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Pentru informaþii despre celelalte programe
finanþate de Uniunea Europeanã în România,

cât ºi pentru informaþii detaliate privind
aderarea României la Uniunea Europeanã, vã
invitãm sã vizitaþi adresa web a Centrului de
Informare al Comisiei Europene în România

http://www.infoeuropa.ro; e-mail:
contact infoeuropa.ro@

Obiectivul general al
Mãsurii ISPA este sã

îmbunãtãþeascã
infrastructura de mediu

din Râmnicu Vâlcea,
România, cu scopul de a

îndeplini obligaþiile
prevãzute ca stat

membru al Uniunii
Europene.

LECÞIA DESPRE
APÃ

„Reabilitarea sistemului de alimentare cu apã, a sistemului de canalizare
ºi a facilitãþilor de tratare a apelor uzate în Rm. Vâlcea”

Mãsura ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/002

Uniunea Europeanã reprezintã o entitate politicã, socialã ºi
economicã compusã din 27 de þãri. Statele membre au decis
împreunã, pe parcursul unui proces de urat 50 de ani,
sã construiascã o zonã de stabilitate, democraþie ºi dezvoltare
durabilã, menþinând diversitatea culturalã, toleranþa ºi libertãþile
individuale. Uniunea Europeanã îºi propune sã împãrtãºeascã
realizãrile ºi valorile sale cu þãrile ºi popoarele de dincolo de graniþele
ei.

extindere ce a d



Ce este apa?
Apa este un compus chimic al
hidrogenului ºi al oxigenului,
având formula chimicã brutã
H2O

Apa este cea mai raspânditã substanþã
compusã ºi reprezintã trei sferturi din

suprafaþa globului terestru. Ca ºi aerul,
ea constituie factorul principal al

menþinerii vieþii pe pãmânt.

În naturã, apa se gãseºte sub toate
stãrile de agregare: solidã (gheaþã,
zãpadã, grindinã), lichidã (apa de

ploaie, ape subterane, oceane, mãri,
fluvii, râuri, etc.), gazoasã (vapori de

apã din atmosferã).H2
O

Apa elementul
esenþial al vieþii

,

"Apã, dacã am avea nevoie de tine,
doar pentru viaþa noastrã – dar tu
eºti Viaþa însãþi! Nu existã cuvânt, sã
exprime ce uºurare dã frãgezimea ta
miraculoasã. Dacã a pierit puterea
noastrã de odinioarã, tu o readuci
imediat, ºi izvoarele secate ale
sufletului nostru se revarsã din nou
neclintit. Îþi datorãm mulþumiri,
recunoºtinþã veºnicã: tu eºti cel mai
magnific dar al lumii!“

(Antoi e de Saint-Exupéry)n

Apa de la robinet
Este apa filtratã ºi tratatã
chimic înainte de a ajunge în
fiecare casã printr-o reþea de
conducte.

Tratamentul frecvent aplicat
pentru purificarea apei de la
robinet implicã utilizarea
clorului pentru îndepãrtarea
bacteriilor ºi a altor paraziþi din
apã.

POLUAREA APELORPOLUAREA APELOR
În râurile poluate, plantele sunt
primele care dispar, apoi încep sã
moarã ºi vieþuitoarele acvatice.
Uneori, în urma unor greºeli, se
evacueazã în ape reziduuri în
cantitãþi foarte mari, ceea ce
provoacã poluarea apei.

Apa din naturã trebuie sã fie
curatã, adicã sã nu conþinã
substanþe toxice, dãunãtoare
vieþii.


