
Conceptul de dezvoltare durabilă desem-
nează totalitatea formelor și metodelor de dez-
voltare socio-economică care se axează în primul
rând pe asigurarea unui echilibru între aspectele
sociale, economice și ecologice și elementele ca-

pitalului natural. Dezvoltarea durabilă urmărește și încearcă să găsească un
cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor în orice situație în care se
regăsește un raport de tipul om - mediu, fie ca e vorba de mediul în-
conjurător, mediul economic sau mediul social.

Principiile dezvoltării durabile, enunțate pentru prima dată, în ra-
portul – Viitorul nostru comun – cunoscut sub numele de Raportul Brundtland,
elaborat de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare, în anul 1983, au
devenit prioritare atât la nivel mondial, cât și la nivel european.

Prin urmare, conceptul dezvoltării durabile, a stat la baza elaborării
Strategiei Europa 2020 care stabilește cinci obiective măsurabile care vor
ghida acest proces și vor fi transpuse în obiective naționale: ocuparea forței
de muncă, cercetarea și inovarea, schimbările climatice și energia, educația
și combaterea sărăciei. 

Aceste obiective sunt ambițioase, însă pot fi îndeplinite. Ele au la bază
propuneri concrete, menite să garanteze realizarea lor. Inițiativele emble-
matice cuprinse în acest document ilustrează modul în care UE poate avea o
contribuție decisivă. Avem la dispoziție instrumente puternice: noua
guvernanță economică, susținută de piața internă, bugetul, comerțul și po-
litica economică externă, precum și nomele și sprijinul uniunii economice și
monetare.

Europa trece printr-o perioadă de transformare. Între timp, lumea
evoluează rapid, iar provocările pe termen lung (globalizarea, presiunea
exercitată asupra resurselor, îmbătrânirea) se intensifică. UE trebuie să se
ocupe acum de propriul viitor. Europa poate reuși dacă acționează în mod
colectiv, ca Uniune. A fost nevoie de o strategie care să permită  transfor-
marea UE într-o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii,
caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, producti-
vitate și coeziune socială. Europa 2020 oferă o imagine de ansamblu a
economiei sociale de piață a Europei pentru secolul al XXI-lea.

Europa 2020 propune trei priorități care se susțin reciproc: – creștere
inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; –
creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de
vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive; – creștere
favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării
forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială. 

Prin urmare, România, ca stat membru, trebuie să se alinieze acestor
priorități, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în context european, în
special cele emblematice pentru tematica Forumului, respectiv cele din
domeniul resurselor de apă.

În calitate de președinte al ANRSC, autoritatea de reglementare, moni-
torizare și control a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, consider
Forumul Regional al Apei Dunăre Europa de Est 2018 un prilej pentru a
cunoaște experiența și expertiza statelor participante, cu un rezultat de
necontestat, acela de a îmbunătăți calitatea reglementărilor naționale,
împreună cu Asociația Română a Apei, datorită parteneriatului de
excepție dezvoltat, în ultimii ani.

Economia liniară de tipul „ia-foloseşte-
aruncă” îşi arată limitele prin cantitatea mare

de deşeuri pe care le produce şi prin lipsa tot

mai pregnantă de resurse noi. În acest context,

UE a introdus un pachet de măsuri pentru

susţinerea economiei circulare. „Economia circulară a fost un concept care

se încadrează în dezvoltarea durabilă, iar obiectivul său este acela de a

produce bunuri și servicii având în vedere, în același timp, limitarea con-

sumului de materii prime, apă, surse de energie și reducerea deșeurilor.

Cei 3 R propuşi, în spiritul economiei circulare, sunt: Redu (consumul

resurselor), Reutilizează (produsele), Reciclează (deșeurile)”1. 

Economia liniară, bazată exclusiv pe utilizarea resurselor, nu mai

reprezintă o opţiune viabilă pe termen lung, dar nici pe termen mediu şi,

în cazul unora dintre resurse, nici pe termen scurt. Acest fapt face

necesară tranziţia către o economie circulară, bazată pe refolosirea,

repararea, recondiționarea şi reciclarea materialelor şi a produselor exis-

tente. Ceea ce era considerat drept „deşeu” se poate transforma într-o

resursă.

