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Prefață 

Lucrarea APA din perspectiva geografică elaborată de conf. univ. dr.  

Daniel Constantin Diaconu cu o tematică mai puțin tradițională, nonconformistă, în 

opinia unor hidrologi și anume-  disponibilitatea și distribuția apei la nivel planetar, 

dreptul la apă, apa virtuală, apa îmbuteliată, apa și energia, apa și locurile de muncă, 

apa și microeconomia, apa dezastre și pierderi economice,  conflictele și dezastrele 

naturale, surse de migrație în secolul  XXI, apa și orașele, aquatecture folosind o 

bibliografie variată și actuală abordează cele mai stringente probleme cu care se 

confruntă societatea umană și nu numai, chiar planeta Terra dacă ne raportăm la 

biodiversitate, la un mediu adecvat de supraviețuire. 

In analiza problemelor menționate se are în vedere numai domeniul apelor 

dulci care din volumul total de apă al hidrosferei de 1.336 miliarde km³, doar 3% 

reprezintă apa dulce stocată în ghețari și stratul permanent de zăpadă, din subteran, 

din lacuri și râuri. 

Dacă ne referim la problemele prezentate în primele două capitole, aspectele 

privind Distribuția apei la nivel planetar (capitolul 1) și Dreptul la apă (capitolul 2) 

ne întrebăm cum se poate rezolva, spre exemplu, necesarul de apă al populațiilor din 

spațiul deficitar saharian în comparație cu spațiul excedentar scandinavian? Doar 

prin îmbuteliere și comercializare cum se prezintă în capitolul 4. Dreptul la apă are și 

alte fațete/consecințe prin exploatarea apei fără a respecta timpul/perioada de refacere 

a hidrostructurilor respective.Așa se explică reducerea drastică a resurselor de apă 

subterană în câmpiile indo-gangetică, chineză folosite în irigații și prejudiciind 

alimentarea cu apă a multor localități in sit sau cazul lacului Aral redus cu circa 60% 

în suprafață și volum prin reținerea debitelor din cei doi principali afluenți Amu-Daria 

și Sîr-Daria pentru irigații, într-o situațiea proape fiind și lacul Ciad-Africa determinând 

criza hidrologică/ecologică. Evident că dreptul la apă este vital și bine argumentat, dar 

rezolvarea nu se întrevede în condițiile prezente* (*Peak water - expresie recent 

consacrată în lumea științifică pentru a desemna faptul că exploatarea resursele de apă 

depășește, în prezent, capacitatea Terrei de regenerarea acestor resurse, astfel încât 

rezerva disponibilă de apă a planetei se diminuiază constant și ireversibil (Lester R. 

Brown, Editura Tehnică, 2012 - Limita resurselor de apă și deficitul de hrană). 

Probleme importante sunt prezentate în capitolul 3 - Apa virtuală, respectiv 

resursa de apă încorporată în tot ce se produce pentru bunuri de consum –alimentare și 

industriale, apreciată pentru perioada 1996-2005 la 2.3209 Gm/an din care cea mai 
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mare parte de cca 92%, se găsește în produsele alimentare (în cereale 27%, carne 22%, 

lactate 7%, etc.), în raport cu cele industriale. Aici, autorul apelează la 

termenul/noțiunea de amprenta de apă folosită în pregătirea produselor de consum 

constituită din apa verde (precipitații), apa albastră (apa dulce de suprafață și 

subterană) și apa gri (apa poluată). O remarcă, de asemenea, nefavorabilă o facem și la 

apa virtuală în sensul că produsele de consum alimentar, cu deosebire, cele cerealiere 

care se realizează în zonele climatice cu resurse de ape moderate în zonele subtropicală 

uscată, mediteraneană, temperată și nu în zona temperată rece și zona subarctică care 

sunt importatoare de cereale inclusiv apa virtuală încorporată.   

Apa îmbuteliată (capitolul 4) nu este analizată sub aspectele- genetice, 

chimice, a modului de exploatare și comercialzare, mai mult privind materialele 

constituiente ale flacoanelor, inscripțiilor, termenelor de valabilitate și escrocherie 

financiară. 

