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MANUAL DE  BUNE PRACTICI WATER CoRe
O INTRODUCERE

Proiectul INTERREG IVC WATER CoRe (deficitul de apă şi secetă; acţiuni coordonate în regiunile europene) oferă o platformă de comunicare 
privind aspectele legate de deficitul de apă şi secetă. Datorită efectelor schimbărilor climatice, lipsa de apă afectează cetăţenii Uniunii 
Europene creând probleme ecologice, economice şi sociale, la nivel local şi regional. Sunt necesare strategii şi politici noi şi coordonate, pentru 
a atenua impactul schimbărilor climatice asupra economiei şi vieții noastre. Astfel, obiectivul principal al proiectului este schimbul de 
experienţă şi transferul de bune practici între partenerii și regiunile din cadrul proiectului şi îmbunătăţirea standardelor de management legate 
de acest subiect din întreaga Europă.
WATER CoRe include 14 parteneri din 7 state membre UE, prezentate pe hartă.

Proiectul WATER CoRe are drept obiectiv minimizarea deficitului de apă şi îmbunătățirea politicilor şi instrumentelor de gestionare a secetei 
în toate regiunile partenere. Politicienii regionali au subliniat angajamentul lor faţă de acest proiect într-un acord-memorandum. Prin 
intermediul paginii web a proiectului rezultatele sunt accesibile, de asemenea, în alte regiuni europene.



MANUALUL

Manualul, care constituie nucleul proiectului WATER CoRe, contine cele mai bune practici recomandate de proiectele desfășurate cu subiecte 
similare (seceta si lipsa de apa). Rezultatele obţinute sunt organizate în 5 secţiuni tematice care acoperă toate subiectele principale ale 
proiectului WATER CoRe. Partenerii din proiect au fost implicaţi în identificarea şi centralizarea proiectelor regionale prin stabilirea a 5 grupuri 
de lucru. Au fost stabilite "Criterii de selecţie" specifice precum: coerenţa, interschimbabilitatea, repetabilitatea, eficienţa, implicarea, gradul de 
măsurare, durabilitatea, integralitatea, gradul de claritate şi concluzii. Întregul proces a condus la selectarea unui număr total de 103 bune 
practici, împărţite în următoarele 5 domenii:

MĂSURI TEHNOLOGICE
37 BUNE PRACTICI

Subiecte – Cunoştinţele partenerilor în ceea ce priveşte planurile de management, ghiduri, softuri, programe de cercetare orientate 
către soluții reale şi durabile privind gestionarea cererii de apă. Principale teme abordate: surse alternative de apă potabilă, reciclarea 
apelor reziduale tratate, eficienţa reţelelor de distribuţie şi reducerea pierderilor, echipamente de economisire a apei, irigări 
sustenabile, contorizare şi reutilizare.

INSTRUMENTE ECONOMICE ŞI FINANCIARE 
11 BUNE PRACTICI

Subiecte - Instrumente economice şi financiare concentrate pe gestionarea cererii de apă prin intermediul unor mecanisme 
monetare. Principalii factori implicați: 1. Tarifarea şi stabilirea preţurilor; 2. Randamentul investiţiilor.

GESTIONAREA SECETEI
13 BUNE PRACTICI

Subiecte - Instrumente de comunicare şi informare şi alte strategii pentru gestionarea secetei: măsuri tehnologice şi de 
infrastructură, aspecte legate de planificare, management şi monitorizare

SCHIMBAREA CLIMEI
26 BUNE PRACTICI

Subiecte - Cadre politice existente pe diferite niveluri de guvernare referitoare la domenii diferite pentru implementarea strategiilor 
de adaptare şi atenuare. Fişele informative selectate au în vedere patru concepte cheie diferite: prognoză, strategii de adaptare, 
strategii de atenuare, implementare şi monitorizare.

COMUNICARE ŞI PARTICIPARE 
16 BUNE PRACTICI

Subiecte - Creşterea gradului de conştientizare şi educaţie; informare şi diseminare, precum şi programe de participare a publicului şi 
instrumente de implicare a părţilor interesate.

Fiecare bună practică este descrisă aici în fişe care includ referinţe la partenerul responsabil de centralizarea informaţiilor principale şi ale 
persoanei de contact, o descriere succintă a proiectului, principalele rezultate obţinute, indicatori utilizați, costuri totale, repetabilitate şi 
aplicabilitate şi alte trimiteri.
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Mai jos sunt prezentate acronime ale partenerilor responsabili pentru bunele practici.

HMUELV
Ministerul Protecţiei Mediului, Energiei, Agriculturii şi Protecţiei Consumatorului din Hessen 

HLUG

Agenţia de Mediu şi Geologie din Hessen

GdA

Ministerul Agriculturii, Zootehniei şi Mediului din Aragon

AIW

Institutul de apă din AragonERR

ERR

Regiunea Emilia-Romagna

ARPA SIMC

Agenţia de mediu Emilia-Romagna - Seviciul Hidro-Meteo-Climatic

Tisa Inferioară

Direcţia pentru Protecţia Mediului şi Gospodăririi Apelor din Districtul Tisa Inferioară, Ungaria

REC

Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrală şi de Est (REC), Ungaria

MMSC
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, România

ANM
Administrația Națională de Meteorologie, România

COVASNA
Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna, România

Noord-Brabant
Provincia Brabantul de Nord

Herault
Consiliul General al provinciei Herault

Vă dorim lectură plăcută!