Reuniunea comunității internaționale de la New York, din anul 2015,

a avut ca scop aprobarea Agendei-Cadru ONU – Orizont 2030. Obiectivele

stabilite prin această întâlnire urmăresc să fie ținte precise ce se dorește

a fi atinse până în anul 2030. Obiectivele stabilite sunt denumite “Obiec-

tive de Dezvoltare Durabilă” (ODD)2 și sunt o continuare a Obiectivelor de

Dezvoltare ale Mileniului, stabilite în anul 2000.

Prin îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă se va realiza

tranziția către o economie circulară, care va sprijini o dezvoltare durabilă.

În anul 2015, la Paris, s-a desfășurat cea de a 21-a Conferinţă a Părţilor

la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (COP

21). Conferinţa ONU de la Paris asupra climei a avut ca punct central ne-

gocierea şi semnarea unui nou acord internaţional asupra schimbărilor cli-

matice, aplicabil tuturor ţărilor, cu scopul de a menţine încălzirea globală

sub 2⁰C, în următorii 35 de ani. În acest context, 195 de ţări au adoptat

un acord „istoric”, de luptă contra schimbărilor climatice şi pentru
dezvoltare de măsuri şi investiţii pentru asigurarea unui viitor adap-
tabil, durabil şi cu o mai mică concentraţie a emisiilor de carbon, de-

numit Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările

climatice (COP 21). Miza COP21  a fost realizarea «acordului pentru
climă», care să permită împiedicarea creşterii temperaturii globale medii

cu mai mult de 2⁰C, până în anul 2050 şi adaptarea statelor la constrân-

gerile necesare atingerii acestui scop. Acordul de la Paris reuneşte, pen-
tru prima dată, toate statele, sub o cauză comună.
-----------------------------

1Europe Direct (2015). Conferința internațională de la Paris asupra schimbărilor climatice – COP21,

http://www.europedirect-tm.ro/stiri/conferinta-internationala-asupra-schimbarilor-climatice-de-

la-paris-cop21
2EC (2015). Dezvoltare durabilă pentru toți: o nouă agendă pentru 2030. Revista Mediul pentru eu-
ropeni. 25.09.2015, disponibil online la adresa: 
http://ec.europa.eu/environment/news/efe/articles/2015/09/article_20150925_01_ro.htm
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Pentru o gestionare durabilă și
eficientă a apei în România

În ultimii ani, sectorul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de

canalizare a realizat un salt calitativ semnificativ, devansând celelalte

servicii comunitare de utilitate publică. În perioada următoare, odată

cu demararea programului POIM, apar noi provocări și probleme de re-

zolvat pentru specialiștii din domeniul apei, de la proiectanți, la

executanți și operatori. Chiar și atunci când este vorba de sisteme și

instalații noi, sunt necesare abordări de optimizare procedurală și

operațională, ținta oricărui operator fiind menținerea funcționalității

întregului sistem, în vederea creşterii gradului de confort şi securitate

pentru clienţi, dar şi a creării premiselor legate de protecţia mediului

şi de conservarea resurselor de apă.

Foarte important pentru atingerea acestor deziderate este res-

pectarea legislației și a normelor tehnice în vigoare, cât și o informare

calitativă și acoperitoare asupra tematicilor specifice domeniului. Și

pentru că legislația europeană şi naţională acoperă doar aspectele

referitoare la cerințele de bază şi  la cele impuse, neintrând în detalii,

sunt necesare norme tehnice suplimentare şi reglementări ce vizează

îmbunătățirea exploatării noilor tehnologii, în condiţii de eficienţă şi fi-

abilitate maximă, care să permită respectarea acestei legislaţii ce

devine, pe zi ce trece, tot mai restrictivă.

