novotny, 2010) şi la probleme separate de apă 

urbană provenite de la procesele generale de planificare urbană. 

 

În trecut, alimentarea cu apă, sanitaţia, tratarea apei uzate, drenarea apei pluviale 

şi gestiunea deşeurilor solide au fost planificate şi livrate la scară mare ca servicii 
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izolate. O serie de autorităţi, fiecare ghidată de politici distincte şi acte legislative, 

continuă să supravegheze subsectoarele de apă la nivel de oraş. Modelul 

tradiţional de gospodărire a apei urbane nu a reuşit să facă distincţia dintre diferite 

clase de calitate a apei şi să identifice consumul pe clase. Prin urmare, apa de 

calitate mare a fost deviată către nevoile neselectate de apă urbană (Van der 

Steen, 2006). Această problemă nu se limitează la graniţele oraşului: 

managementul la nivel de bazin deseori neglijează să recunoască interdependenţa 

transectorială în apa dulce, apa uzată, controlul inundaţiilor şi apa pluvială (Tucci 

şi alţii, 2010). Apa este extrasă din surse din amonte şi distribuită către zonele 

urbane, unde este folosită şi poluată, apoi recanalizată – deseori netratară – în 

aval. 

 

Problemele de apă rămân deseori deconectate de la procesele de planificare 

urbană generală. Această problemă este evidentă în special în ţările în curs de 

dezvoltare, acolo unde dezvoltarea urbană modernă, asociată cu proiectarea fizică 

a aşezărilor umane şi schemele de zonare a utilizării terenului, încă predomină 

(ONU-Habitat, 2009). Eforturile din trecut s-au concentrat pe conţinutul extinderii 

urbane, o ţintă care este relevantă pentru oraşele cu densitate mică şi cu dezvoltare 

redusă, dar nepotrivită pentru centrele cu densitate mare şi dezvoltarea rapidă din 

multe regiuni în curs de dezvoltare (Angel şi alţii, 2011). Acest model s-a dovedit 

a fi exclusiv: nu reuşeşte să ia în considerare numărul vast al noilor veniţi şi riscul 

ridicat de sărăcie al acestora. În cazul în care sunt înlocuite cadrele alternative, 

autorităţile oraşului şi managerii municipali nu dispun în mod frecvent de 

capacitate instituţională necesară pentru a le pune în aplicare. Rezultatul: aşezări 

neoficiale şi extindere periurbană. 

 

5.2. Managementul integrat al apei urbane 

Tranziţiile urbane care sunt acum în curs – şi persistenţa lor dincolo de limitele 

oraşului – înseamnă că centrele urbane sunt unităţi critice de management al apei. 

O nouă abordare este clar necesară. 
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Managementul integrat al apei urbane nu este un set de remedieri rapide pentru 

probleme izolate de management al apei urbane. Mai degrabă, reîncadrează 

relaţiile oraşului cu apa şi alte resurse şi elaborează un concept privind modurile 

în care acestea pot fi supravegheate. 

 

În esenţă, IUWM: 

 cuprinde toate sursele de apă dintr-un bazin urban: apa albastră (apele de 

suprafaţă, apele subterane, apa transferată, apa desalinizată), apa verde (apa de 

ploaie), apa neagră, maro, galbenă şi apa gri (apele uzate), apa recuperată, 

apele pluviale şi apa virtuală; 

 egalează calitatea diferitelor surse (ape de suprafaţă, ape subterane, diferite 

tipuri de ape uzate, apă recuperată şi ape pluviale) cu calitatea necesară pentru 

diferite utilizări; 

 ia în considerare stocarea apei, distribuţia, tratarea, reciclarea şi eliminarea ca 

un ciclu în locul activităţilor discrete şi în consecinţă planurile de 

infrastructură; 

 planifică protecţia, conservarea şi exploatarea resurselor de apă la sursa lor; 

 ia în considerare alţi consumatori, din alte medii decât cele urbane, ai 

aceloraşi resurse de apă; 

 recunoaşte şi caută să alinieze seria de instituţii oficiale (organizaţii, legislaţie 

şi politici) şi neoficiale (norme şi convenţii) care guvernează apa în şi pentru 

oraşe; şi 

 caută să echilibreze eficienţa economică, echitatea socială şi durabilitatea 

mediului.   

 

Tabelul 2 compară practica din trecut cu noua abordare. 
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Tabel 2. Compararea managementului de apă urbană şi IUWM. 

Managementul apei urbane din trecut IUWM din viitor 

Sistemele de apă şi apă uzată se bazează pe 

înregistrări istorice ale apei de ploaie 

Sistemele de apă şi apă uzată se bazează pe 

surse multiple de date şi tehnici care găzduiesc 

grade mai mari de incertitudine şi variabilitate. 

Apa urmează un fel de cale de la alimentare, la 

o singură utilizare, la tratare şi eliminare. 

Apa poate fi recuperată şi reutilizată de multe 

ori, trecând de la calitate mare la calitate 

inferioară.  

Apa pluvială este o neplăcere, ce urmează să fie 

transportată rapid din zonele urbane. 

Apa pluvială este o resursă ce urmează să fie 

colectată ca o rezervă de apă sau reţinută pentru 

susţinerea acviferelor, căilor navigabile şi 

vegetaţiei. 

Deşeurile umane sunt o bătaie de cap, ce 

urmează să fie tratate şi eliminate. 

Deşeurile umane sunt o resursă ce urmează să 

fie colectată, procesată şi utilizată ca 

fertilizator. 

Abordările liniare dispun de sisteme discrete de 

colectare, tratare şi debarasarea de apă. 

Abordările de restabilire şi regenerare oferă 

sisteme integrate de furnizare a apei, energiei şi 

valorificarea resurselor legate de proiectarea 

utilizării terenului, reglementare şi sănătatea 

comunităţii. 

Cererea egalează cantitatea. Infrastructura este 

determinată de cantitatea apei necesară sau 

produsă de consumatorii finali. Toată apa este 

tratată conform standardelor de apă potabilă; 

toată apa uzată este colectată pentru tratare. 

Cererea are mai multe faţete. Infrastructura 

egalează caracteristicile apei necesare sau 

produse pentru consumatorii finali în cantitate 

suficientă, calitate şi nivel de fezabilitate. 

Infrastructura gri este făcută din beton, metal 

sau plastic. 

Infrastructura verde include sol şi vegetaţie 

precum şi beton, metal şi plastic. 

Ce este mai mare este mai bun; sistemul de 

colectare şi staţiile de tratarea sunt centralizate. 

Este posibil şi mic; sistemul de colectare şi 

staţiile de tratarea pot fi descentralizate. 

Soluţiile standard limitează complexitatea; 

infrastructura de apă constă în tehnologii de 

„sistem greu” dezvoltate de profesionalişti de 

apă urbană. 

Soluţiile por fi diverse şi flexibile; strategiile de 

management şi tehnologiile combină sistemele 

„grele” şi „uşoare” clasificate de o gama largă 

de experţi. 

Serviciile publice urmăresc costurile singure şi 

se concentrează pe contabilitate. 

Serviciile publice evaluează multitudinea de 

beneficii de la opţiunile de investiţii şi 

tehnologii şi se concentrează asupra creării 

valorii. 
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Standardul este un set de instrumente de afacere 

des folosit. 

Un set de instrumente extins de opţiuni include 

sisteme de tehnologie avansată, tehnologie 

joasă şi sisteme naturale.  

Instituţiile şi reglementările blochează inovarea. Instituţiile şi reglementările încurajează, 

inovarea. 

Sistemele de alimentare cu apă, ape uzate şu 

ape pluviale sunt distincte din punct de vedere 

fizic. Integrarea instituţională are loc prin 

accident istoric. 

Sistemele de alimentare cu apă, ape uzate şi ape 

pluviale sunt legate internaţional. Integrarea 

fizică şi instituţională sunt susţinute printr-un 

management coordonat. 

Colaborarea egalează relaţiile publice. Alte 

agenţii şi publicul devin implicae doar când 

este solicitată aprobarea soluţiei predominante. 

Colaborarea egalează angajarea. Alte agenţii şi 

publicul sunt implicate activ în cercetarea 

pentru soluţii eficiente. 

Surse: Moddemeyer, 2010; Pinkham, 1999. 

 

Grupat într-un cadru mai general de management integrat al resurselor de apă 

(IWRM), IUWM poate contribui la securitatea apei într-un bazin hidrografic sau 

bazin de recepţie prin alinierea sectorului de apă urbană cu alimentarea cu apă 

urbană, agricultura, industria şi energia. Astfel, IUWM nu este un scop în sine. 

Mai degrabă, este o cale de supraveghere a unui subsistem de bazin pentru a 

îmbunătăţi disponibilitatea şi accesul la apă şi minimizarea conflictelor privind 

utilizarea. 

 

5.3. Către un cadru pentru Managementul Integrat al Apei Urbane 

Cadrul pentru IUWM se bazează pe un model integrat al ciclului de apă urbană 

(Figura 2), inclusiv abordările ingineriei de sistem. Include atât fluxuri 

„standarde” de apă urbană (apă potabilă, ape uzate şi scurgeri) cât şi integrarea lor 

prin scheme de reciclare (apa gri, apa recuperată şi colectarea apei de ploaie). 
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Figura 2. Modelul integrat al ciclului de apă urbană 

Sursa: SWITCH, 2011. 

 

Legăturile dintre diferite fluxuri de resurse urbane, precum apa, energia şi relaţia 

cu nutrienţii, trebuie să fie luate în considerare într-un model integrat (Figura 3). 

Abordarea de sistem nu este limitată la caracteristicile fizice ale ciclului de apă 

urbană, ci include de asemenea structuri instituţionale, financiare şi politice 

(Figura 4). Astfel, oamenii şi diferitele lor forme organizaţionale sunt elemente 

integrale ale sistemului de apă urbană (van der Steen şi Howe, 2009). Graniţele 

modelului de sistem pentru IUWM ar putea fi suficient de mari pentru evitarea 

externalităţilor. Limitele prea înguste ale sistemului ar putea avea drept rezultat 

suboptimizarea dăunătoare subsistemelor individuale. 
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Figura 3. Integrarea diferitelor servicii urbane 

Sursa: SWITCH, 2011. 

 

Cadrul subliniază legăturile din interiorul ciclului de apă urbană. În cazul în care 

sunt ignorate, interacţiunile dintre diferite elemente ale ciclului de apă urbană se 

pot afecta negativ reciproc, în timp ce în acelaşi timp, pot fi omise sinergiile 

pozitive. Pentru a captura interacţiunile şi legăturile complexe, sunt necesare 

instrumente de modelare pentru IUWM pentru a prognoza impactele posibilelor 

intervenţii asupra sistemului. Există o serie de diferite modele pentru susţinerea 

deciziilor şi pentru definirea scopului (ex., CITY WATER, AQUACYCLE, UVQ 

UWOT, MULINO, HARMONIT, DAYWATER) care pot susţine IUWM prin 

permiterea evaluării echilibrului dinamic al apei, energiei şi poluanţilor la scară de 

oraş. Aceste instrumente sunt proiectate pentru a oferi o îndrumare asupra 

impactelor potenţiale pe termen scurt şi lung ale tehnologiilor inovative şi 

sistemelor pentru managementul apei urbane (Bates şi alţii, 2010) şi pot ajuta la 
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identificarea configuraţiilor sistemului care minimizează consumul de apă, 

costurile şi energia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cadrul pentru integrarea instituţională 

Sursa: Brown şi alţii, 2006 

 

Nu există niciun model IUWM care să se potrivească oricărei dimensiuni. 

Adminsitratorii de apă pot lua în considerare implicaţiile alegerii la scară: de 

exemplu, când bazinele de recepţie sau bazinele hidrografice pot fi folositoare sau 

la scară corespunzătoare pentru utilizare şi când municipalităţile sau regiunile se 

potrivesc mai bine? Ce decizii sunt cel mai bine luate la scară de bazin de recepţie 

sau bazin hidrografic şi ce decizii sunt cel mai bine luate la altă scară? Există 

diferite opţiuni de graniţă, în funcţie de factorii naturali şi sociali. Cu toate 

Capacitate 
intra 
organiza 
ţională 

Capacitate 
individuală

Capacitate 
inter 
organiza 
ţională 

Capacitate 
reguli 
externe şi 
stimulente 

Context fizic, 
istoric, economic 
şi social 

Întărirea organizaţională 
– dezvoltare politici, 
proceduri, structură, 
reţea, colaborare 

Reguli externe – standarde, 
strategii de consolidare 
Stimulente – mobilizarea 
susţinerii comunităţii, 
instrumente bazate pe piaţă 

Dezvoltare profesională – 
competenţele oamenilor şi 
tehnice 
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acestea, fiecare va avea niveluri grupate de management printre municipalităţi, 

bazine, naţiuni şi regiuni.     

 

Tabelul 3 oferă un exemplu de obiective şi instrumente practice prin care acestea 

pot fi urmărite, la diferite nivele de management. 

