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APA! O resursă prețioasă!

Apa potabilă

Apa este o resursă bogat răspândită în natură, dar în același timp vulnerabilă și limitată. Rezervele 
existente de apă curată, utilizabilă, înregistrează o scădere mult mai rapidă comparativ cu viteza 
de regenerare a apei.

Datorită creșterii populației la nivel mondial precum și a altor factori, tot mai puțini oameni 
beneficiază de apă potabilă.  Existenţa surselor de apă potabilă a fost decisivă pentru apariţia şi 

extinderea teritorială a așezărilor umane, astfel, în funcție de prezenţa apelor (curgătoare 
sau stătătoare) existând posibilitatea alimentării cu apă potabilă a aşezărilor respective 
și implicit dezvoltarea social-economică a localităţilor, prin posibilitatea utilizării apei în 
agricultură şi în industrie.

Apa dulce este principala sursă de apă pentru consumul uman, utilizată direct (ca apă de băut) şi 
indirect (pentru pregătirea hranei, apă industrială, menajeră sau agricultură).

Rezervele existente de apă curată, utilizabilă, înregistrează o scădere mult mai rapidă comparativ 
cu viteza de regenerare a apei. Pe măsură ce numărul populației crește, tot mai mulți oameni 
utilizează această resursă limitată. Astfel, este important să nu risipim apa și să o utilizăm 
inteligent.

Calitatea apei a început să scadă însă tot mai mult ca urmare a poluării, consecințele poluării 
apelor fiind numeroase, de aceea principala problemă o constituie păstrarea caracteristicilor 
naturale a apelor, prin diminuarea poluării şi protecţia calităţii lor.

Cea mai mare responsabilitate pentru poluarea mediului o poartă omul, poluarea fiind consecința 
activității acestuia. La poluarea apei contribuie un număr mare de surse, precum: apele menajere 
casnice, apele reziduale industriale, apele reziduale agrozootehnice, (provenite de la 
crescătorii de animale).

Sursele de apă potabilă se împart în două categorii: ape de suprafață (râuri, lacuri) și ape subterane 
(izvoare, puțuri).

Până să ajungă în paharul nostru, apa potabilă parcurge un drum lung, pornind de la stadiul 
de apă de râu, până la cel de apă numai bună de băut. Astfel, apa este captată, decantată, 

filtrată, tratată și dezinfectată cu substanțe clorigene, apoi ajunge să fie stocată 
și distribuită.

Circuitul este complet după ce apa uzată, rezultată din utilizarea apei în gospodării, 
este transportată prin sistemul de canalizare și epurată. Stațiile de epurare au 
un rol foarte important în conservarea calității surselor de apă, prin redarea în 
circuitul natural a unor ape curățate prin epurare. Astfel, în cadrul acestui circuit, 
modul de utilizare a apei potabile din fiecare gospodărie are o importanță majoră 
în ceea ce privește protejarea și conservarea resurselor de apă.



Călătoria apei în arealul Turda-Câmpia Turzii

În regiunea Turda-Câmpia Turzii călătoria apei începe 
prin captarea apei râului Hășdate, în apropierea 
cascadei Ciucaș. De acolo, prin cădere liberă, printr-o 
conductă de aducțiune cu o lungime de aproximativ 
14 km, apa brută ajunge la Stația de Tratare din 
Hășdate.

Apa uzată colectată din municipiul Turda, Câmpia Turzii 
și comunele din arealul de deservire a Companiei de 
Apă Arieș, ajunge în Stația de epurare Câmpia Turzii 
printr-un canal colector la care sunt racordate toate 
instalațiile de canalizare din aria de deservire.

Odată utilizată, apa potabilă devine apă uzată. Apa uzată ajunge în rețeaua de canalizare, 
de unde începe transportul ei către procesul de epurare.

Procesul tehnologic de tratare începe de la intrarea 
în Stație prin trecerea apei printr-o serie de grătare 
mecanice astfel încât aceasta este curațată (filtrată) de 
diversele materiale solide. Materialele rezultate sunt 
presate, depozitate în containere și evacuate de către 
Compania de Salubritate.

Apa trece apoi prin procesul de decantare primară 
unde sunt eliminate particulele fine ce nu au fost 
eliminate prin filtrare, deznisipare și separare a 
grăsimii.

După această curațare mecanică, apa este dirijată într-
un reactor biologic din beton. Aici, cu ajutorul aerului și 
a unor bacterii conținute în nămolul activ provenit din 
decantoarele secundare, se reduce amoniul, azotații, 
azotiții și fosforul.

Apa își continuă tratamentul intrând în faza de eliminare 
și a celor mai mici particule prin procesul de decantare 
secundară, unde apa devine limpede și poate fi evacuată 
în râul Arieș.

