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  „Apei i-a fost dată puterea 

magică de a deveni seva vieţii 

pe Pămînt”. 
                                 Leonardo da Vinci 

 



Ziua Mondială a Apei se sărbătoreşte anual în data de 22 martie. 

 Decizia instituirii acestei sărbători a fost luată în cadrul 

Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare de la Rio de 

Janeiro, la 22 decembrie 1992. 

 Sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei are ca scop aducere în 

atenţia opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării 

cantitative şi calitative a apelor şi de a pune în adevărata lumină 

rolul, îndatoririle şi responsabilităţile celor cu atribuţii în întreţinerea, 

valorificarea şi protejarea surselor de apă. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Mondial%C4%83_a_Apei 



1.  Sunetul se propagă mult mai repede prin apă decît prin aer? 

2.  Creierul este alcătuit în proporţie de 78% apă? 

3.  La om senzaţia de sete se instalează încă din momentul în care începe să se   

piardă 1%  apă din organism? 

4.  Poate pare destul de greu de crezut, însă în banană se regăseşte un procent 

de 75% apă, pe cînd într-o roşie cantitatea de apă este de aproximativ 95%? 

5. O curiozitate interesantă în ceea ce priveşte apa este legată de starea 

sa? apa caldă îngheţînd mult mai uşor decît cea rece. 

6. New Yorkul este al doilea oraş, după Hawai care se află situat de jur 

imprejurul apelor? 

7. Apa trebuie consumată la o temperatură de circa 5 grade celsius pentru a 

putea fi benefică organismului uman? 

8.  Purificarea apei se face cu ajutorul soluţiei de clor? aceasta fiind folosită de 

mai bine de 100 de ani, 50 ml de soluţie de clor fiind cantitatea 

necesară  pentru a purifica 100.000 litri de apa. 

ŞTIAŢI CĂ : 



ACTE NORMATIVE ŞI LEGISLATIVE  

 CARE VIZEAZĂ PROTECŢIA RESURSELOR ACVATICE  

DIN REPUBLICA MOLDOVA 







 În 1969 – U. Thant - secretar ONU – a ţinut o dare de seamă 

în faţa Consiliului ONU despre situaţia mediului şi problematicile 

acesteia prin care  a subliniat conturarea unei crize de proporţii 

mondiale. U. Thant subliniază în discurs „dacă tendinţele în 

dezvoltarea economică şi în consumul materiilor prime va continua, 

putem fi siguri că va fi periclitată însăşi viaţa de pe Pămînt”. 
 Conferinţa internaţională organizată de ONU la Stockholm în 

1972 a expus prima dată problemele existente în domeniul mediului 

în complexitatea ei, bazată pe un volum de date globale sistetizate. 

Conferinţa a fost dezbătută în prezenţa reprezentanţilor a 113 ţări. 
 http://www.naturalist.ro/stiinta-si-tehnologie/protectia-mediului-7/ 



ECOLOGIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 







  „Ecologia şi protecţia mediului presupune 

dezvoltarea dragostei faţă de frumuseţile naturii, folosirea 

cît mai chibzuită a tuturor resurselor mediului şi 

respectarea cu sfinţenie a tot ce înseamnă suportul vieţii 

de astăzi şi de mîine pe Terra”. 
Vasile Vîntu 





 

  „Apa este dimensiunea ecologică fundamentală a   

existenţei”.  
                                                              Ion Pachia-Tatomirescu 

 



  „Apa este măsura incomensurabilă a tuturor 

lucrurilor din universul nostru”.  

                                                               Ion Pachia - Tatomirescu  



„Apă, tu nu ai nici gust, nici miros şi nici culoare. 

  Pe tine nu te poate nimeni descrie 

  Cu tine se poate de savurat plăcerea, 

  Neştiind ce reprezinţi tu! 

  Nu se poate de spus, că eşti necesară pentru viaţă: 

  Tu ieşti viaţa adevărată. 

  Tu eşti cea mai mare comoară pe lume.” 
 

                Antoine de Saint-Exupery 

     
 



 
 
 
  

APA(H2O) – IMPORTANTĂ COMPONENTĂ DE 

PE TERRA 



  „Apa este cel mai răspîndit compus de pe 

Pămînt, constituie aproape în întregime hidrosfera, 50-

90 % din greutatea plantelor şi animalelor, intră în 

compoziţia diferitelor minerale şi roci”. 

                                                                 Nina Ciubari-Frunze 

 



  „Hidrosfera asigură circuitul energiei şi 

substanţei din învelişul geografic”. 
Gherman Bejenaru 



  

APA – LEAGĂNUL VIEŢII 



  „Apa este o bogăţie fără seamăn pe PĂMÎNT”.   

Mariana Rusu 



  „Fiind băiet păduri cutreieram 

                 Şi mă culcam ades lângă iZvor,  

                 Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam 

                 S-aud cum apa sună-ncetişor: 

                 Un freamăt lin trecea din ram în ram 

                 Şi un miros venea adormitor. 

                 Astfel ades eu nopţi întregi am mas,  

                 Blând îngânat de-al valurilor glas ... ” 
Mihai Eminescu 



APA ÎN UNIVERS 





Apa este 

factor de 

progres al 

civilizaţiei 

 



HAZARDURI NATURALE 
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http://www.naturalist.ro/stiinta-si-tehnologie/protectia-mediului-7/ 

http://www.ecology.md/md/section.php?section=news&id=4391  

http://www.energielibera.net/Ce-este-apa/ce-este-apa-expunere-stiintifica-despre-

apa.html  

http://www.apa-vie-sanatate.com/filme-documentare-despre-apa.html  

http://cim.mediu.gov.md/infmed/view3.htm 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83 

http://www.despreapa.tk/apa-sistemul-solar/ 

http://devoratoruldecreiere.wordpress.com/2013/11/11/originea-apei-pe-pămant/ 

http://ecologii.wikispaces.com/file/view/CHIMIA+APELOR+NATURALE.pdf 

http://www.referare-lucrari.com/referat_Apa-Domeniile-de-utilizare-a-apei-567.html 

http://www.duca.md/node/203 

www.youtube.com APA – Secretul sanatatii si longetivitatii  

 
 

RESURSE ELECTRONICE 
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