 

Tabel 3. Obiectivele IUWM şi instrumente la diferite nivele de management 

Nivel  Obiective  Instrumente  

Gospodărie, 

comunitate 

Economii privind 

aprovizionarea 

Reciclarea în fabrici şi acasă 

Colectarea apei de ploaie 

Consum eficient al apei pentru bunuri de 

folsinţă îndelungată 

Satisfacerea nevoilor de bază Reţelele comunităţii la scară mică 

Autorizarea furnizorilor privaţi 

Servicii publice 

ale 

municipalităţii, 

oraşului 

Economii privind 

aprovizionarea şi realocarea 

consumabilelor 

Controlul scurgerilor şi întreţinerea reţelei 

Reutilizarea planificată la scară urbană 

Duble aprovizionări 

Tarife bazate pe cost şi măsurare 

Reabilitarea echipamentelor care folosesc 

apă 

Îmbunătăţirea sănătăţii şi 

satisfacerea nevoilor de bază 

Subvenţii specifice 

Educaţie privind igiena apei 

Facilitarea proviziilor la nivel de 

comunitate 

Îndepărtarea restricţiilor de proprietatea 

funciară privind proviziile 

Prevenirea infiltrării deşeurilor în provizii 

Creşterea investiţiilor Tarife bazate pe cost 

O mai bună colectare a venitului 

Eficienţă mai mare de operare 

Înfrânarea legăturilor ilegale 

Protecţia sursei sau protecţia 

calităţii 

Controale privind captarea apelor 

subterane 

Controlul scurgerilor pentru a stopa 

infiltrarea 

Zonarea terenului 
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Controlul poluării industriale şi cu deşeuri 

menajere 

Bazin  Îmbunătăţirea aprovizionării Dreptul achiziţionării apei din amonte şi 

eliminării deşeurilor 

Achiziţionarea serviciilor de protecţie a 

bazinului 

Îmbunătăţirea aprovizionării şi 

calităţii de protecţie 

Îmbunătăţirea fizică (baraje, reîncărcare) 

Reglementarea utilizării terenului de 

captare 

Reglementarea deversării deşeurilor şi 

apelor pluviale 

Taxe de poluare 

Realocarea aprovizionării Reglementarea captării 

Taxarea captării 

Comerţul cu apă 

Consultanţă, soluţionarea conflictelor 

Guvern 

subnaţional sau 

regional 

Îmbunătăţirea performanţei 

serviciului public 

Monitorizare, analiză comparativă şi 

publicitate 

Construirea competenţelor, capacitatea 

umană 

Împrumuturi publice 

Consultanţă, soluţionarea conflictelor şi 

utilizarea terenului 

Guvern naţional Prioritizarea obiectivelor Politica de alocare a apei şi terenului 

Cadre de reglementare 

Monitorizarea agenţiilor la nivel 

subnaţional şi de bazin 

Sursa: Rees, 2006 

 

Cercetări privind realizarea sustenabilităţii în sectorul de apă urbană din Australia 

au oferit o tipologie a „statelor în tranziţie, prezentată în Figura 5. Chiar dacă 

cercetătorii au avut grijă să sublinieze faptul că oraşele au circumstanţe unice 

socio-politice şi bio-fizice, tipologia nu indică cum diferite linii directoare pot 

influenţa funcţiile de furnizare a serviciilor sistemelor de apă urbană şi oferă un 

Managementul Integrat al Apei Urbane  53



PARTENERIATUL GLOBAL AL APEI 

„model mental” pentru luarea deciziilor pe termen lung, managementul integrat al 

apei urbane.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Linii Directoare Socio-Politice Cumulative 

Securitate şi 
acces la 
aprovizionare 
cu apă 

Protecţia 
sănătăţii 
publice 

Protecţia 
împotriva 
inundaţiilor 

Protecţia 
mediului 

Limite 
privind 
resursele 
naturale 

Echitate între 
generaţii, 
rezistenţă la 
schimările 
climatice 

Oraş 
Sensibil 
la Apă 

Ciclu de 
Apă în 
Oraş 

Oraş cu 
Căi 
navigabile 

Oraş 
cuAlimentare 
cu Apă 

Oraş cu 
Canalizare 

Oraş cu 
Drenare 

Alimentare 
hidraulică 

Scheme 
separate 
de 
canalizare 

Drenare, 
canalizare 
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poluării 
punctiforme şi 
difuze 

Diversitatea 
surselor 
potrivite 
scopului şi 
conservarea, 
promovarea 
protecţiei pe 
căi navigabile 

Infrastructură 
multi 
funcţională, 
adaptativă, 
proiectare 
urbană, 
consolidare 
comportament 
sensibil la apă 

Funcţii de Funizare a Serviciilor 

Figura 5. Tranziţiile de la oraşele cu alimentare cu apă la oraşele sensibile la apă 

Sursa: Brown şi alţii, 2008. 
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6. CREAREA UNUI MEDIU PROPICE PENTRU IUWM 
 

 

n esenţa lui, managementul integrat al apei urbane aproape 

echilibrează obiectivele, prioritizând obiectivele pe diferite 

intervale de timp şi luând măsurile practice desfăşurate în 

concordanţă cu gama de organizaţii. De asemenea solicită un 

context instituţional în care actorii publici şi privaţi pot lucra împreună, susţinuţi 

de cadre legislative şi politice coerente.   

Î 

 

Într-adevăr, succesul IUWM se bazează pe legături între transectoriale şi 

intersectoriale; aceasta nu este de competenţa oraşelor sau doar a sectorului de 

apă. Grade ridicate de integrare internă şi aliniere între diferite nivele de 

management al resurselor sunt caracteristici ale oraşelor „verzi” sau „durabile” în 

curs de dezvoltare. Aceste oraşe se inspiră dintr-o serie de instrumente pentru a 

cataliza coordonarea, inclusiv bugetele cu resurse multe şi planurile integrate 

pentru oraşele mari.  

 

6.1. Roluri pentru guvernele centrale 

În perioada anilor 1990, când furnizarea serviciilor publice a fost considerată un 

eşec din punctul de vedere al eficienţei, s-a aşteptat ca abordările de piaţă să 

îmbunătăţească eficienţa, să creeze noi fluxuri financiare şi să furnizeze o 

responsabilitate mai mare (UNDP, 2006). Deşi sectorul corporativ a îmbunătăţit, 

în locuri, eficienţa furnizării serviciilor, a fost mai puţin capabil să atingă 

obiectivele de echitate. În conformitate cu ONU-Habitat (2009), actuala criză 

financiară mondială a evidenţiat unele limite ale abordărilor conduse de piaţă şi a 

reaprins interesul în ceea ce priveşte implicarea solidă a guvernului în a asigura ca 

nevoile de bază să fie atinse. Fluctuaţiile preţurilor mondiale la energie şi 

alimente pot obliga guvernele centrale să exercite un rol de reglementare mai 

mare peste forţele de piaţă, în special acolo unde costul de viaţă de zi cu zi a luat 

avânt dincolo de mijloacele vaste ale populaţiei. Ca un întreg, măsurile 
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guvernamentale completează – dar nu înlocuiesc – eforturile private, fie că sunt 

oficiale sau neoficiale, sau conduse de comunitate, societatea civilă sau sectorul 

corporativ.    

 

Guvernele centrale oferă perspective la nivel naţional privind urbanizarea şi 

gospodărirea apei prin stabilirea politicilor naţionale privind terenul, serviciile 

infrastructurii şi alte aspecte care afectează întregul continuu urban-rural. În 

alegerea de a face politică pentru zonele economice generale care integrează 

satele şi oraşele, guvernele pot echilibra diferenţele privind standardele de viaţă 

dintre mediile rurale şi urbane (AfDB, 2011). În mod specific, guvernele centrale 

au autoritatea de a convoca factorii interesaţi pentru deliberări. 

 

IUWM necesită relaţii mai strânse dintre zonele din aval şi cele din amonte; acest 

lucru poate determina trecerea frontierelor naţionale, care prezintă provocări 

tehnice şi politice. Ghana de Nord şi Burkina Faso, de exemplu, concură cu 

societatea urbanizată a Ghanei de Sud pentru resursele de apă (Giesen şi alţii, 

2001). În mod ideal, eforturile pentru stabilirea cadrelor transfrontaliere privind 

gospodărirea apei vor intensifica acţiunea colectivă pentru conservarea, protecţia 

şi dezvoltarea bazei de resurse comune; vor echilibra drepturile de utilizare de 

către ţările care împart o bază comună de resurse, inclusiv nevoile lor sociale şi 

economice; şi vor justifica disponibilitatea surselor alternative. 

 

În cazul în care actorii neoficiali furnizează servicii de bază de apă, guvernele 

centrale joacă un rol important de reglementare, lucrând în colaborare cu 

guvernele locale pentru a promova preţuri echitabile şi o mai bună calitate - şi fără 

să separe furnizarea de servicii neoficiale.          

 

6.2. Roluri pentru guvernele locale 

Guvernele urbane concep politici şi strategii pentru prioritizarea, partajarea, şi 

gestionarea resurselor disponibile, luând în considerare cerinţele locale. Pentru a 

avea succes, ei trebuie să privească dincolo de sectorul apei în mod izolat. 
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Politicile privind locuinţele, energia, utilizarea terenurilor, agricultura urbană şi 

rurală, precum şi gestionarea deşeurilor, toate au legătură cu gospodărirea 

durabilă a apei. 

 

Guvernele urbane pot angaja diverşi utilizatori în analize, alegeri şi decizii legate 

de resursele de apă. Ele pot asigura faptul că deciziile despre noile resurse de apă, 

în special pentru oraşele cu cereri mari de apă, nu privează zonele învecinate. 

Guvernele locale au nevoie să dezvolte o cultură de planificare pe termen lung, 

care priveşte dincolo de calculele financiare pe termen scurt (Caseta 5).  

 

Caseta 5. Johannesburg şi Provincia Gauteng: Planificare de viitor 

Când a fost găsit aur mult pe platoul central din Africa de Sud în 1880, minerii au avut 

nevoie de mai multă apă pentru a recupera aurul. Izvoarele locale au fost insuficiente în 

perioada lunilor secetoase de iarnă. O sursă mai sigură a fost găsită în apele din 

apropierea acviferelor de dolomită şi în râul Vaal, la 80 de kilometri sud de viitorul oraş 

Johannesburg. În 1904, a fost înfiinţat un serviciu public, Rand Water, pentru a furniza 

apă pentru mine şi pentru oraşele în expansiune.  

În 1938 a fost construit barajul Vaal pentru aprovizionarea cu apă în cele mai 

grave secete, dar acesta, s-a dovedit, de asemenea, insuficient: râul Vaal singur ar putea 

furniza doar 10% din nevoile actuale ale Provinciei Gauteng. Aceasta este o reuniune de 

trei oraşe cu o populaţie totală de aproape 10 milioane de oameni, reprezentând peste 

60% din economia Africii de Sud. 

 În continuare a fost căutată apă de departe. Un sistem de transfer pompat a adus 

apă din râul Thukela din provincia KwaZulu-Natal, la 250 de kilometri distanţă. Atunci 

când această apă nu este necesară în alte scopuri, se generează energie electrică în 

perioada de vârf pentru grila naţională a ţării. 

Proiectul privind Apa din Ţinutul Muntos Lesotho a fost implementat pentru a 

transfera apa de la o ţară vecină prin captarea de apă în bazinul hidrografic şi aducând-o 

sub gravitaţie la Vaal, mai degrabă decât pompând-o pe distanţe lungi. Lesotho a plătit o 

parte din aceste economii de costuri, mai degrabă decât pentru apa în sine. Există planuri 

de a extinde acest sistem pentru a asigura livrările pentru 2030 şi peste acest an. 

 Mai multor oraşe din Africa de Sud li se permite să extragă apă din râuri, numai 

cu condiţia ca acestea să trateze apele uzate şi să le returneze în râu pentru utilizare în 
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aval. Reciclarea directă este încă mai scumpă decât alte alternative. Dacă apa nu este 

tratată corespunzator, reciclarea îşi poate crea propriile probleme de calitate a apei, în 

special în teritoriu. 

 De-a lungul anilor, managementul calităţii apei s-a dovedit a fi o adevărată 

încercare pentru furnizarea apei în Africa de Sud. Funcţiile actuale ale managementului 

apei urmăresc să menţină salinitatea apei râului Vaal la niveluri acceptabile; sistemul 

barajului funcţionează pe baza acestui obiectiv, eliberând ocazional apă proaspătă pentru 

a reduce gradul de salinitate. În plus, o mare parte din apa utilizată şi tratată de către 

Johannesburg este transferată în bazinul râului Limpopo, unde aprovizionează minele de 

platină care se dezvoltă rapid în Provincia de Nord-Vest. Deoarece industria minieră şi 

oraşele din jur au nevoie de apă, acestea sunt pregătite să plătească o parte din costurile 

de tratare şi transfer, o situaţie câştig-câştig. 

Planificarea acestui sistem este pe termen lung, privind continuu 20-30 de ani 

înainte. Aceasta evaluează schimbările probabile de consum, precum şi încărcările de 

poluare. Această planificare ia în considerare diferite opţiuni pentru a satisface nevoile de 

apă, nu doar noi surse de aprovizionare cu apă, ci şi eficienţă şi reutilizare mai bună a 

apei. Chiar şi operaţiunile sistemului sunt întreprinse pe mai mulţi ani. 

 Două ţări, cinci provincii, optzeci de oraşe mari şi mici - povestea apei 

din Africa de Sud demonstrează că o gospodărire eficientă a resurselor de apă în situaţii 

de stres de apă, în mod inevitabil, merge mult dincolo de graniţele oraşului. Gospodărirea 

apei ca parte a unui sistem de multibazin aduce randamente mai mari, precum şi 

oportunităţile economice şi sociale, decât poate fi realizat prin încercarea de a gospodări 

apa în interiorul limitelor unui singur oraş.  