ARA îşi propune crearea unui set de normative, după modelul ger-

man, format din foi de lucru și fișe tehnice, ce cuprind informații cu

privire la proiectarea, construcția, exploatarea, întreținerea și verifi-

carea echipamentelor și instalațiilor specifice, precum şi normarea per-

sonalului de exploatare. Acest mod de lucru, care și-a dovedit eficiența

în practică în ţările avansate din punct de vedere al serviciilor de ali-

mentare cu apă şi canalizare, poate fi adaptat şi corelat necesităţilor

şi specificităţilor din ţara noastră. DWA (Asociaţia Germană a Apei), care

lucrează în acest mod de peste o jumătate de secol, vine – prin proto-

colul de colaborare semnat cu ARA – cu suportul logistic şi tehnic pentru

implementarea setului de normative. Acest mod de lucru constituie

veriga de legătură dintre legislativ și operativ, verigă ce lipseşte în acest

moment şi care va cuprinde normative, bune practici, observații și

recomandări ce contribuie la rezolvarea problemelor tehnice și

operaționale, precum și la managementul calității. Nu în ultimul rând,

se va constitui o bază temeinică pentru educația și formarea

profesioniștilor din domeniu.

Modul de lucru bazat pe realizarea unui set de reguli tehnice ne va

permite să ne armonizăm procedurile de lucru, să învăţăm şi să ne

dezvoltăm împreună, să ajungem la un set de valori recunoscut de către

toţi specialiştii europeni din sectorul apei.

Organizarea celei de-a 20-a ediții a
EXPOAPA, cu un accent semnificativ pus pe
managementul eficient al apei, este un bun
prilej pentru a pune în discuție publică pro-

blemele și provocările recente ale sectorului de apă potabilă/apă uzată din
România și din regiune. 

Interesul suscitat de revizuirea Directivei europene privind apa potabilă
se manifestă la toate nivelurile societății. Pornind de la deja istorica inițiativă
cetățenească Right2Water, Comisia Europeană a furnizat, prin noua pro-
punere legislativă din 1 februarie 2018, un cadru actualizat, responsabil și
eficient pentru generalizarea și îmbunătățirea accesului la servicii esențiale
de calitate pentru cetățenii europeni. Dezvoltarea și modernizarea infrastruc-
turii de apă în perioada de finanțare 2007 – 2013, prin intermediul vital al
finanțărilor nerambursabile europene a fost una de amploare. Numai în Româ-
nia au fost investite peste 2 miliarde de euro în această perioadă. În al doilea
rând, chiar și în prezența situațiilor statistice atât de îmbucurătoare, nu ne
putem sustrage de la constatarea faptului că există în prezent multe localități
în care nu există rețele publice de alimentare cu apă potabilă și zone în care
apa distribuită populației nu este în parametrii legali de calitate. În special
spre aceste zone este dirijată atenția prin viitoarea nouă Directivă europeană
privind apa potabilă.

Deși, pe hârtie, perspectivele exercițiului bugetar european sunt ge-
neroase pentru România, este necesar să indicăm cu responsabilitate
vulnerabilitățile operaționale și motivele reale de îngrijorare, tocmai pentru
a pune la punct un plan serios de măsuri în vederea unei absorbții consistente
și, în cele din urmă, în vederea conformării cu exigențele noii propuneri le-
gislative europene. Dacă până acum operatorii regionali au implementat
investiții preponderent în mediul urban, în condițiile unei infrastructuri pre-
existente și ale unei capacități operative suficiente, noile investiții necesare
se orientează spre regiunile rurale, spre zonele greu accesibile. Nu numai as-
pectul edilitar contează în această privință, ci și chestiunile de ordin social
și financiar. Este clar pentru toți cei implicați instituțional în alimentarea cu
apă/apă uzată că investițiile în infrastructura din mediul rural nu vor aduce
profit, nici imediat, nici pe termen mediu. Prin intermediul fondurilor eu-
ropene, facem un efort pentru garantarea accesului la servicii și nicidecum
un demers managerial pentru creșterea profitului. Acesta este un aspect cru-
cial pentru strategia ce trebuie să stea la baza analizelor cost-beneficiu pen-
tru investițiile aferente Programului Operațional Infrastructură Mare. Mă
bucur că am posibilitatea să lansez această temă de reflecție la EXPOAPA,
într-un cadru în care se întâlnesc finanțatori, consultanți, autorități, ope-
ratori regionali, antreprenori și furnizori de soluții tehnice. Exigențele noii
Directive sunt evident mai mari, în condițiile în care gradul de dificultate
tehnică a implementării crește și subiectul profitabilității financiare a ope-
ratorilor riscă să devină unul foarte sensibil. Pornind de la trasarea acestor
considerații, la care se adaugă factorul timp, care nu este de partea noastră,
cred că este nevoie de o mobilizare a întregului sector, de la autorități, care
trebuie să îmbunătățescă legislația specifică și să faciliteze pentru operatorii
regionali procesul de implementare, până la antreprenori, de la care se
așteapă soluții tehnice superioare celor folosite până în prezent.
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Prin tema propusă anul acesta
pentru Conferința Tehnico-ști-
ințifică - „Managementul și uti-
lizarea eficientă a apei” –
Asociația Română a Apei evi-

