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Ziua mondială a apei se sărbătorește anual în data de 22 martie. A fost instituită de către 

ONU în 1992 în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de 

Janeiro. 

În România, această zi se sărbătorește din 1993. Sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei are 

drept scop aducerea în atenția opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării 



 
 

calitative și cantitative a apelor, cât și de a conștientiza gradul în care resursele de apă contribuie 

la dezvoltarea economică și bunăstarea socială (Simona Ivana, 2019). 
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Sloganul stabilit de UN Water și FAO pentru acest an este ”Leaving no one behind”. 

Acest slogan se dorește un semnal de alarmă în ceea ce privește risipa resurselor de apă, a 

importanței acestora pentru securitatea alimentară și implicit pentru sănătatea populației. 

Cantitatea de apă necesară pentru producerea hranei este de 3 ori mai mare față de 

necesarul pentru băut, ceea ce arată importanța acesteia ca pilon esențial al securității alimentare. 

În fiecare an, Ziua Mondială a Apei, are o temă distinctă, cea de anul acesta fiind ”apa reprezintă 

un drept universal”. 

România se situează între țările cu o acoperire la nivel mediu în Europa, din punct de 

vedere al populației, care beneficiază de apă potabilă din rețeaua publică. Bolile cu transmitere 

hidrică continuă chiar și în secolul XXI să facă în lume peste 25.000 de victime (CDC, 2010). 
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Căi de transmitere:   
- Prin ingestie (directă, sau a alimentelor contaminate prin apă), care reprezintă calea 

principală de transmitere a acestui tip de infecții; 

- Prin spălare și îmbăiere (leptospiroza, tularemia, etc.); 

- Prin inhalare (aerosoli), ca de exemplu: infecția produsă de Legionella.  

 

Principalele boli infecțioase cu transmitere hidrică se pot clasifica în: 

- Bacteriene, 

- Virale, 

- Parazitare. 

Bolile virale cu transmitere hidrică pot fi induse de: virusul hepatitei A, E, rotavirusuri, 

calicivirusuri, parvovirusuri, coronavirusuri, etc. 
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Rotavirusurile (în special tipul A), afectează în special nou născuții și copiii mici. Pot 

produce diaree cronică. 

Adenovirusurile enterice, produc gastroenterite mai ales la copiii sub vârsta de 6 luni, 

diareea putând persista până la 12 zile (Javier de la Cabada Bauche, 2011). 

Bolile bacteriene cu transmitere hidrică sunt reprezentate în special de: febra tifoidă, 

dizenterie, holera, gastroenteritele, bruceloza, tularemia, leptospiroza, etc. 

Bolile diareice bacteriene continuă să fie o amenințare pentru sănătatea publică, chiar și în 

țările dezvoltate (Hossein Hatami, 2013). 

În anul 1854, John Snow, a făcut pentru prima dată corelația între epidemia de holeră, 

consumul apei de fântână și o latrină din vecinătate, care era folosită de bolnavii de holeră. 

Astfel, a determinat oficialitățile la vremea respectivă să realizeze primele canalizări. 
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Agenții patogeni ai bolilor transmise pe cale hidrică sunt eliminați din organismul 

bolnavilor sau purtătorilor de germeni prin intestin și/sau rinichi. 

Apele uzate fecaloid-menajere, apele reziduale provenite de la spitale, laboratoare de 

microbiologie, conțin un număr foarte mare de bacterii, virusuri și helminți, care pot contamina 

sursele de apă potabilă. 

Exploatarea defectuoasă a instalațiilor de epurare și de dezinfecția apei poate determina 

producerea unei epidemii hidrice și de aceea măsurile de asigurare a potabilității apei sunt 

reglementate prin legislație. 

Epidemiile cu caracter hidric se pot produce și prin intermediul fructelor, legumelor, 

zarzavaturilor, care au fost irigate cu ape de suprafață poluate sau cu ape reziduale insuficient 

epurate. 

Conform devizei ”No water, no life. No blue, no green” (Sylvia Earle), apa ca și aerul 

reprezintă elemente indispensabile vieții. 
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Cantitatea de apă existentă pe glob este fixă și finită. Discrepanțele dintre disponibilitățile 

de apă pe locuitor sunt imense. Peste 2 miliarde de oameni nu au acces la apa potabilă salubră și 

¾ din aceștia nu au acces la sistemele de salubritate. 



 
 

Peste 4/5 din bolile cunoscute în lume sunt legate de insalubritatea apei. Cele peste 500 

milioane de cazuri de boli diareice acute înregistrate anual și cei peste 60% copii din zonele 

rurale ale țărilor slab dezvoltate, afectați de holeră, febră tifoidă, parazitoze, determină peste 20 

de milioane de decese, dintre care 6 milioane la copiii în vârstă de până la 5 ani. 

Bolile diareice acute reprezintă 35% din cazurile de mortalitate infantilă (0-1 an) în țările 

sub-dezvoltate și circa 90% dintre copiii cu vârsta 1 și 5 ani pe glob (WHO, 2019). 

La nivel planetar, se apreciază că mor zilnic peste 25.000 de oameni din cauza lipsei apei 

potabile. În ultimul timp, se pune acut problema degradării, tot mai intense, a apelor prin 

deversări menajere sau prin activități industriale, agricole, zootehnice, etc. 

Transmiterea hidrică a microorganismelor se poate realiza prin: apele de suprafață, apa 

freatică, apa din rețeaua centrală, utilizarea apei (la spălare, îmbăiere) în mod neigienic; 

contaminarea apei la consum (apă, gheață); trecerea agenților infecțioși pe alte elemente de 

mediu în cadrul unei transmiteri în ștafetă (în asociație cu solul, mâna murdară, alimente 

contaminate, diverse obiecte contaminate, etc.). 

Transmiterea agenților patogeni prin apă depinde de: proveniența și calitatea apei, 

intensitatea proceselor de autopurificare a apei și gradul rezistenței microorganismelor 

contaminate în apă (Patz et al., 2006). 

De exemplu: vibrionul holeric, supraviețuiește în apă între 10-60 zile; Salmonella typhi, 

între 20-30 de zile; Shigella, între 4-7 zile; enterovirusurile nepoliomielitice (50-150 zile); 

adenovirusurile (10-80 zile); virusurile hepatitei A și E (150-180 zile); Giardia intestinalis (30-40 

de zile); Entamoeuba hystolitica (40-50 de zile). 

De asemenea, transmiterea diferitelor boli infecțioase pin apă mai depinde și de: mărimea 

sursei și a teritoriului de distribuție a apei; mărimea populației consumatoare; modalitățile de 

folosire ale apei. 

În concluzie, apa potabilă trebuie să satisfacă cerințele de calitate privind indicatorii 

microbiologici. Alimentarea cu apă a centrelor urbane prezintă o mare importanță, pentru că 

apele trebuie tratate înainte de a fi puse la dispoziția populației. Pentru epurarea apei se folosesc: 

ozon, clor, hipoclorit de calciu, cloramină, etc. 
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