                                                                                               Sursa: Mike Muller 

 

Misiunea pentru gestionarea sistemului de apă urbană, totuşi, este adesea 

fragmentată în mai multe departamente şi agenţii. În plus, tranziţia spre 

utilizarea durabilă a resurselor de apă şi a practicilor de management durabil 

necesită timp şi poate depăşi durata exercitării mandatului funcţionarilor aleşi şi 

altor părţi interesate. Unele oraşe duc lipsă de informaţii privind disponibilitatea 

resurselor de apă existente şi prevăzute, nivelurile de utilizare a apei, pericolele şi 

riscurile de mediu, precum şi modelele de reglementare. Impedimentele 
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structurale pot crea condiţii pentru corupţie care limitează accesul la serviciile de 

bază. 

 

IUWM depinde de descentralizare: dincolo de transferul funcţiilor administrative, 

guvernele locale trebuie să aibă, de asemenea, autoritate politică şi fiscală. Un 

guvern local puternic poate construi noi relaţii cu autorităţile din mediul rural, cu 

factorii de decizie la nivel naţional şi cu sectoarele public şi privat. 

 

6.3. Implicarea sectorului privat 

În unele părţi ale Sudului Global, serviciile publice, de multe ori nu dispun de 

resursele financiare pentru întreţinerea şi funcţionarea infrastructurii de apă 20 şi 

chiar 50 ani dincolo de durata de viaţă prevăzută. Planificarea necoordonată în 

continuare agravează situaţia: noua infrastructură este construită pe reţelele 

depăşite, care nu pot rezista la extinderea cererii pentru serviciile de apă şi apă 

uzată (Danilenko şi alţii, 2010). 

 

O implicare mai mare a sectorului privat în domeniul gospodăririi apelor urbane 

este una din modalităţile de a furniza servicii mai eficiente, de a extinde 

acoperirea serviciului, şi de a opera utilităţile în mod corespunzător din punct de 

vedere financiar. Implicarea sectorului privat poate lua formă de contracte de 

leasing, concesiune, contracte de management, contracte de servicii sau 

subcontractarea unor activităţi specifice (Kingdom şi alţii, 2006). Sub 

contractarea bazată pe performanţă, companiile sunt plătite nu doar pentru 

serviciile oferite, ci, de asemenea, pentru realizarea unor măsuri specifice de 

performanţă; prin urmare, acestea trebuie să aibă stimulente pentru a obţine 

rezultate (Kingdom şi alţii, 2006). 

 

Compania de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Brazilia, de exemplu, a 

influenţat capacitatea sectorului privat de a-şi consolida managementul comercial. 

Operaţiunile sale au fost împiedicate de scurgeri, furturi şi instrumente de măsură 

defecte, până când serviciul public a recrutat cinci contractanţi privaţi de 
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inginerie, de aprovizionare şi instalare de noi instrumente de măsură pentru 

clienţii cu facturi mari. S-a aşteptat de la contractanţi să finanţeze investiţiile, iar  

plata s-a bazat pe creşterea medie a volumului de consum - spre deosebire de 

instrumentul de măsurare care se potriveşte singur. În trei ani, volumul de consum 

măsurat a crescut cu 45 milioane de metri cubi, în timp ce veniturile au crescut cu 

72 milioane $ SUA. Din acestea, 18 milioane $ SUA au fost plătite pentru 

contractori (Kingdom şi alţii, 2006). 

 

Efortul a avut succes deoarece contractul a oferit stimulente solide pentru 

contractant garantând în acelaşi timp profit pentru serviciul public. În plus, 

contractorii au avut flexibilitatea de a determina modul în care se vor îndeplini 

termenii (Kingdom şi alţii, 2006). 

 

Reglementări adecvate, precum şi capacitatea de a se impune, pot ajuta la 

asigurarea unor servicii echitabile, durabile şi de  calitate ridicată de către actori 

din stat sau din afara statului. Reglementări independente - care supraveghează 

regimurile stabile şi previzibile ale tarifelor, standardelor de servicii, şi alţi factori 

- pot insufla încredere în noi intraţi şi pot încuraja furnizorii existenţi în a face 

reforme. 

 

6.4. Oportunități de afaceri de-a lungul întregului lanț al valorilor 

Antreprenorii, de multe ori neoficiali, oferă deja cea mai mare parte a serviciilor 

de salubritate pe teren mai multor oraşe, cum ar fi construcţia de latrine, 

întreţinere şi vidanjare. Astfel de oportunităţi de afaceri se extind deoarece cererea 

mai multor persoane a îmbunătăţit produsele şi serviciile de apă şi sanitaţie.  

 

Securitatea alimentară este puternic dependentă de îngrăşăminte. Preţul în creştere 

al îngrăşămintelor artificiale şi rezervele de fosfat în scădere au creat o deschidere 

a pieţei pentru îngrăşămintele organice din gunoiul de grajd, excreţii umane şi alte 

deşeuri biologice. În Malawi, de exemplu, furnizorii privaţi de servicii acordă 

credit pentru gospodăriile care altminteri nu pot să construiască toalete cu 
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compostare, împotriva vânzării viitoare de „gunoi de grajd”. Aceste activităţi 

contribuie la „închiderea buclei” în gestionarea nutrienţilor, terenurilor şi apei, 

contribuind astfel la reechilibrarea metabolismelor urbane distorsionate (Figura 

6). Ouagadougou, Burkina Faso, este unul din oraşele care a testat viabilitatea 

unui lanţ de valori pentru reciclarea urinei şi excreţiilor (Dagerskog şi alţii, 2010). 

 

6.5. Managementul „urban” şi de „bazin” 

Limitele hidrologice coincid rar cu cele administrative. Bazinele hidrografice 

urbane - supravegheate de către autorităţile oraşului - se pot afla în cadrul 

bazinelor care traversează statul sau chiar frontierele naţionale. Relaţia este 

reciprocă: practici din cadrul bazinului influenţează cantitatea şi calitatea apei 

disponibilă pentru oraşe, iar creşterea populaţiei urbane şi dezvoltarea economică 

modelează fluxurile de apă dincolo de graniţele oraşului (Bahri şi alţii, 2011). Saõ 

Paulo a explorat diferite mecanisme de guvernare pentru a integra managementul 

resurselor de apă cu eforturi la nivel de bazin mai larg (Caseta 6). 
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UWM: Metabolism urban neechilibrat 
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Figura 6. Contribuţiile IUWM la reechilibrarea metabolismului urban 

Surse: Novotny, 2010; Browder, 2011. 

 

Oraşele generează cantităţi mari de ape uzate şi alte forme de deşeuri. În cazul în 

care tratarea deşeurilor este inadecvată - sau, într-adevăr, absentă în totalitate - 

eliminarea deşeurilor pune în mişcare o cascadă de evenimente care reverberează 

într-o serie de ecosisteme. Fluxurile de ape uzate, de exemplu, se pot vărsa pe 

câmpuri agricole şi în corpurile de apă de suprafaţă. Inundaţiile de sezon pot 
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amplifica efectul precum apele uzate se amestecă cu apele pluviale (Bahri şi alţii, 

2011). Pierderea solului permeabil în zonele construite deviază în continuare 

fluxul apei pluviale poluate în terenurile agricole şi zonele din aval (Van Rooijen 

şi alţii, 2005). 

 

La Accra, o valoare estimată de 80% din volumul total utilizat de apă devine 

apă uzată, o mare parte din acest volum fiind folosit pentru a cultiva legume. Fără 

o protecţie corespunzătoare, practica poate crea riscuri considerabile de sănătate, 

atât pentru irigatori cât şi pentru consumatori. Cu toate acestea, dacă apa este 

tratată şi gospodărită în mod corespunzător, se pot încuraja noi utilizări de resurse 

şi consumatori din întregul mediu urban-rural (Bahri şi alţii, 2011). 

 

Caseta 6. São Paulo: Experimentarea cu noi forme de guvernare a apei urbane 

São Paulo şi zonele din jurul acestuia constituie un important centru urban şi industrial 

complex în America Latină. Ca răspuns la cereri mai mari, São Paulo a început să 

experimenteze cu forme alternative de guvernare a apei urbane, care să implice factorii 

interesaţi dincolo de limitele urbane. 

Sistemul de alimentare cu apă din regiunea metropolitană a São Paulo este operat 

de Compania Saneamento Basico do Estado de São Paulo, SA (SABESP). Acest serviciu 

public furnizează servicii de apă şi de canalizare pentru 25 milioane clienţi rezidenţiali, 

comerciali şi industriali. Sistemul se bazează pe trei sisteme principale de apă de 

suprafaţă: două se întind în bazinul râului Tietê şi furnizează 56% din cerere, şi al treilea, 

sistemul Cantareira, este în bazinul vecin Piracicaba, care furnizează restul. 

Costul de tratare a apei destinată consumului potabil a crescut de 133% în ultimii 

ani, iar potenţialul pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă este extrem de 

limitat. Mai mult, transferurile de apă din bazinele vecine ar putea fi inevitabile, dar în 

lipsa colaborării între bazine, costurile politice şi sociale ar fi considerabile. 

În plus, colectarea şi epurarea apelor uzate continuă sunt insuficiente în regiunea 

metropolitană. Calitatea apei rămâne inferioară. Utilizarea terenului prost planificată sau 

neîngrădită în bazin a redus calitatea apei şi a format inundaţii severe. 

Pentru a integra şi coordona gospodărirea apelor în cadrul bazinului, un comitet 

al bazinului, care cuprinde diverse grupuri de factori interesaţi, a negociat Planul 

Bazinului Hidrografic Superior Tietê în 2009. Acest plan ambiţios propune acţiuni la trei 
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niveluri. În primul rând, pentru a lega mai bine managementul calităţii şi cantităţii apei, 

sistemele de apă (alimentare cu apă, epurarea apelor uzate, controlul inundaţiilor şi 

irigarea) şi activităţile care afectează sursele de apă (utilizare industrială, consumul de 

energie şi eliminarea deşeurilor solide) trebuie să fie interconectate. Autorităţile au 

consolidat măsurile de constrângere pentru respectarea autorizaţiilor de retragere a apei şi 

descărcare, pentru stimulente economice de gestionare a cererii şi pentru ca poluatorul şi 

consumatorul să plătească. 

În al doilea rând, planul urmăreşte o mai bună aliniere între sectoarele legate de 

gestionarea utilizării terenurilor (locuinţe, transport) pentru a preveni dezvoltarea zonelor 

vulnerabile (regiuni cu alimentare cu apă, zonele inundabile) şi pentru a limita 

insensibilitatea dezvoltării urbane. Veniturile din taxele de tipul consumatorul păteşte şi 

poluatorul plăteşte sunt investite numai în proiecte care şi-au asumat obligaţia să 

protejeze bazinele hidrografice. Funcţionarii publici, actorii din sectorul municipal şi 

privat sunt astfel încurajaţi să îmbunătăţească modul de protecţie a sursele şi zonelor 

inundabile, gestionarea cererii de apă, gestionarea deşeurile solide şi a apelor subterane. 

În al treilea rând, planul solicită integrarea cu bazinele hidrografice vecine pentru 

a aborda transferuri de apă între bazine, încărcări de poluare şi inundaţiile din aval. 

Comitetul bazinului a subliniat nevoia de sisteme comune de informare, inclusiv 

monitorizarea egală a respectării ţintelor convenite. O componentă critică de colaborare 

între bazine este pregătirea planurilor de urgenţă, astfel încât bazinele vecine să poată 

răspunde la unison. 

Implementarea schemei este complicată de istoria instituţională: municipalităţile 

sunt responsabile de amenajarea teritoriului, de locuinţele din zone urbane şi de transport, 

dar statul este responsabil de gospodărirea resurselor de apă. Cu toate acestea, procesul 

de autorizare şi taxele consumatorului sunt retrase. Sistemul de informaţii care cuprinde 

date despre toţi utilizatorii este finalizat, deşi nu este încă public. Acţiunile transectoriale 

rămân o provocare importantă - sectorul de apă nu are autoritatea de a influenţa 

reglementarea utilizării terenurilor, iar mecanismele instituţionale pentru o guvernare 

metropolitană eficientă sunt insuficiente - dar evoluţia către managementul integrat al 

apelor urbane din bazinele hidrografice începe. 

                                Sursa: Braga şi alţii, 2009; FUSP, 2009; Porto, 2003. 
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Sub IUWM, oraşele aliniază administrarea locuinţelor, energia, peisajul şi 

proiectarea managementului corpurilor de apă, agricultură şi gestionarea 

deşeurilor, şi toate sectoarele se adresează riscurilor şi oportunităţilor comune. 

 

6.6. Participarea factorilor interesaţi 

Abordarea IUWM depinde de implicarea factorilor interesaţi în proiectarea 

şi gestionarea sistemelor urbane de apă. Deşi larg acceptat, în principiu, 

angajamentul factorilor interesaţi poate varia în mod substanţial. În unele cazuri, 

acesta presupune implicarea reală în luarea deciziilor; în alte cazuri, se ridică la 

informarea persoanelor despre deciziile deja luate. 

 

Toate grupurile de utilizatori ar trebui să participe la proiectarea sau restructurarea 

sistemelor pentru serviciile de bază. Participarea în planificarea proiectului, 

planificarea municipală şi repartizarea bugetului pot asigura proiectarea adecvată 

şi contribuţii în cunoştinţă de cauză care îmbunătăţesc condiţiile de trai, în special 

în localităţile cu venituri mici. 