dențiază importanța acestui subiect pentru sectorul de apă din
România și la nivel internațional.

Conceptul de utilizare eficientă a apei nu este nou, însă a de-
venit din ce în ce mai important odată cu deficitul de apă, resimțit
în multe zone din cauza schimbărilor climatice, dar și aglomerării
populației în zonele urbane. Organizația Mondială a Sănătății
preconizează faptul că 70% din populație va locui în orașe până în
anul 2050. 

Astfel a apărut necesitatea unor acțiuni pe termen scurt și
mediu, concentrate asupra managementului și utilizării eficiente
a apei. Aceste acțiuni aduc beneficii atât asupra utilizării
resurselor de apă sau reducerii poluării, cât și asupra populației,
a consumurilor energetice și operării proceselor din sistemul de
alimentare, tratare, distribuție și epurare a apelor.

Una dintre infrastructurile critice ale orașelor o reprezintă cea
de apă. Companiile de apă trebuie să facă față noilor provocări în
contextul orașelor inteligente, în care managementul și utilizarea
apei implică tehnologii de tratare, distribuție și epurare eficiente,
detectarea și repararea pierderilor de apă, sisteme inteligente de
măsurare a consumului de apă, sisteme de tarifare și reglementări
adecvate, dar și implicarea populației prin comunicare și educație.
Nu trebuie însă ignorată energia utilizată în sistemele de apă
dintr-un oraș, care reprezintă o parte importantă din cheltuielile
acestuia. Stațiile de epurare pot fi utilizate pentru producerea de
energie, atât electrică, cât și termică, iar acolo unde acest lucru
este posibil, merită accesate fonduri pentru proiecte de investiții
în acest sens.

Investițiile în echipamente și tehnologii inteligente, modelarea
și simularea proceselor de tratare și epurare, precum și modelarea
hidaulică a rețelelor, permit companiilor de apă optimizarea pro-
ceselor, posibilitatea de detectare rapidă a pierderilor și reduceri
importante ale consumurilor energetice. Toate acestea vor con-
duce la creșterea performanțelor.

Reciclarea și reutilizarea apei, captarea și utilizarea apelor
din precipitații reprezintă de asemenea direcții importante în dez-
voltarea unui oraș inteligent. 

Forumul Regional al Apei Dunăre-Europa de Est, mani-
festare organizată anual de Asociația Română a Apei, marchează
anul acesta într-un mod special începutul a ceea ce Organizația
Națiunilor Unite a numit Deceniul Apei, 2018-2028. Acesta aduce
în atenția specialiștilor din sectorul apei soluții actuale moderne,
cercetări și studii de caz, atât prin expoziția de echipamente și
tehnologii din sectorul apei, cât și prin seminariile, mesele rotunde
și conferința tehnico-științifică. 

Sunt convinsă că participarea fiecăruia dintre dumneavoastră
la dezbaterile din cadrul Forumului va contribui determinant la
succesul acestuia!