Controlul calităţii apelor uzate se realizează pe tot parcursul serviciului de preluare, 
transport şi epurare a apelor uzate, de la utilizatori până la emisari, prin laboratorul de 
analize ape uzate.

Nămolurile rezultate la staţiile de epurare se tratează prin fermentare, 
apoi în instalaţii speciale de deshidratare se realizează o reducere a 
umidităţii. Nămolurile rezultate pot servi la realizarea de compost pentru 
amenajarea spaţiilor verzi sau chiar pentru utilizarea ca îngrăşământ 
natural în agricultură în anumite condiţii impuse lege.

Primul popas pe care îl face apa în cadrul Stației de 
Tratare este în turnul de amestec. Aici, în funcție de 
calitatea apei (turbiditate, încărcătură organică) sunt 
adăugate trei elemente: clor – pentru dezinfectarea 
apei, coagulant – pentru atragerea suspensiilor din 
apă și cărbune activ pentru a reacționa cu materia 
organică din apă.

Apa ajunge apoi în Bazinul Decantor, unde se 
decantează impuritățile ce sunt împinse spre cele 3 
baze de evacuare aflate pe fundul acestuia. În partea 
superioară a bazinului se formează un strat de apă 
curată iar de aici apa este colectată și ajunge în 
filtrele de nisip.

Aceste filtre de nisip sunt niște bazine în care se află 
un strat de aproximativ 1 metru de nisip cuarțos fin. 
Pe fundul filtrelor sunt amplasate niște site foarte 
fine, prin care doar apa foarte curată poate trece, 
impuritățile fiind reținute de acestea.

După această filtrare cu nisip, apa ajunge în Bazinul 
de stocare. Acesta este ultimul popas pe care apa 
îl face în cadrul Stației de Tratare. Aici se reglează 
concentrația de clor din apă pentru ultima dată și 
apoi cu ajutorul a 5 pompe, apa este pompată spre 
bazinele de apă din Călărași Gară și de acolo apa 
ajunge prin cădere liberă la consumatorii finali, 
adică populația regiunii.

Distribuţia apei potabile la utilizatori se face prin reţele de distribuţie şi branşamente care 
asigură furnizarea apei potabile până la apometre care reprezintă ultima componentă a 
sistemului public de alimentare cu apă, după apometru regăsindu-se instalaţia sanitară 
interioară a utilizatorilor.



 ¼ Deșeurile solide aduse accidental în rețeaua de canalizare ca urmare a folosirii 
necorespunzătoare a acesteia, contribuie la formarea blocajelor pe traseu, care conduc 
la apariția: de refulări ale sistemului, mirosuri neplăcute, tasări, fisuri, surpări. Toate 
acestea se reflectă în creșterea costurilor de exploatare?

 ¼ Furnizorii de apă potabilă în sistem centralizat au obligatia să monitorizeze lunar calitatea 
apei și să publice buletinele de analiza a apei furnizată consumatorilor? Monitorizarea este 
obligatorie pentru cei mai importanți parametri în ceea ce privește sănătatea omului. 
Această strictă monitorizare face ca apa de la robinet să fie printre variantele cele mai 
sigure pentru consumul zilnic.

 ¼ Apa este mai importantă pentru organism decât mâncarea? Un om poate supravieţui fără 
mâncare aproximativ o lună, însă fără apă doar o săptămână?

 ¼ Apa este resursa naturală pe care oamenii o folosesc zilnic, dar pe care nu o pot produce?

 ¼ Apa risipită de un robinet care picură, poate ajunge într-o zi la o cantitate suficientă 
pentru un duș?

 ¼ 70% din corpul omenesc este format din apă?

 ¼ Investițiile pentru infrastructura de apă propuse la nivelul zonei de proiect urmăresc 
dezvoltarea unor sisteme de apă care să asigure condițiile de calitate a apei conform cu 
cerințele Directivei Europene, continuitatea în furnizarea serviciului de alimentare cu 
apă, eliminarea deficiențelor actuale și mai ales protejarea mediului înconjurător?

Știați că..?

Aria de investiții din cadrul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și 
Apă Uzată din Regiunea Turda-Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020” cuprinde 13 UAT-
uri: Aiton, Călărași, Câmpia Turzii, Ciurila, Luna, Mihai Viteazu, Petreștii de Jos, Ploscos, 
Săndulești, Tureni, Turda, Tritenii de Jos, Viișoara. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunatățirea infrastructurii de apă și 
canalizare în localitățile din regiunea Turda-Câmpia Turzii incluse în proiect, în vederea 
îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare și Directivele Europene relevante.

Valoarea totală a proiectului: 717.492.242,25 lei
Valoarea cofinanțării UE: 511.850.395,85 lei
Contribuția de la bugetul de stat: 78.283.001,72 lei
Contribuția proprie a beneficiarului: 12.043.538,72 lei.
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