 

Mecanismele juridice pot fi necesare pentru a defini rolurile factorilor interesaţi şi 

pentru a stabili condiţiile de implicare a grupurilor considerate în mod tradiţional 

irelevante pentru luarea deciziilor în mediul urban (ONU-Habitat, 2009), cum ar 

fi asociaţiile de fermieri din amonte, reprezentanţi ai industriei şi energiei (UNDP, 

2006). În plus faţă de întărirea legăturilor amonte-aval, legislaţia poate, de 

asemenea, să fie un vehicul pentru integrarea transectorială. Legile care 

garantează dreptul la ape uzate încurajează fermierii sa instaleze o staţie de tratare 

adecvată şi infrastructură de irigare, acestea stabilesc, de asemenea, standarde 

pentru calitatea apei şi autoritatea de monitorizare în interesul sănătăţii publice. 

 

Utilizatorii de apă au de obicei agende diferite, care trebuie să fie reconciliate. 

Capacitatea de a rezolva disputele trebuie să fie însoţită de transparenţă. 
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Karachi, Pakistan - un pionier în implementarea IUWM în cadrul contextului unei 

metropole - a implementat un parteneriat public-privat pentru a gospodări 

resursele de apă într-un mod mai coordonat şi într-o manieră mai echitabilă 

(Caseta 7). 

 

Caseta 7. Karachi: Managementul participativ al resurselor de apă 

Karachi - a carei populatie de aproximativ 18 milioane de locuitori este de aşteptat să se 

dubleze într-un alt deceniu - se confruntă cu provocări serioase de gospodărire a apelor. 

Apa nesigură este estimată să contribuie la moartea a 30.000 de oameni anual; 40% din 

apa din oraş este pierdută prin scurgeri; iar furnizorii privaţi, în special care alimentează 

consumatorii săraci, pot percepe de 12 ori preţul de apă din sistemele publice. Calitatea 

apei şi alimentarea cu apă au scăzut, gestionarea apelor uzate este necorespunzătoare, iar 

măsurile de conservare a apei au fost planificate defectuos. Sistemul de apă urbană a avut 

rate de tarifare, care au stabilit de obicei dispoziţie şi costuri de operare şi întreţinere 

mici. 

În acest context, persoanele în cauză s-au reunit în 2000 pentru a echilibra 

conceptul de parteneriat de apă pentru oraş. Aceste forţe primare - oficiali de la biroul de 

apă şi canalizare Karachi; experţi în apa urbană, conservarea resurselor de apă şi în zone 

umede marine; şi un agricultor de pe terenurile periferice ale oraşului – au creat o 

iniţiativă comună a oficialilor guvernamentali şi cetăţenilor privaţi de a promova 

conservarea şi îmbunătăţirea gospodăririi apei şi canalizării. Unii oameni au spus că 

Karachi a fost prea mare şi divizat prea politic, social şi etnic, dar Parteneriatul Apei din 

Karachi (KWP) a fost lansat oficial în 2007. 

Parteneriatul a avut intenţia de a se îndepărta de intervenţii discrete, tehnice pe 

care infrastructura apei urbane din Karachi le-a aplanat. În schimb, parteneriatul s-ar 

adresa capitalului uman, guvernării urbane şi sistemelor de alocare a resurselor între 

grupuri sociale şi sectoare consumatoare de apă. Participanţii au apelat la conceptul de 

management integrat al resurselor de apă (IWRM) pentru modele instituţionale şi practici 

de guvernare şi implementare. IWRM a fost considerat anterior drept cadru pentru 

gospodărirea resurselor de apă la scară de bazin; s-au făcut puţine încercări pentru a-l 

lansa la nivelul unui oraş, iar conceptul a fost necunoscut pentru edilii oraşelor şi 

politicieni. 

Managementul Integrat al Apei Urbane  66



PARTENERIATUL GLOBAL AL APEI 

Parteneriatul Apei din Karachi (KWP) a fost dincolo de model de parteneriat 

convenţional public-privat şi a încercat să implice publicul larg în activităţile sale. Acest 

lucru nu numai că a creat mai mulţi factori interesaţi, ci de asemenea, a stabilit tonul 

pentru modul lor de angajare. Lucrând în strânsă colaborare cu Parteneriatul Global 

alApei, KWP oferă o platformă neutră pentru a concura grupurile de utilizatori urbani, 

pentru a delibera gestionarea aspectelor legate de apă (Figura 7). 
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Figura 7. Modelul Parteneriatului Apei din Karachi 

Sursa: Baxamoosa, 2009. 
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gestionare a resurselor. Guvernul a fost, de asemenea, înscris în KWP. În cele din urmă, 

mass-media a devenit, de asemenea, implicată ca principalul canal pentru a ajunge la 

cetăţenii din Karachi, prin intermediul filmelor documentare şi anunţurilor de servicii 

publice. Parteneriatul a asigurat implicarea unor factori interesaţi prin memorandumuri de 

înţelegere. Au fost stabilite parteneriate suplimentare la niveluri sub-urbane pentru a se 

asigura că deciziile vor fi făcute cât mai potrivite pentru cei afectaţi. 

Pentru a pune în practică conceptul IWRM, parterneriatul caută să insufle un 

sentiment de proprietate printre factorii interesaţi şi apoi să-l transpună într-un consum 

mai înţelept şi să gospodărească mai bine resursele de apă. Fiecare factor interesat 

instituţional a fost solicitat să contribuie cu bani pentru a îndeplini obligaţiile 

parteneriatului. Mai mult, grupurile de factori interesaţi au avut loc reciproc pentru a 

îndeplini rolurile şi responsabilităţile care au fost aşteptate de la ei.  

Facilitarea activităţilor la nivel local este importantă pentru catalizarea 

activităţilor la nivel sub-urban. De exemplu, cu sprijinul parteneriatului, Parteneriatul 

Regional al Apei din Gulshan-eIqbal, unul din cele 18 oraşe administrative din Karachi, a 

elaborat ghiduri de conservare şi gospodărire a resurselor de apă, în limba engleză, limba 

urdu şi sindhi pentru gospodării, şcoli, industrii şi moschei. Acestea au fost distribuite cu 

facturile de apă. Distribuitorii facturilor de apă şi profesorii au beneficiat de instruire cu 

privire la măsurile de conservare a apei, şi au fost construite sisteme de alimentare cu apă 

şi canalizare în 20 de şcoli de stat. 

Multe parteneriate public-private orientate către apa urbană şi sanitaţie se 

concentrează pe crearea mecanismelor alternative de livrare a serviciilor - structuri 

paralele – care, de fapt, devin detaşate de canalele stabilite. KWP este diferit. Acesta a 

căutat de la început să lucreze cu ceea ce este deja în vigoare, angajându-se cu factorii 

interesaţi din toate sectoarele consumatoare de apă şi din întreg spectrul de guvernare 

urbană, pentru a stabili mai eficient, echitabil şi durabil practicile de gospodărire a apelor 

urbane. 

                                           Sursa: GWP, 2010; Siddiqui, 2011; Baxamoosa, 2009. 

 

6.7. Promovarea unei noi culturi de gospodărire a apei urbane  

IUWM oferă o transformare socio-tehnică: promovează atât soluţii tehnologice 

pentru managementul apei cât şi modificări simultane în comportament, atitudini, 

instituţii, mecanisme de finanţare şi formare. Consolidarea capacităţii 
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instituţionale este esenţială pentru actualizarea şi integrarea cunoştinţelor în                                   

domeniul ştiinţelor naturale, inginerie, biologie, mediu, economie, finanţe şi 

sociologie. 

 

Culturile profesionale trebuie să se schimbe astfel încât să recompenseze 

cooperarea transectorială. Construirea şi menţinerea colaborării între factorii 

interesaţi nu este un simplu fapt, totuşi. Ideile trebuie să fie transmise dincolo de 

limbile instituţionale şi culturile operaţionale. Diferite niveluri de putere, influenţă 

şi resurse trebuie să fie derivate. Obiective comune, precum şi beneficiile 

interacţiunii, trebuie să fie clar articulate. 

 

Astfel de transformări trebuie să fie însoţite de mecanisme robuste de 

monitorizare care informează autorităţile, furnizorii de servicii şi consumatorii. 

Abordările unui management reuşit sunt adaptive şi prompte, astfel încât 

sistemele de management al apei pot răspunde prompt la schimbări neaşteptate. 

Într-adevăr, IUWM implică învăţarea modului cum să se acţioneze în condiţii de 

incertitudine şi cunoştinţe imperfecte. Definiţiile problemei şi ipotezele de bază 

trebuie să fie revizuite continuu pentru relevanţa lor (SWITCH, 2011). 

  

Integrarea sectorială din cadrul Guvernului şi integrarea scalară dintre nivelurile 

de guvernare devin din ce în ce mai importante. Transformarea practicilor 

încurajate poate fi dificilă în special în metropole. Oraşele mici şi mijlocii, pe de 

altă parte, pot pune acum bazele integrării. 

 

Gospodărirea resurselor de apă urbane şi integrarea tuturor aspectelor legate de 

sursa de apă şi calitatea apei va solicita educaţia publică şi colaborarea pentru 

realizarea schimbărilor culturale şi comportamentale necesare (Najjar şi Collier, 

2011), precum şi coordonarea dintre entităţile de administrare a terenurilor şi de 

gospdărire a apei, resurse şi agenţii de reglementare, autorităţile locale şi 

organizaţii neguvernamentale  (Watson şi alţii, 2011). Oraşul New York 
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alimentează 9 milioane de persoane cu apă potabilă prin colaborarea cu 

municipalităţile din împrejurimi pentru a proteja sursele din amonte (Caseta 8).    

  

Caseta 8. Oraşul New York: Protecția surselor de apă potabilă din amonte  

Oraşul New York furnizează celor 8 milioane de locuitori ai săi, plus încă la 1 milion de 

oameni din ţinuturile învecinate, apă potabilă pur şi simplu prin protejarea surselor sale 

din amonte, în două bazine hidrografice din Munţii Catskill. Pe vremuri, aceste ape au 

necesitat puţină tratare sau chiar deloc. Cu toate acestea, până la sfârşitul anilor 1980, 

practicile de utilizare a terenurilor în amonte – la fermele de bovine şi de creştere a 

animalelor, în special - a început să se deprecieze calitatea apei. Provocarea a fost de a 

asigura calitatea apei potabile de alimentare a oraşului, fără a împovăra utilizatorii de apă 

din amonte. Fermierii erau preocupaţi de modul în care măsurile de protecţie a bazinelor 

hidrografice le-ar afecta mijloacele lor de trai. 

Oraşul New York a fost extrem de motivat pentru a găsi o soluţie viabilă pentru 

protecţia bazinelor hidrografice, deoarece Agenţia de Protecţie a Mediului a ameninţat că 

va solicita sisteme de filtrare, care vor costa câteva miliarde de dolari. Dar, în cazul în 

care calitatea apei era bună, autorităţile de reglementare ar fi putut emite o “hotărâre de 

evitare a filtrării”, derogând oraşul de la acţiunea de a-şi filtra apa potabilă, cum altfel ar 

fi fost necesar conform Legii de Siguranţă a Apei Potabile în Statelor Unite. 

Agenţia şi biroul guvernatorului statului New York au convocat toate grupurile 

de factori interesaţi din zonele bazinelor hidrografice pentru negocieri şi, în 1997, a fost 

semnat în acord un memorandum. Sub autoritatea sa, veniturile colectate de la utilizatorii 

de apă vor ajuta activităţile de finanţare pentru a proteja bazinele hidrografice şi bunurile 

şi serviciile de mediu ale acestora (Pagiola şi Platais, 2002 şi 2007). 

Acordul are trei elemente majore. În primul rând, în cadrul programului de 

achiziţie a terenului, oraşul New York a dobândit terenuri extinse, neamenajate şi 

sensibile din punct de vedere ecologic, de la vânzătorii voluntari. În prima decadă, 85.000 

de hectare de teren au fost cumparate, pentru 260 milioane dolari. Oraşul este dispus să 

pună la dispoziţie alte 320 milioane dolari în următorii 10 până la 15 de ani. Acest 

program stabileşte pe deoparte anumite zone de cultivare; zonele prioritare pentru 

achiziţionare fiind zonele de lângă rezervoare, râuri, şi zonele umede. 

În al doilea rând, în cadrul programului de reglementare a bazinelor hidrografice, 

s-au negociat noi reglementări de control al poluării între zonele din bazinele hidrografice 
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şi comunităţile care folosesc apa, oraşul New York City, statul New York, agenţia şi 

grupurile de mediu. 

În al treilea rând este programul de protecţie şi parteneriat al bazinului 

hidrografic. Se stipulează că oraşul New York va plăti pentru modernizarea sistemelor de 

tratare din amonte; oraşul oferă, de asemenea, plăţi către municipalităţile “bune vecine”, 

care aderă sistemului. Bani suplimentari sunt dedicaţi pentru a înlocui sistemele 

îmbătrânite care cedează, pentru extinderea canalizării, precum şi pentru îmbunătăţirea 

infrastructurii de tratare a apelor uzate în zonele din amonte. 

