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TENDINŢA 1:  
SCHIMBĂRI CLIMATICE 

• Secetă: apă potabilă, industrie, agricultură 

 

• Inundaţii: bazinul râului, debitul apei de ploaie, 
siguranţă, sănătate 
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IMPACT SCHIMBĂRI CLIMATICE 

• Staţiile de epurare a apelor uzate în oraşele mari nu 
pot trata debitele maxime 

 

• Apa de ploaie: pompare + deconectarea de la 
canalizare + stocare + … +  

 

• Reutilizarea apei: industrie, agricultură, gospodării 
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TENDINŢA 2: 
EPUIZARE RESURSE NATURALE 

 

• Disponibilitate redusă şi preţuri ridicate 

 

• Energie fosilă, apă proaspătă, materii prime 
(fosfat!) 
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IMPACT EPUIZARE RESURSE NATURALE (1) 

 

• Atenţie asupra procesului sustenabil: reducere 
cerere de energie, producere netă de energie 

 

• Economie circulară: apa uzată = produs, sursa de  
energie, reutilizarea apei şi a materiilor prime 

 

• Fosfor, celuloză, materiale bio, nămol în agricultură 
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IMPACT EPUIZARE RESURSE NATURALE (2) 

 

• Industrie care se autofinanţează: tratament ape 
uzate, reutilizare materii prime, producere de 
energie, reutilizare apă; la faţa locului; micile 
industrii vor coopera 

 

• Cooperare şi interacţiune între companii şi 
organizaţii publice; noi lanţuri de valoare 

 

• Schimare majoră în procesul de proiectare a staţiilor 
de tratare a apelor uzate 
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TENDINŢA 3: 
SCHIMBĂRI DEMOGRAFICE/ INCERTITUDINE 

• Îmbătrânirea populaţiei 

 

• Creşterea utilizării medicamentelor 

 

• Migraţia oamenilor din zona rurală către oraş 
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IMPACT TENDINŢA 3:  
SCHIMBĂRI DEMOGRAFICE ŞI INCERTITUDINE 

• Medicamentele nu sunt înlăturate în staţiile de 
tratare a apelor uzate; proces suplimentar de 
tratare 

• Scăderea încărcăturilor și a capacității în zonele 
rurale 

• Incertitudine în ceea ce priveşte încărcăturile în 
staţiile de tratare a apelor uzate de către populaţie 
şi industrie şi viteza de schimbare 

• Capacitate flexibiliă; mai puţin concret, mai multă 
modularitate; transportabil/mobil 
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DILEME 

• Tranziţia este costisitoare; active cu valoare ridicată 

 

• Când? Care este viteza… 

 

• Reglementările întotdeauna în spatele practicii 
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ABORDARE GENERALĂ A SOLUŢIILOR 

• Acceptaţi faptul că viitorul este nesigur; fiţi flexibili 
în gândire, proiectare şi construcţie; gândiţi circular 

 

• Optimizare regională a costurilor şi sustenabilitate 

 

• Abordare modulară 

 

• Circuitul apei şi economia circulară: învăţaţi să 
gândiţi cazuri de afaceri cu costuri şi profit 
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ENERGIE 
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MATERII PRIME 
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APĂ (REUTILIZARE) 
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Întrebări şi Răspunsuri 

 

 

 

 

 
 

Pentru detalii de contact, vizitaţi: 

www.waterleap.eu 
 

Acest proiect a primit co-finanţare prin programul KEP AUSTRIA - Central Europe Initiative 

sub Contractul de Finanţare Nr . 1206.AF.067-15 
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ZONE AGRICOLE 
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ZONE INDUSTRIALE 
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ZONE RURALE - NATURĂ 
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