Profesioniștii oricărui domeniu, și ca urmare și cei din
domeniul apei, trebuie să-și actualizeze și să-și
îmbunătățească continuu cunoștințele și capacitatea
științifică și tehnică pentru a face față cerințelor și

provocărilor tot mai complexe și dificile generate de ritmul alert al dezvoltării
societății. Excelența în domeniul apei implică studii și cercetări susținute, dar și
schimbul de cunoștințe și experiență facilitate de conferințe, seminarii și work-shopuri
tematice naționale sau internaționale. Manifestările internaționale de anvergură, dar
și cele naționale sunt un real sprijin pentru toți specialiștii domeniului – operatori,
cercetători, proiectanți, consultanți, dezvoltatori de tehnologii și echipamente – pen-
tru a-și valida ideile și rezultatele activității lor dar și pentru a iniția noi colaborări și
cooperări în soluționarea problemelor cu care se confruntă.

În întreaga lume, profesioniștii domeniului apei sunt preocupații de găsirea celor
mai bune și eficiente soluții pentru noile probleme ale acestui domeniu sau pentru
găsirea unor noi modalități de rezolvare, folosind noi abordări științifice și tehnolo-
gice,  pentru probleme vechi pentru care soluțiile deja adoptate nu mai corespund
exigențelor actuale. Servicii îmbunătățite pentru gestionarea infrastructurii de apă,
în ansamblul ei, sunt nesecare pentru reducerea consumului energetic,  reducerea
pierderilor de apă din aducțiuni și rețele de distribuție, soluții noi mai eficiente și
mai ieftine pentru tratarea apei, soluții pentru epurarea apelor uzate în vederea
eliminării unor noi contaminanți (produsele farmaceutice și substanțele folosite pen-
tru îngrijire corporală),  managementul nămolului, recuperarea substanțelor utile din
apele uzate și transformarea lor în resurse, soluții pentru refolosirea apei uzate epu-
rate, minimizarea impactului schimbărilor climatice, reducerea riscului inundațiilor
urbane etc.

În acest context se înscrie manifestarea anuală Danube Eastern Europe Regional
Water Forum 2018, organizată de Asociația Română a Apei, în cadrul căreia
Conferința Tehnico – Științifică Internațională, Managementul și utilizarea
eficientă a apei 2018 ocupă un loc important. Ajunsă la cea de a 20-a ediție,
Conferința Tehnico Științifică aduce în dezbatere și propune soluții noi, importante
pentru gestiunea infrastructurii de apă, a resurselor de apă, în general. Cele peste 20
de lucrări, programate pentru dezbatere relevă orientarea specialiștilor spre temele
actuale ale domeniului, respectiv soluții pentru minimizarea efectelor încălzirii glo-
bale, reducerea emisiilor de carbon, soluții pentru refolosirea apei uzate epurate si
gestiunea nămolului, echipamente și tehnologii inovative pentru monitorizarea
calității apei, bune practici în gestiunea infrastructurii de apă pentru comunități mici,
folosirea sistemelor SCADA pentru gestiunea unor sisteme de apă complexe, soluții
pentru implementare cerințelor economiei circulare, folosirea unor noi concepte
bazate pe natură pentru tratarea apei etc. 

Sunt de remarcat lucrările realizate pe baza unor cercetări desfășurate în partene-
riate internaționale, în cadrul unor programe Europene de cercetare, respectiv H2020
și FP 7. Temele tratate în aceste lucrări sunt actuale și importante, dovedind totodată
implicarea cercetătorilor români în teme complexe, multidisciplinare cu soluții ino-
vative pentru economia generală a sistemelor de apă.

Dezbaterile din secțiunile Conferinței sunt un bun prilej pentru diseminarea
experienței și a rezultatelor obținute, pentru dezvoltarea cunoașterii în acest dome-
niu, dar și pentru dezvoltarea unor noi colaborări și parteneriate pentru viitoare
cercetări, utile în gestionarea acestui sector.

Urez succes tuturor participanților la această Conferință!
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