Deşi eforturile sunt finanţate de către utilizatorii de apă din New York, câteva 

sunt puse în aplicare de către Corporaţia non-profit Watershed Catskill, al cărei consiliu 

de administraţie este format din funcţionari aleşi pe plan local. Comisiile factorilor 

interesaţi, cum ar fi utilizatorii din agrement, adresează problemele specifice de 

gestionare a bazinelor hidrografice, precum şi un birou de afaceri publice care 

organizează evenimente de informare şi produce materiale educative în scopul 

sensibilizării. 

Factorii interesaţi din agricultură aduc contribuţii importante la eforturile de 

protecţie a bazinelor hidrografice şi au un parteneriat separat cu oraşul. Sub acest 

program de voluntariat agricol, oraşul New York a angajat mai mult de 100 milioane 

dolari pentru a dezvolta o „abordare agriculturală unitară”, care va ajuta fermierii să 

reducă poluarea cauzată prin trecerea la practici agricole mai ecologice. Mai mult de 95% 

din fermierii bazinelor hidrografice s-au angajat să participe. 

Măsurile de protecţie ale bazinelor hidrografice adoptate de către oraşul New 

York şi de către vecinii săi oferă un exemplu de cât de robuste sunt măsurile formale 

instituţionale – Legea pentru Apă Potabilă Sigură şi puterea Agenţiei de Protecţie a 

Mediului de a refuza sau de a acorda scutiri - pot determina oraşele cu resurse suficiente 

să acţioneze şi să profite de un echilibru clar delimitat al competenţelor în rândul 

autorităţilor şi de accesul cetăţenilor la un guvern responsabil. 

Surse: Grumbles, 2011; Biroul de  Apă, 2010; Pagiola şi Platais, 2002 şi 2007. 

 

6.8 Tehnologiile şi abordările de schimbare a jocului 

IUWM îşi propune să facă uz de soluţii tehnologice inovatoare pentru sistemele 

urbane de apă. Aplicaţiile practice ale unei varietăţi de tehnologii inovatoare, cum 

ar fi sistemele de filtrare cu membrană, inclusiv bioreactoare cu membrană, 
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sistemele de oxidare avansată, sisteme hibride de tratare naturală şi tratare 

avansată, celulele de combustibil microbian, procese electrochimice şi separarea 

la sursă a diferitelor fluxuri de deşeuri (separarea de apă gri, neagră şi galbenă) au 

condus la noi moduri de gestionare a sistemelor urbane de apă. Potenţialul de 

refolosire mai eficientă a apei şi a nutrienţilor cât şi recuperarea energiei sunt un 

avantaj major al tehnologiilor noi de tratare (Bieker şi alţii., 2010). Aceste noi 

tehnologii au, în multe cazuri, un rol esenţial în conceptul de abordări integrate de 

management. 

 

Mai mult decât atât, IUWM oferă diferite abordări inovatoare pentru a face faţă 

provocărilor de gestionare a apelor urbane. IUWM asigură că inovaţiile 

tehnologice în domeniul gospodăririi apelor urbane sunt cuplate cu modificările 

comprehensive ale unui sistem de sistemul urban de apă. Noua abordare ar trebui 

să ia în considerare întreaga zonă urbană ca o unitate de management cu aplicarea 

unor alte noi abordări, cum ar fi punerea în cascadă a utilizărilor apei, îmbogăţirea 

apei (utilizarea conceptelor apă-maşină şi a sistemelor semi-centralizate), 

sistemele descentralizate, analizele aspectelor de cantitate şi de calitate într-un 

cadru unic, sistemele urbane flexibile şi adaptabile de apă, etc. 
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7. INSTRUMENTE IUWM ŞI STRATEGII DE MANAGEMENT  
 

 

ntegrarea într-o abordare IUWM impune eficienţă, echitate şi 

durabilitatea mediului. Eficienţa este nevoia de a optimiza 

utilizarea unei resurse din ce în ce mai vulnerabile şi rare. 

Echitate înseamnă asigurarea accesului la apă în toate 

grupurile socio-economice, astfel încât acestea să dispună de cantităţile şi 

calităţile necesare pentru a susţine bunăstarea oamenilor. În final, durabilitatea 

mediului implică un management care protejează resursele şi ecosistemele 

asociate şi asigură disponibilitatea sa pentru generaţiile viitoare (GWP TAC, 

2000). 

I 

 

Aceste trei abordări de bază pot, uneori, să vină în conflict. Principiul eficienţei, 

de exemplu, poate oferi avantaje anumitor utilizatori în detrimentul altora şi să 

compromită echitatea şi durabilitatea mediului, dacă se urmăreşte exclusiv prin 

intermediul preţurilor de piaţă. Pentru a menţine echilibrul între cele trei, 

guvernele centrale pot să adopte o legislaţie care face din apă o proprietate a 

statului şi oferă un cadru unificat pentru alocarea acesteia. Un guvern acordă apoi 

permise pentru retrageri de apă, ca elemente ale unei economii formale de apă. 

Legislaţia în sine nu este, desigur, suficientă: trebuie să fie însoţită de punere în 

aplicare şi de monitorizare pentru a proteja împotriva exploatării inegale a 

relaţiilor de putere (PNUD, 2006). 

 

Într-adevăr, IUWM presupune echilibrarea unei serii de obiective şi utilizarea 

unei game de instrumente, de la tehnologia adecvată şi structurile financiare la 

contextele instituţionale favorabile - toate în timp ce se promovează dialogul 

transectorial şi transcalar. Un număr mare de obiective compatibile nu neapărat 

necesare pot pur şi simplu opri progresul. Obiectivele ar putea avea nevoie să fie 

simplificate şi prioritizate pe diferite intervale de timp. „Pachete de instrumente”, 

care implică de obicei acţiuni concertate de la diverse niveluri instituţionale de 
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către actori care nu sunt implicaţi în apă, pot de asemenea ajuta, planificatorii să 

integreze mai multe obiective. 

 

Sunt adesea aşezările urbane neoficiale – acelea în afara jurisdicţiilor 

administrative şi a structurilor oficiale de guvernare – care se confruntă cu cele 

mai acute crize sanitare şi de apă. Aici sunt necesare procese politice îndrăzneţe 

pentru a ajuta la articularea unei viziuni asupra apei ca un drept universal, mai 

degrabă decât o marfă de piaţă, pentru a construi un consens şi o colaborare între 

grupurile de factori interesaţi. 

 

Fiecare oraş necesită propriul set de practici ale managementului apei, însă trebuie 

să aibă ţinte comune. Oraşele trebuie să furnizeze apă în cantităţi şi la calitatea 

potrivită la momentele potrivite, fără să le compromită celorlalţi disponibilitatea 

resursei. Acestea promovează folosirea eficientă a apei şi sursele alternative de 

apă, incluzând apele uzate, pentru a furniza stimulente economice care să producă 

rezultate. Şi trebuie să construiască în rezilienţă pentru a putea gestiona 

distrugerilor anticipate provocate de schimbările climatice. 

 

IUWM oferă oraşelor un nou cadru pentru planificarea, proiectarea şi 

administrarea sistemelor de apă urbane. O perspectivă IUWM permite tuturor 

factorilor interesaţi să privească holistic către sistemele de apă urbane ca şi la o 

acţiune integrată, cooperativă, şi împreună să furnizeze capacitatea de a prevedea 

impacturile intervenţiilor asupra unităţilor de gestionare a resurselor mari. Făcând 

aşa, cadrul înlesneşte  dezvoltarea soluţiilor inovatoare pentru gospodărirea apelor 

urbane şi prioritizarea resurselor.  

 

7.1 Auditurile pe apă şi folosirea eficientă 

Intensificarea ciclului de urbanizare şi reducerea resurselor cauzează stressul de 

apă. Reacţia de convulsionare brusca( knee-jerk), pentru creşterea resursei, nu 

este o soluţie pe termen lung, şi poate chiar să epuizeze resursele de apă pe 

cheltuiala mediului şi a accesului la apă pentru generaţiile viitoare (UNDP, 2006). 
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Evaluările resurselor de apă precum auditurile pe apă, cuantificarea unei resurse 

de apă date şi cererilor asupra acesteia. Acestea sunt baza pentru politica asupra 

apei, pentru abordările asupra gospodăririi apei şi pentru deciziile de investiţii. 

Într-o abordare IUWM, acestea examinează nu doar sursele de apă de suprafaţă şi 

subterană, dar, de asemenea, surse anterior trecute cu vederea, cum ar fi apele 

pluviale şi apele uzate. În Perth, Australia, de exemplu, autoritatea locală 

(Consiliului Regional al Parcului Tamala), a decis să integreze abordări urbane ale 

ciclului de gospodărire a apei într-o nouă dezvoltare urbană. Utilizarea modelării 

bilanţului de apă a permis autorităţilor să proiecteze un sistem de apă care a 

minimizat cererea de importuri de apă şi a maximizat reutilizarea apei (Barton şi 

alţii, 2009). 

 

Sistemele de alimentare domestică pierd adesea 50% din apă prin scăpări. 

Reducerea pierderilor de apă implică schimbarea proiectării, construcţiei, a 

operării şi a întreţinerii sistemelor, precum şi a comportamentului utilizatorilor. 

De asemenea, ar putea include introducerea unor măsuri de economisire a apei. În 

Zaragoza, Spania, economisirea apei a fost o ţintă principală începând cu 1996. 

Municipalitatea a îmbunătăţit gestionarea pierderilor de apă cu dispozitive de 

economisire a apei şi prin monitorizarea debitelor şi a presiunilor cu un sistem de 

achiziţii de date si de control de supervizare, legate la un sistem de informaţii 

geografic şi la un model de simulare (SWITCH, 2011). 

 

Singapore a realizat reduceri semnificative în inevntarierea pentru apă şi acum are 

una dintre cele mai scăzute rate de apă fără venit din lume. Au fost întărite legile 

care interzic legăturile ilegale la sistemele de furnizare a apei. Au fost 

îmbunătăţite lucrările deja existente şi s-au făcut  noi infrastructuri de furnizare a 

apei cu materiale de calitate. S-a realizat un sistem sofisticat care detectează 

scăpările şi ţevile sunt reparate cu promptitudine. Debitmetrele defecte sunt de 

asemenea înlocuite. În mod colectiv aceste măsuri reduc atât pierderile cât şi 

costurile de operare (ADB, 2010). 
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7.2 Recuperarea şi refolosirea apei 

Recuperarea şi refolosirea apei sunt elemente esenţiale ale oricărei strategii de 

dezvoltare urbană sustenabilă.  Apa uzată este colectată şi tratată la standarde 

diferite de calitate pentru refolosirea în agricultură, industrie şi alte sectoare. 

Oraşele pot de aceea să îmbunătăţească sănătatea populaţiei şi a mediului, în timp 

ce susţine activităţile economice (Brown, 2009), iar reciclarea creează un efect de 

multiplicare, prin care un anumit volum dat de apă poate fi mai productiv. 

 

În unele zone periurbane, tratarea şi reutilizarea apei recuperate pentru producţia 

de alimente este o opţiune pentru creşterea securităţii alimentare (DST, 2008). 

Fermierii primesc o serie de beneficii din utilizarea apelor uzate pentru irigare 

(Bahri, 2009): este o sursă de încredere, care este, de obicei, gratuită şi uşor 

accesibilă, disponibilă în apropierea pieţei lor urbane. În plus, apele uzate tind să 

conţină niveluri semnificative de nutrienţi, reducând astfel nevoia de îngrăşăminte 

chimice. Utilizarea apelor uzate în agricultură susţine mijloacele de trai ale 

fermierilor, comercianţilor şi ale altor actori de-a lungul lanţului valoric agricol. 

Împacă sănătatea publică şi interesele protecţiei resurselor de mediu, ale unui 

oraş, cu dorinţa comunităţii agricole locale de a menţine un mod de viaţă agricol. 

 

Apele uzate pot fi refolosite în acvacultură şi pentru irigarea parcurilor, a spaţiilor 

verzi şi a terenurilor de golf, cât şi a altor zone urbane. Pot reîncărca apele 

subterane şi pot contribui la restaurarea corpurilor de apă şi a zonelor umede. 

Debitele de ape uzate din Mexico City au dus, în timp, la reîncărcarea accidentală 

a acviferelor din aval. Aceste noi surse de aprovizionare din apele subterane pot 

ajuta la satisfacerea cerinţelor de apă ale celor 21 de milioane de locuitori ai 

oraşului (Caseta 9). 

 

Caseta 9. Mexico City: Reîncărcarea acviferelor din aval 

Din punct de vedere istoric, oraşul Mexico s-a bazat pe apele subterane pentru a-şi 

satisface nevoile de apă. Când retragerile au depăşit rata de reîncarcare, tasarea solului 
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rezultată a deteriorat sistemul de canalizare, amestecând apele pluviale cu cele uzate, 

cauzând probleme structurale clădirilor. Ca şi răspuns, Mexico City a apelat la 

transferurile de apă de la bazinele din jur pentru a-şi spori aprovizionarea, dar şi această 

strategie ajunge, de asemenea, la limitele sale. Transferurile noi vor fi necesare de la 

distanţe mai mari şi de-a lungul unor pante mai abrupte, toate cu mari costuri sociale, 

economice şi de mediu. 

 Această metropolă produce, de asemenea, volume imense de ape uzate. Astăzi, 

12% din apele uzate sunt tratate şi reutilizate în irigarea agricolă şi de peisaj, în procesele 

industriale, în activităţi comerciale şi pentru refacerea straturilor acvifere. Apele reziduale 

netratate sunt, de asemenea, reutilizate pe scară largă. În mod tradiţional, apele uzate din 

oraş se scurg în aval pe Valea Tula, unde sunt folosite pentru irigarea agricolă. 