In capitolul 5 Apa și energia, deși se poate spune că utilizarea apei pentru 

furnizarea de energie și să nu uităm și cale de transport are o îndelungată tradiție, din 

cele mai vechi timpuri, autorul analizează cele două componente într-un raport de 

reciprocitate < apa pentru energie și energia pentru apă>, cum sunt folosite în etapa 

actuală. In acest raport de reciprocitate, între apă și energie au loc și încorporări de apă 

virtuală? Prin prelevările de cca 10% din volumul global de apă (398 miliarde mc în 

anul 2014, după cum se remarcă din fig.5.1. cel mai mare volum de 58% este folosit de 

combustilii fosili urmat cu 28% de centralele nucleare. Politicile și tehnologiile din cele 

două sectoare trebuie să fie integrate prin reducerea pierderilor inerente. Un aspect 

subliniat în lucrare se referă la dificultatea stabilirii unei piețe globale a apei, a unei 

burse a apei dulci cu un tarif de referință prin care să se facă o alocare optimă cu 

limitarea supraexploatării. Dificultatea realizării acestui deziderat constă în repartiția 

inegală a resurselor de apă la nivel planetar în raport cu cererea și oferta, a dificultăților 

și costurilor foarte mari privind transportul apei comparativ cu cel al energiei electrice. 

Probleme deosebit de importante sunt abordate în capitolul 8 și 9 - Apa, 

dezastre și pierderi economice, Conflictele și dezastrele naturale, surse de migrație 

în secolul XX. Desigur că problemele analizate pot apărea și chiar se produc în evoluția, 

am putea spune normală, a fenomenelor/proceselor naturale și a activităților socio-

economice și cu reversul acestora ca un feed-back asupra societății umane. Deci, 

plecând de la riscul potențial inclus în desfășurarea și producerea lui sunt analizate pe 

principalele trei faze/etape manageriale-prevenirea, reacția și recuperarea, mai recent 

cinci etape (prevenire, măsuri pentru atenuare, pregătire, răspuns, recuperare) a 

pagubelor economice produse de hazarde. In lucrare sunt prezentate posibilele analize 

ale reacțiilor privind dezastrele la nivelurile- individ/gospodărie, unitate 

administrativă, național, regional și comunitate culturală - deosebit de semnificativ 

și chiar între femei și bărbați. Un istoric al dezastrelor naturale mai importante și al 

conflictelor la început de secol XXI estimate la 357 depășesc mult pe toate cele 

produse începând cu anul 3000 î. Hr. în număr de 551 generate de resursele de apă 

sunt sintetic prezentate în text și ilustrație grafică. Dacă statistica prezentată în graficul 
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din fig. 6.9. este bine documentată, rezultă că în trecut conflictele determinate de 

resursele de apă au fost puține și s-au datorat numărului redus al populației și a cerinței 

de apă, dimensiunea conflictelor în cei 17 ani ( 2000-2017) este alarmantă. O subliniere 

și revenim la repartiția inegală resurselor de apă pe Terra, că migrația populației 

determinate de secete, respectiv lipsa de apă, acest episod se localizează cu 

preponderență în emisfera sudică, emisfera nordică acoperă deocamdată necesarul de 

apă (fig.7.9.). 

In Apa și orașele (capitolul 10) printre probleme actuale o constituie creșterea 

procesului de urbanizare care este semnificativ și în țările în curs de dezvoltare corelat 

cu sistemele de alimentare cu apă, canal și canalizare implică strategii și proiecte care 

să corespundă standardelor impuse. A realiza rezervoare de stocare și de colectarea 

apelor pluviale care în condițiile suprafețelor asfaltate intensifică scurgerea lichidă și 

se produc inundații, creșterea spațiilor verzi deci o Aquatectură (capitolul 11) sunt 

condiționări prin care să se ajungă la orașele inteligente. 

In concluzie, lucrarea – Apa din perspectivă geografică, cu structura și 

problemele abordate în conținutul capitolelor incluse, o considerăm mai mult decât 

geografică deoarece, se adresează mai multor doritori de a se informa asupra stării, 

cantității, unde se găsește, cum se manifestă, cum este gospodărită în prezent și ce 

mai trebuie făcut ca acest component vital, să fie protejat și conservat.  

                            

Prof. univ. dr. docent Petre Gâștescu 

  