Comunităţile agricole din aval valorifică câştigurile din productivitate şi oportunităţile de 

a cultiva pe tot parcursul anului, câştiguri oferite de această sursă de apă mereu 

disponibilă şi bogată în substanţe nutritive. 

 Acolo unde solul este permeabil, straturile acvifere din Valea Tula au fost 

reîncărcate de către apele uzate, care sunt depozitate pe terenuri agricole nebrăzdate. 

Studiile au estimat că rata de reîncărcare a acviferelor în zonele din aval este de 13 ori cât 

rata naturală. 

 Diferite procese fizice, chimice şi biologice purifică apele uzate pe măsură ce 

aceasta este transportată, depozitată şi refolosită pentru irigaţii. De-a lungul ultimelor 

două decenii, evaluări ale calităţii apei au indicat calitatea apelor subterane ca fiind 

echivalentă cu sursele de apă din amonte, care aprovizionează Mexico City. Totuşi, există 

semne de poluanţi în curs de dezvoltare şi concentraţii mari de sare în unele surse, 

indicând în mod clar necesitatea de evaluări suplimentare. 

 Acviferul reîncărcat din Valea Tula poate deveni o nouă sursă de apă pentru zona 

mai extinsă a Mexico City. În 2007, Programul de dezvoltare durabilă pentru apă lansat 

de către Comisia Naţională de Apă prevede importul de ape subterane din zonele din aval 

cu scopul de a furniza în oraş. Pe termen lung, oraşul va trebui să adopte o abordare mai 

cuprinzătoare şi mai coordonată şi să găsească soluţii holistice pentru toate problemele 

sale de gospodărire a apei: exploatarea excesivă a apelor subterane, surpările de teren, 

riscurile de inundaţii, deteriorarea calităţii apei, aprovizionarea nesigură, utilizarea 

ineficientă a apei, facilităţi limitate de epurare a apelor uzate, precum şi recuperarea 

costurilor pentru serviciile de apă. 
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 Districtul Federal din Mexico City este în căutarea unui echilibru mai bun între 

captarea apelor subterane şi reîncărcarea acestora. În 2007, a lansat un plan multisectorial 

de 15 ani, pentru a promova măsuri de economisire a apei pentru consumatori 

(contorizarea tuturor utilizatorilor şi îmbunătăţirea colectării taxelor), pentru a reduce 

pierderile din reţea (prin aducerea conexiunilor ilegale în legalitate) şi pentru a creşte 

epurarea apelor uzate şi reutilizarea (prin construirea staţiile de epurare terţe pentru a 

produce apa de reîncărcare). Cu aceste măsuri, Planul Verde îşi propune să reducă 

captarea apelor subterane cu 10%, şi supraîncărcarea cu 25%. 

Surse: Jiménez and Chavez, 2004; Jiménez, 2008; Jiménez and Chavez, 2010; 

CONAGUA, 2011. 

 

Apele uzate pot fi, de asemenea, utilizate în industrie (în turnuri de răcire şi în 

boilere, şi ca apă de proces) cât şi pentru apa de tras la toaletă (Asano, 2002, 

2005, Bahri, 2009). Inovaţiile tehnologice permit recuperarea şi reutilizarea apei 

în moduri noi. Membranele avansate şi nano-tehnologiile sunt din ce în ce mai 

eficiente din punct de vedere cost şi din punct de vedere energetic, apele 

regenerate putând deveni chiar potabile. 

 

Într-adevăr, în multe părţi ale lumii, refolosirea directă a apei potabile se aşteaptă 

a fi mijlocul cel mai economic şi fiabil de satisfacere a cererii de apă în viitor. 

Apele uzate, care au fost tratate prin mijloace convenţionale sunt în continuare 

tratate pentru a elimina orice materie rămasă suspendată şi dizolvată, inclusiv 

urme organice; odată purificată, aceasta intră în instalaţiile de tratare a apei sau 

merge direct în sistemele de distribuţie a apei (Schroeder şi alţii, 2012.). 

Windhoek, Namibia, a practicat refolosirea directă a apei potabile din anul 1968, 

folosind apele uzate tratate la nivel înalt în amestec cu alte surse de apă potabilă. 

Apele recuperate constituie aproape 35% din apa potabilă a oraşului. Reutilizarea 

apei potabilă, în ciuda dificultăţilor potenţiale în altă parte, este un element 

indispensabil al sistemului de apă din Windhoek şi s-a dovedit a fi o opţiune de 

încredere şi durabilă. Un studiu de caz din California de Sud arată că apele sale 

uzate constituie resurse de apă pentru o populaţie urbană mare şi o regiune 

agricolă importantă; creează economii de energie, variind de la 0,7 la 1 terawatt 
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oră pe an; şi economiseşte aproximativ 50 - 87 milioane dolari anual (Schroeder şi 

alţii, 2012). 

 

7.3 Managementul apelor pluviale 

Managementul apelor pluviale poate atenua evenimente date de precipitaţii 

intense şi poate spori sursele locale de apă. Oraşele care suferă din cauza 

inundaţiilor au mai multe opţiuni de gospodărire urbană a  apelor pluviale, cum ar 

fi utilizarea bazinelor de retenţie, zone permeabile, tranşeele de infiltrare şi 

sisteme naturale pentru a încetini revărsarea apelor. Lodz, Polonia şi Belo 

Horizonte, Brazilia, ambele folosesc astfel de sisteme, şi Birmingham, Anglia, 

experimentează cu acoperişuri verzi pentru a obţine acelaşi efect (SWITCH, 

2011). Zonele verzi preiau apă şi furnizează servicii pentru ecosisteme la costuri 

mai mici decât sistemele convenţionale de drenaj ale apelor pluviale (Bolund şi 

Hunhammar, 1999), din care scurgerile pluviale urbane devin poluate şi trebuie să 

fie tratate. 

 

7.3.1. Colectarea apelor pluviale 

Colectarea apei de ploaie se poate adresa deficitului de apă la nivel de gospodărie 

şi poate fi pusă în aplicare uşor şi eficient din punct de vedere al costurilor. 

Colectarea apei de pe acoperiş oferă o sursă de apă directă şi poate reîncărca apele 

subterane, reducând în acelaşi timp inundarea. Astfel de măsuri pot fi o soluţie 

imediată care să însoţească îmbunătăţirile pe termen lung ale infrastructurii de 

aprovizionare cu apă şi de canalizare. Până în ziua de astăzi, o documentaţie 

completă a criteriilor de proiectare, a costurilor, a beneficiilor, a impactului şi a 

constrângerilor adoptării pe scară largă, lipseşte în general şi ar fi necesară 

evaluarea viabilităţii extinderii. 

 

7.3.2. Desalinizarea 

Desalinizarea apei salmastre şi a apei de mare devine din ce în ce mai economică, 

datorită tehnologiilor avansate de membrane şi a creşterii eficienţei energetice 

(Bergkam şi Sadoff, 2008; Planul Albastru-MAP-UNEP, 2007). Costul de 
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producere al apei desalinizate este estimat între 0.60$-0.80& pe metru cub (Planul 

Albastru-MAP-UNEP, 2007). În ţările în care şi-au epuizat cea mai mare parte din 

resursele regenerabile de apă, apa desalinizată satisface cererea atât de apă 

potabilă cât şi pentru cea industrială. Deşi utilizarea ei în agricultură rămâne 

limitată, apa desalinizată sprijină din ce în ce mai mult cultivarea culturilor de 

mare valoare în sere (Planul Albastru-MAP-UNEP, 2007). 

 

7.4 Tehnologiile care susţin IUWM 

O serie de inovaţii - nu doar noi tehnologii, dar şi noi modalităţi de utilizare a 

tehnologiilor existente – sunt folosite în IUWM. 

 

7.4.1. Membranele 

Tehnologiile avansate de tratare sunt din ce în ce mai mult alegerile preferate 

pentru tratarea apei, a apelor uzate şi e celor pluviale. Ele ajută la respectarea 

standardelor stricte, la consolidarea capacităţilor (deci la reducerea urmelor 

acestora) şi se adresează contaminanţilor care nu pot fi gestionaţi cu tehnologiile 

convenţionale. Datorită capabilităţilor şi performanţe lor mai bune, tehnologiile 

bazate pe membrane şi bio-reactoare cu membrană penetrează pieţele în multe din 

regiunile cu deficit de apă, deoarece acestea permit reciclarea apelor uzate şi 

utilizarea de surse alternative (cum ar fi apa salmastră şi apa de mare). 

 

Costul sistemelor cu membrane a scăzut dramatic în ultimul deceniu. Se dezvoltă 

materiale robuste şi durabile pentru membrane, precum si sistemele de membrane 

cu consum redus de energie (în unele cazuri, acţionate de gravitaţie). Alte 

tehnologii, cum ar fi sistemele fotovoltaice cu o sursă de energie regenerabilă 

(energie solară) şi procesele de oxidare, care pot fi îmbunătăţite cu procese 

catalitice în combinaţie cu sistemele de membrane, vin pe piaţă. Această tendinţă 

va permite serviciilor publice să-şi  modernizeze sistemele. 
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7.4.2. Nanotehnologiile şi celulele de combustibil microbian 

Concepte cu nanotehnologii sunt cercetate pentru membrane mai performante, cu 

proprietăţi care generează mai puţin miros, conductivitate îmbunătăţită hidraulic, 

şi cu caracteristici mult mai selective de respingere/transport. Celulele de 

combustibil microbian, o tehnologie potenţial revoluţionară, este în curs de 

dezvoltare, tehnologie care va fi capabilă să capteze energia electrică direct de la 

materiile organice prezente în fluxul de deşeuri în cadrul procesului de activităţi 

microbiene. Deşi aceste tehnologii sunt încă în stadii incipiente de dezvoltare, şi 

sunt necesare progrese semnificative în procesul de eficienţă, demonstraţie, şi a 

producţiei la scară comercială, acestea au potenţialul de a îmbunătăţi procesul de 

tratare, performanţele şi eficienţa utilizării resurselor. 

 

7.4.3. Sistemele naturale de tratare 

Sisteme naturale de tratare (NTS) utilizează procese naturale pentru a îmbunătăţi 

calitatea apei, pentru a menţine mediul natural şi pentru a reîncărca surselor de 

apă subterană epuizate. De exemplu, NTS sunt tot mai folosite pentru a trata şi 

reţine apele pluviale, apele uzate şi fluxurile de apă potabilă. NTS au avantajul de 

a fi capabile să elimine o mare varietate de contaminanţi în acelaşi timp, ceea ce 

le face un sistem de tratare în totalitate  pe cont propriu. Ele sunt tot mai folosite 

pentru recuperarea apei. 

 

7.4.4. Separarea surselor fluxurilor de deşeuri 

Cheia pentru aplicarea celor mai noi tehnologii de tratare este separarea diferitelor 

fluxurilor de ape uzate în funcţie de gradul lor de poluare. Cei mai mulţi dintre 

contaminanţi periculoşi din apele uzate se găsesc în apa neagră. De exemplu, cea 

mai mare parte a contaminanţilor organici şi microbieni sunt generaţi de materiile 

fecale (care reprezintă doar 25 la sută din deşeuri menajere), în timp ce cea mai 

mare parte a contaminanţilor cu azot, cum ar fi compuşi farmaceutic activi şi 

compuşii care afectează sistemul endocrin, sunt prezenţi în principal, în urină. 
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Noile tehnologii, cum ar fi sistemele de canalizare cu vid şi toaletele cu separare a 

urinei, care reduc cea mai mare parte a azotului şi identifică contaminanţii 

organici, au făcut posibilă gestionarea unei cantităţi mici şi concentrate de 

deşeurilor. Aceste tehnologii creează oportunităţi pentru refolosirea apei gri la 

sursă şi pentru recuperarea şi refolosirea substanţelor nutritive. Ele reduc, de 

asemenea, costul sistemelor de canalizare extinse şi minimizează (chiar evită) 

utilizarea de apă curată pentru a transporta deşeurile. 

 

O privire de ansamblu asupra tehnologiilor inovatoare, care sprijină IUWM este 

oferită în tabelul 4. 

 

Tabelul 4. Tehnologii inovatoare şi avantajele lor pentru IUWM 

Tehnologie inovatoare Avantaje pentru IUWM 

1    Sistem natural de tratare 

  

  

  

  

  

● Aduce multi-functionalitate (tratarea integrată 

şi funcţii de mediu). 

● Imbunătăţeşte calitatea mediului. 

● Foloseşte elemente naturale, caracteristici şi 

procese (solul, vegetaţia, microorganismele, 

cursurile de apă, etc.). 

● Este robust şi flexibil/adaptabil. 

● Diminuează folosirea chimicalelor şi a 

energiei. 

● Promovează refolosirea apei şi recuperarea 

nutrienţilor. 

2    Nanotehnologie şi celule de combustibil 

microbian 

● Oferă acces la o sursă de energie “verde” 

ieftină (permite captarea energiei electrice direct 

din materia organică prezentă în fluxul de 

deşeuri). 

3    Bioractoare cu membrană (ape uzate) 

  

  

  

  

● Pemite noii strategii pentru ca gospodărirea 

apei să meargă înainte cu reutilizarea apei. 

● Reduce impactul instalaţiei. 

● Poate reabilita uşor procesele de tratare a apei 

pentru a obţine performanţe mai bune. 

● Oferă flexibilitate operaţională (cedând 
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operării la distanţă). 

● Gestioneaza problemele de mediu (peisajul 

vizual, zgomot şi miros). 

4    Tehnologiile cu membrană (atât pentru 

apă cât şi pentru apele reziduale) 

  

  

  

● Promovează sistemele descentralizate care 

diminuează impactul asupra mediului. 

● Imbunătăţesc înlăturarea contaminanţilor şi 

încurajează reciclarea apei. 

● Diminuează folosirea chimicalelor. 

● Imbunătăţesc flexibilitatea sistemului şi  permit 

sisteme de tratare la scară redusă. 

5    Separarea la sursă 

  

  

● Promovează refolosirea apei şi recuperarea 

nutrienţilor. 

● Promovează sistemele mici (descentralizate) 

care pot fi usor gestionate. 

● Evită complicaţiile şi costurile gestionării 

deşeurlor amestecate. 

6    Fermentarea anaerobă (UASB) 

  

● Produce biogaz 

● Promovează recuperarea energiei din apele 

uzate 

 

7.5 Găsirea unei scări corespunzătoare 

Punerea în aplicare a acestor tehnologii la scara corespunzătoare permite 

sistemelor urbane de gospodărire a apei să obţină maximul de la orice picătură de 

apă. În sistemele semi-centralizate apa este captată, folosită, tratată, refolosită şi 

evacuată pe distanţe scurte. Sistemele semi-centrale încurajează tehnologiile 

avansate de epurare a apelor uzate, care permit reciclarea apei gri, precum şi 

închiderea buclei apei negre într-un cadru descentralizat (Otterpohl şi alţii, 2003). 

 

Cheia aplicării celor mai noi tehnologii de tratare este abilitatea de a separa 

fluxurile diferite de ape uzate în funcţie de gradul lor de poluare. Pentru 

utilizatorii casnici, apa maro (materii fecale), apa galbenă (urină), apa gri (apele 
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uzate de la chiuvete, duşuri, maşina de spălat, etc) şi apele pluviale (scurgerile din 

precipitaţii) sunt gospodărite independent. 

 

Sistemele semi-centralizate au potenţialul de economisire a apei potabile de până 

la 80 la sută din consumul de apă proaspătă (Bieker şi alţii, 2010; Otterpohl şi 

alţii, 2003). Prin urmare, sistemele semi-centralizate pot ajuta la rezolvarea 

problemelor care decurg din deficitul de apă, precum şi din urbanizarea rapidă. În 

plus, pot fi folosite tehnologiile care permit reducerea la minim a cererii de 

energie pentru transportul apei şi care permit recuperarea energiei din apele uzate 

(cum ar fi recuperarea căldurii apei gri şi producţia de biogaz din apa maro). 

Conceptele sistemelor de tratare semi-centrale, sunt deja implementate în 

Qingdao, China şi Hanoi, Vietnam (Bieker şi alţii, 2010). 

 

7.6. Sistemele flexibile şi adaptabile de apă urbană  

Având în vedere diversele incertitudi şi presiunile asociate cu creşterea populaţiei 

şi schimbările climatice, oraşele au nevoie de sisteme flexibile, care să fie 

capabile să facă faţă cu neprevăzutul şi să se adapteze la cerinţele noi sau la 

schimbare (Ashley şi alţii, 2007; Schmitt, 2006). Cheia este construirea în 

„opţiuni de flexibilitate”. Aceste opţiuni se pot referi la aspectul tehnic al 

conceptului care permite sistemului să se adapteze la mediul înconjurător sau la 

deciziile de management în timpul planificării şi funcţionării sistemului (de 

Neufville, 2002). 

 

O abordare modulară pentru proiectarea sistemului de apă urbană creşte numărul 

de configuraţii posibile de la un anumit set de intrări (sisteme adaptative 

complexe). SWITCH (ICLEI, 2011) a dezvoltat un repertoriu divers de opţiuni 

alternative pentru sistemele de apă urbane, care au grade de libertate interne care 

optimizează  propria flexibilitate şi durabilitate în timp. De exemplu, în ceea ce 

priveşte managementul apelor pluviale, măsurile descentralizate de mici 

dimensiuni, cum ar fi dispozitivele de infiltrare, au capacitatea de a răspunde la 

schimbări în condiţii de graniţă.  
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În legătură cu  sistemele de sanitaţie flexibile, există o schimbare progresivă de la 

sistemele centralizate mixte la sistemele descentralizate, bazate pe controlul 

surselor şi tratarea separată a fluxurilor concentrate şi diluate a apelor uzate 

menajere. În ceea ce priveşte tehnologiile de proces pentru tratarea apelor şi a 

apelor uzate, utilizarea sistemelor naturale devine tot mai populară. Unele dintre 

principalele caracteristici ale acestor sisteme naturale sunt adaptabilitatea lor la 

aproape toate aplicaţiile posibile, reînnoirea îmbunătăţită şi oportunităţile de 

reajustare (esenţiale pentru flexibilitate). 

 

7.7 Tarife, plăţi şi alte instrumente economice 

Serviciile pentru apă tind să fie responsabilitatea administraţiei publice locale 

(Serageldin, 1994). Cu toate acestea, în Sudul Global, veniturile locale ale 

guvernului sunt de multe ori insuficiente pentru a ţine pasul cu schimbările 

demografice şi cu evoluţiile fizice. În acelaşi timp, potenţialul de recuperare a 

costurilor la furnizorii de servicii comerciale este diminuat de către utilizatori de 

veniturile medii-scăzute. 

 

În plus, dorinţa de a plăti pentru apă variază adesea în funcţie de calitatea 

serviciilor, astfel, veniturile insuficiente pentru exploatare şi întreţinere pot duce 

la un ciclu de deteriorare a serviciilor şi de reducere a recuperării costurilor. 

 

În timp ce preţurile apei, care reflectă condiţiile deficitului acesteia şi costurile 

reale de dezvoltare şi de livrare a apei pot încuraja un management mai eficient al 

apei de către toţi utilizatorii acesteia, tarifarea apei trebuie să continue, de 

asemenea, şi să ţină seama de rolul acesteia ca bun social. Acest lucru trebuie 

păstrat în minte atunci când se planifică tarifele apei, astfel încât drepturile 

grupurilor vulnerabile să fie protejate (Visscher şi alţii, 1999; Peña, 2011). 

Mecanismele de taxare adoptate trebuie să fie corespunzătoare şi să reflecte atât 

condiţiile locale socio-culturale cât şi pe cele economice. 
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7.7.2. Instrumentele financiare şi de investiţii 

Investiţiile făcute de către guvernele naţionale pentru dezvoltarea resurselor de 

apă în mod tradiţional au fost umbrite de investiţiile în transport, energie, 

telecomunicaţii şi armată. Agenţiile internaţionale au avut bugete limitate pentru 

apă şi canalizarea urbană (Hardoy şi alţii, 2001). Cota de finanţare privată în 

proiectele de infrastructură a  apei a fost, de asemenea, relativ mică; din totalul 

investiţiilor de infrastructură private, între 1990 şi 2002, doar 5,4 la sută au intrat 

în dezvoltarea sistemelor de apă (OECD, 2003). Transferurile fiscale şi 

subvenţiile încrucişate ar putea fi necesare pentru a aborda epuizarea resurselor şi 

inegalitatea acestora (UNDP, 2006). 

 

7.7.3. Plata pentru serviciile ecosistemice 

Pentru unele strategii de finanţare s-a căutat să se capitalizeze valoarea serviciilor 

ecosistemice pentru sănătatea, securitatea alimentară, precum şi mijloacele de 

subzistenţă ale ambelor comunităţi urbane şi rurale. O abordare pentru a obţine 

fonduri este plata pentru serviciile ecosistemice. Proprietarilor şi utilizatorilor le 

sunt  oferite stimulente (de multe ori monetare) pentru a se angaja în practici de 

utilizare a terenurilor, care oferă un serviciu ecologic. 

 

În sectorul de apă, modele de plată sunt proiectate în cadrul bazinelor 

hidrografice. Comunităţile din aval, de exemplu, plătesc utilizatorii de apă din 

amonte să se abţină de la practici care subminează integritatea fluxurilor de apă şi 

calitatea acesteia. Plata pentru serviciile ecosistemice reprezintă astfel un 

instrument pentru gestionarea în comun a resurselor naturale, dincolo de graniţele 

oraşului (DST, 2008; Mafuta şi alţii, 2011). 

 

7.8. Capacitatea de adaptare la schimbările climatice 

Măsurile practice de promovare a IUWM - inclusiv eforturile de a integra ciclul 

urban de apă şi sectoarele de management urban, îmbunătăţesc eficienţa utilizării 

şi distribuţiei apei şi asigură reciclarea apelor reziduale, protecţia împotriva 

Managementul Integrat al Apei Urbane  86



PARTENERIATUL GLOBAL AL APEI 

inundaţiilor şi managementul transfrontalier - ajută, de asemenea, oraşele să-şi 

construiască rezistenţa împotriva schimbărilor climatice (ONU WWAP, 2011). 

 

Ca în toate abordările practice IUWM, costurile şi beneficiile instrumentelor 

pentru a proteja sectorul de apă de schimbările climatice trebuie să fie atent 

cântărite. Stocarea naturală şi artificială a apei, controlează, de exemplu 

inundaţiile şi asigură accesul la apă în perioadele secetoase (WHO şi DFID, 

2009). Dar nu toate ţările îşi pot permite infrastructură de depozitare a apei. În 

cazul în care reţelele de transport şi de livrare sunt inadecvate, facilităţile de 

depozitare a apei în sine nu pot asigura securitatea apei. În plus, construirea de 

infrastructură de stocare a apei, fără a îmbunătăţi în acelaşi timp eficienţa utilizării 

apei poate crea o falsă impresie de abundenţă şi grăbi în mod greşit epuizarea 

resurselor (Sadoff şi Muller, 2009). 

 

În trecut, oraşele favorizau soluţiile de infrastructură pe scară largă, dar aceste 

sisteme de „zdravene” şi rigiditatea instituţională care le acceptă, se zbat pentru a 

se adapta circumstanţelor neprevăzute. „Staţionaritatea” este presupunerea că 

schimbările în sistemele naturale nu vor depăşi ceea ce a fost văzut în observaţiile 

istorice; se construieşte, în consecinţă, o capacitate de rezervă în aprovizionare, 

precum şi infrastructuri pentru ape uzate şi pentru apele pluviale (Loftus, 2011). 

Schimbările climatice antropogene subminează acum ipoteza de bază a 

staţionarităţii şi abordările de management pe care o susţin (Milly şi alţii, 2008). 

 

Managementul cererii, dezvoltarea de surse alternative, precum şi alte abordări 

flexibile sunt susceptibile de a fi mai puţin vulnerabile la circumstanţele 

schimbate. Descentralizarea este alta: mai multe sisteme naturale de tratare de 

mici dimensiuni, în locaţii diferite, pot reprezenta un risc mai mic decât o singură 

instalaţie mare de epurare, de exemplu. În anumite contexte, sistemele 

descentralizate, pentru a fi întreţinute, pot fi mai uşor de instalat şi mai eficiente 

din punct de vedere al costurilor (Loftus, 2011).  
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8. VIITORUL GUVERNĂRII APELOR URBANE   
 

 

una gospodărire a apelor urbane este fundamentală pentru 

asigurarea sănătăţii umane şi a mediului. Este nevoie de 

politici naţionale robuste, planuri şi programe, precum şi 

instrumente să măsoare şi să evalueze progresul. Zonele 

urbane trebuie să treacă de la statutul de utilizatori de apă la cel de furnizori şi 

manageri de apă. Cu tehnologiile de astăzi şi opţiunile de gestionare, cantităţile şi 

calităţile apei pot fi gestionate mai eficient şi efectiv pentru scopuri diferite. 

B 

 

Abordările integrate pot furniza apa pentru anumiţi utilizatori, în cantităţi 

adecvate, calitate adecvată, şi la intervale de timp corespunzătoare, fără a 

compromite disponibilitatea resursei pentru alţii. Managerii pot aborda deficitul 

existent de apă sau îl pot preveni pe cel iminent, prin promovarea eficienţei 

utilizării apei şi a utilizării de surse alternative de apă, inclusiv a apelor uzate şi a 

celor pluviale. Noile abordări pentru colectarea, transportul, tratarea şi 

managementul apelor reziduale pot îmbunătăţi recuperarea resurselor şi pot 

atenua presiunea asupra resurselor de apă în temeiul unor provocări cum ar fi 

densitatea mare a populaţiei, extinderea urbană şi schimbările climatice. 
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Figura 8. Managementul Integrat al Apelor Urbane. 

Sursa: Tucci, 2009 

 

IUWM necesită dezvoltarea planificării şi a managementului pentru toate 

componentele serviciilor urbane de apă (Figura 8). Aceste servicii sunt 

interconectate şi necesită un nivel ridicat de integrare. Structurile de coordonare şi 

forumurile vor asigura o comunicare între departamente, între nivelurile de 

guvernare, dar şi cu comunităţile şi părţile interesate. 

 

Planificatorii urbani au un rol important în a ajuta guvernele să depăşească  

fragmentarea în formularea politicilor publice şi să ia decizii prin corelarea 

activităţilor de planificare cu alte sectoare ale acestor politici, cum ar fi furnizarea 

de infrastructură. De asemenea ajută şi să adopte abordări de colaborare, care 

implică toate părţile interesate în determinarea priorităţilor, acţiunilor şi a 

responsabilităţilor (Figura 9). Acest lucru poate implica noi metode pentru 

coordonarea dintre agenţii şi pentru controlul consumului de apă, cum ar fi o nouă 
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instituţie sau un comitet executiv, care are autoritatea şi capacitatea de a 

reglementa şi de a aplica standarde şi proceduri. 

 
 

Figura 9. Cadru pentru managementul integrat al apelor urbane şi planificarea pentru 

utilizarea terenurilor. 

Sursa: Adaptare după Tucci şi alţii, 2009 

 

Politicile integrate urbane de apă bazate pe guvernarea participativă, democratică 

şi pluralistă pot asigura dezvoltarea durabilă, în special în cazul în care guvernele 

adoptă politici urbane clare, ca parte integrantă a politicilor lor economice 

(UNEP, 2002). Vor fi necesare modificări pentru a schimba atitudinile şi pentru a 

stimula metodele inovatoare, eficiente şi durabile pentru gospodărirea resursele de 

apă. 

 

 

 

 

Managementul Integrat al Apei Urbane  90



PARTENERIATUL GLOBAL AL APEI 

8.1. Mesaje cheie 

8.1.1. IUWM 

1. IUWM este managementul îmbunătăţit şi eficient al diverselor cantităţi şi 

calităţi de apă  folosite în scopuri diverse din mediul urban. Acesta 

cuprinde sursele convenţionale şi alternative de apă: apa dulce (apă de 

suprafaţă, ape subterane, ape pluviale, apă desalinizată), apele uzate 

(neagră, galbenă, maro, gri şi apă regenerată) şi apele pluviale, în cadrul 

structurii de management al resurselor, adică mediul urban. 

2. IUWM militează pentru alinierea dezvoltării urbane şi a programelor de 

management ale bazinului hidrografic, în scopul asigurării relaţiilor 

durabile economice, sociale şi de mediu de-a lungul întregului urban-rural. 

3. IUWM este un proces iterativ adaptabil care permite oraşelor să răspundă 

la schimbare. 

4. IUWM cuprinde aspecte de mediu, economice, sociale, tehnice şi politice 

ale gospodăririi apelor. O abordare de succes a IUWM necesită un proces 

structurat, implicarea comunităţilor, pentru a reflecta la propriile nevoi şi 

cunoştinţe de management al apei. 

 

8.1.2. Instituţii, politici şi reglementări 

Relaţiile transectoriale 

1. Realizarea unei dezvoltări urbane sustenabile necesită atenţie la relaţiile 

dintre resursele de apă, energie şi utilizarea terenurilor. 

2. Dezvoltarea oraşelor-eco poate permite utilizarea de produse din deşeuri 

pentru a satisface nevoile urbane de energie şi de materiale. 

3. Bugetele la nivel de oraş şi planurile pe resurse pot facilita relaţiile 

transectoriale. Dar, întreţinerea lor cere stabilirea unei culturi de lucru în 

comun, formulând în mod clar obiectivele colective şi beneficiile ce 

rezultă, şi negociind diferenţele de putere şi de resurse. 

 

Rolul guvernelor 
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1. Guvernele ar trebui să preia un rol mai important  în oraşe, în scopul de a 

conduce iniţiativele de dezvoltare şi de a se asigura că nevoile de bază 

sunt satisfăcute. 

2. O atenţie specială trebuie acordată pentru sprijinirea sectorului urban de 

informare, care este vital pentru o economia urbană durabilă. 

3. În cooperare cu partenerii din sectorul public şi privat, ar trebui dezvoltate 

politici şi strategii pentru a facilita punerea în aplicare a IUWM la nivel 

local şi naţional. Aceste politici şi strategii ar trebui să fie susţinute de 

strategiile de finanţare, de evoluţiile tehnologice, precum şi de către 

instrumentele de luare a deciziilor pentru IUWM. 

 

Planificarea urbană 

1. Planificarea urbană are un rol important de jucat în sprijinirea guvernelor 

pentru a răspunde provocărilor urbane. Aceasta poate ajuta la depăşirea 

fragmentării guvernării în formularea politicilor publice şi în luarea de 

decizii, prin corelarea activităţilor de planificare cu politicile altor 

sectoare, cum ar fi furnizarea de infrastructură. 

2. Previziunile privind schimbările climatice ar trebui să fie încorporate în 

planificarea urbană a alimentării cu apă. 

3. Planificarea urbană şi managementul pot fi îmbunătăţite prin adoptarea 

unor abordări de colaborare, care implică toate părţile interesate şi permit 

acordul privind priorităţile, acţiunile şi repartizarea responsabilităţilor între 

agenţiile relevante. 

4. Cele mai multe oraşe din lumea dezvoltată au urmat un proces liniar de 

furnizare a sistemelor de alimentare cu apă, apoi canalizări prin ţevi, şi în 

cele din urmă sisteme de drenaj. Cu toate acestea, în multe oraşe mici, în 

curs de dezvoltare, care nu dispun de sisteme complete de infrastructură, 

există oportunităţi de a pune în aplicare abordări inovatoare, eficiente din 

punct de vedere costuri, care ar permite o abordare IUWM de la început. 
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Consolidarea capacităţilor 

Consolidarea capacităţilor de construire a personalului şi a instituţiilor angajate în 

IUWM este necesară pentru a se asigura că acestea pot oferi ceea ce se aşteaptă de 

la ele. În cazul în care nu există politici naţionale clare privind gospodărirea apei, 

IUWM poate ghida consiliile urbane locale în elaborarea unor politici care să 

menţioneze în mod clar direcţia de gospodărire a apelor. Politicile în domeniul 

apei trebuie să fie susţinute de legislaţia în vigoare pentru a da viaţă politicilor 

menţionate anterior. 

 

8.1.3. Tehnologii şi practici 

1. Tehnologiile avansate, cum ar fi tehnologiile cu membrană, 

nanotehnologia şi celulele de combustibil microbian, sistemele naturale de 

tratare, precum şi sistemele de tratare cu separarea la sursă, au un mare 

potenţial pentru IUWM. În mod similar, unele dintre abordările inovatoare 

în planificarea sistemului de apă urban, incluzând planificarea pentru a 

avea beneficii multiple din utilizările apei în mediul urban şi proiectarea 

sistemelor semi-centralizate şi descentralizate, permit utilizarea eficientă a 

resurselor, reutilizarea şi recuperarea într-o zonă urbană. 

2. Proiectarea de sisteme de infrastructură adaptabile şi flexibile, care sunt 

receptive la schimbările viitoare, la presiuni şi la incertitudinile asociate 

vor asigura îmbunătăţirea performanţelor sistemelor, vor reduce riscurile 

de cădere a sistemelor şi vor optimiza costurile ciclului de viaţă în 

dezvoltare. 

3. Există o gamă de opţiuni tehnologice şi de management care pot fi 

implementate (lucrări mici de instalaţii sanitare; alimentare cu apă locală 

accesibilă şi durabilă, servicii de salubritate şi tehnologii de-a lungul 

lanţului valoric; tehnici de recoltare a apei de ploaie; tehnologii noi şi 

abordări pentru tratarea apelor reziduale şi reciclare; precum şi noi modele 

de afaceri). 

 

 

Managementul Integrat al Apei Urbane  93



PARTENERIATUL GLOBAL AL APEI 

Economiile de apă 

1. Evaluările resurselor de apă determină cantităţile şi calitatea apei dintr-o 

bază dată de resurse de apă, precum şi cerinţele actuale şi viitoare, care 

sunt plasate asupra acesteia. 

2. Sustenabilitatea operaţiunilor şi a investiţiilor pentru apă, canalizare, şi 

pentru apele pluviale necesită îmbunătăţirea eficienţei economice a 

serviciilor. 

3. Măsurile de eficientizare minimizează pierderile de apă în timpul 

transportului, depozitării şi utilizării. Reducerea pierderilor de apă implică 

aspecte legate de proiectarea, construcţia, operarea şi întreţinerea 

sistemelor, precum şi schimbări în comportamentul utilizatorilor. 

4. Reducerea apei fără venituri este o strategie importantă pentru conservarea 

resurselor de apă limitate. Pe alocuri, acest lucru poate fi realizat printr-o 

cooperare sporită cu sectorul privat - fie antreprenori la scară mică şi 

întreprinderi, fie contractori pe scară largă. Sunt disponibile diverse  tipuri 

de acorduri de parteneriat; potrivirea lor trebuie să fie evaluată de la caz la 

caz. 

 

Multiplicarea şi diversificarea surselor pentru fiabilitate pe viitor 

1. Diversificarea portofoliului de surse urbane de alimentare cu apă este un 

element central al IUWM. O componentă critică a fiabilităţii pe viitor este 

dezvoltarea şi gestionarea de surse locale şi a programelor de conservare. 

Conservarea resurselor de apă, izvoarele locale, apele importate, 

desalinizarea şi apele subterane pot oferi unele oportunităţi în viitor. Dar, 

oraşele trebuie să îşi diversifice sursele de apă şi să crească gradul de 

utilizare al apei produse local (prin recoltarea apei pluviale şi prin 

reutilizarea apei), pentru a asigura o sursă adecvată şi de încredere pentru 

viitor. 

2. Recuperarea şi refolosirea apei oferă o oportunitate de a spori livrările 

tradiţionale de apă şi de a utiliza sursele de apă ale oraşului în mod 

eficient. Reutilizarea apei poate ajuta la închiderea buclei dintre 
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alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate. Reutilizarea eficientă a apei 

necesită integrarea apei şi a funcţiilor de furnizare a apei recuperate. 

Dezvoltarea cu succes a acestei resurse de apă depinde de o abordare 

integrată şi de o analiză atentă a aspectelor instituţionale, organizatorice, 

de reglementare, de politică socio-economică, de politică a preţurilor, de 

mediu şi tehnice.  

 

Participarea 

1. Planificarea participativă la nivel de proiect poate duce la proiectarea 

corespunzătoare şi la contribuţii rezidente semnificative, conducând la 

îmbunătăţirea condiţiilor de trai în localităţile cu venituri mici. 

2. Participarea locuitorilor în planificarea şi punerea în aplicare de 

îmbunătăţiri practice în zonele în care ei trăiesc şi lucrează, în bugetarea 

municipală, şi în pregătirile pe plan local are rezultate pozitive şi poate fi 

ridicată pentru a juca un rol în planificarea la nivel de oraş. 

3. Procesele participative se angajează cu alimentarea cu apă şi sanitaţia 

pentru comunităţile sărace, altfel marginalizate. 

 

8.1.4. Finanţarea 

Oportunităţi de afaceri de-a lungul întregului lanţ de valori 

Oportunităţi de afaceri există de-a lungul întregului lanţ de valori. Încurajarea 

antreprenorilor de scară mică să profite de aceste oportunităţi de afaceri, prin 

furnizarea de credite şi de informaţii, de asemenea, poate spori sustenabilitatea 

serviciilor. 

 

Tarifele 

1. O politică corespunzătoare de preţuri poate încuraja generarea de venituri. 

Astfel de politici trebuie să ia în considerare stimulentele şi practicile 

existente. Tarifele diferenţiate, care se iau în considerare pentru calitatea 

apei pot servi ca stimulente pentru a limita utilizarea apelor de suprafaţă 

sau subterane în favoarea celei recuperate, de exemplu. 
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2. Preţurile apei şi alocările acesteia ar trebui să reflecte costurile reale ale 

dezvoltării surselor de apă şi a livrării apei. Preturi exacte vor încuraja 

managementul înţelept al apei de către toţi utilizatorii acesteia, în 

conformitate cu o strategie urbană integrată de gospodărire a apelor. 

3. Sistemele de tarifare, taxele şi subvenţiile, pot fi utilizate pentru a 

transfera beneficiile către grupurile vulnerabile, fără a diminua 

productivitatea economică a resurselor de apă. În cazul în care tarifele sunt 

prea mici pentru a susţine operarea durabilă şi întreţinerea, în loc să 

favorizeze consumatorii mai săraci, sistemul poate contribui la o mai mare 

inegalitate. Instrumente de tarifare, cum ar fi creşterea structurii de tip rate 

grupate şi tarifele pentru utilizarea în exces, sunt stabilite, astfel încât 

utilizatorii să plătească mai mult pentru niveluri mai ridicate de consum. 

Alte stimulente financiare, cum ar fi reducerile, reamenajarile 

subvenţionate şi auditurile pe apă, preţuri de sezon şi preţurile zonale, pot 

fi de asemenea utilizate. 

 

Investiţii  

Proiectele IUWM necesită niveluri semnificative de finanţare atât pentru capital 

cât şi pentru costurile de funcţionare şi de întreţinere. Cu toate acestea agenţiile 

publice în multe ţări au o capacitate limitată de a investi în infrastructura de apă. 

Politicile adecvate şi instituţiile ce funcţionează bine pot facilita strângerea de 

fonduri. Programele care generează venituri prin perceperea unei taxe către 

utilizatorii de apă pe unitatea de efluent pe care îl generează (principiul poluatorul 

plăteşte), pot îmbunătăţi eficienţa costurilor facilităţilor de tratare şi de reutilizare, 

în special atunci când veniturile alimentează  construirea de facilităţi pentru 

colectarea, tratarea, şi reutilizarea apelor uzate. 
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