WG A1 Managementul cerinţei de apă  (măsuri tehnologice)

A1         1             HMUELV             DE      LP         Planul de management al apelor subterane din zona Hessian Reed 1

A1         2             HMUELV             DE      LP         Indrumări pentru zona Vogelsberg 3

A1         3             HMUELV             DE      LP         Măsurarea Consumului de apă în irigaţiile din agricultură 5

A1         4 AIW ES      P4         Aplicația EMR (Evaluarea de mediu a irigaţiilor) 7

A1         5                 AIW ES      P4         Comisia de Apă din Aragon 8

A1         6 ERR IT       P5        Proiectul de economisire a apei "Bagnacavallo" 11

A1         7 ERR IT      P5          Proiectul de economisire a apei "Non c'e acqua da perdere o Castel San Pietro Terme" 12

A1         8                 ERR IT      P5          Abordarea integrată a gestionării apei, reducerea forajelor şi limitarea emisiilor (CIBA) 13

A1         9                ERR IT      P5          Economisirea apei şi a energiei şi proiectul de conservare în Municipalităţile din Provincia Ravenna 14

A1         10             ERR IT      P5         Controlul activ al pierderilor şi repararea conductelor 15

A1         11             ERR IT      P5         Proiectul X-water - Citirea automată a aparatelor de măsurat 16

A1         12            ERR IT      P5         Proiectul Aquasave (Life 97 Environment /IT/000106) 18

A1         13           ERR IT      P5         Zone de Măsurare Districtuale 20

A1         14           ERR IT      P5         Controlul presiunii 22

A1         15           ERR IT      P5          Reţea regională şi Centrul de control de la distanţă al Instalaţiilor 23

A1         16           ERR IT      P5         FERTIRRIGERE 25

A1         17           ERR IT      P5         IRRINET 27

A1         18           ERR IT      P5         Tehnologii de refolosirea a apei Novel 29

A1         19           ERR IT      P5         Program de cercetare privind economisirea apei în agricultură 30

A1         20           ERR IT      P5         Reţeaua de monitorizare a pânzei freatice de mică adâncime 32

A1         21           ERR IT      P5         SOLARDRIP 33

A1         22           ERR IT      P5         TECNIRRI 35

A1        23            ERR IT      P5         Sistem pilot de irigare sub presiune "Bocchirolo" 36



A1         24           ERR IT      P5         Sisteme de irigare cu picatura si sistem de irigare sub presiune 37

A1         25        ARPA SIMC             IT     P6          COLT 39

A1         26        ARPA SIMC             IT     P6          ERG-5 41

A1         27       Tisa inferioară      HU    P8           Dezvoltarea durabilă privind utilizarea apelor subterane în regiunea de frontieră ungaro-sârbă 43

A1         28       Tisa inferioară      HU     P8          Planul de acţiune pentru conservarea bunei stări ecologice în conformitate cu apele de suprafaţă a  
regiunii de frontieră de sud

45

A1         29       Tisa inferioară      HU     P8          Programul Operaţional Câmpia  Mare de Sud - Program complex de păstrare a apei în sistemul de 
râuri al Nagyszeksos-to (Lacul Nagyszeksos)

46

A1         30           REC HU      P9          Sprijin pentru compania publică regională de servicii comunale şi patru municipalităţi BIH 47

A1         31           REC HU      P9          Planului de Management pentru pregatirea bazinului Dunării (RBMP), în cadrul Comisiei 
Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR)

49

A1         32         ANM RO    P11         Cercetare și Dezvoltare a Dispozitivului eolian pentru irigații în terenurile agricole deficitare din 
punct de vedere climatic. Experimente, certificare și fabricație. Acronim: Proiect INISA, România

41

A1         33         COVASNA           RO    P12         Planul Local de Acţiune pentru Mediu (LEAP) 54

A1         34    Noord-Brabant       NL   P13          Managementul apelor subterane în agricultură 56

A1         35   Noord-Brabant        NL    P13         Distribuția apelor reziduale prin cascade 57

A1         36          Herault                 FR   P14          Programul de investigare privind oportunităţile pentru recuperarea apei de ploaie din climatul 
mediteranean

58

A1         37           AIW ES     P4          ADOR Program de irigaţii în Aragonul Superior 59
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A2         2             AIW ES      P4          Instrumente de tarifare a apei 61
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A2         6           MMP RO   P10          Optimizarea alocării de apă în caz de secetă şi deficit de apă 67

A2         7           MMP RO    P10         Măsuri economice referitoare la deficitul de apă şi seceta în România 69

A2         8       Noord-Brabant       NL   P13          Apa ca un motor economic 71

A2         9      Noord-Brabant        NL   P13          Ferma de apă 78



A2       10        Noord-Brabant      NL   P13          Taxa pentru apele subterane 74

A2       11          Herault FR   P14          Propunerea de noi strategii de atenuare pentru a face față penuriei de apă (în planificarea urbană și 
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75

WG B - Gestionarea secetei
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LP – HMUELV

HMUELV

1 - Planul de management al apelor subterane Hessian Reed

Planificare / tehnologic

Implementare în 1999

Hessen 

Administrația mediului, autorităţile de apă, protecţia naturii, silvicultură, agricultură, companii de alimentare 

cu apă, municipalităţile

Regional 

Martina Bodem - martina.bodem@rpda.hessen.de

Descriere proiect
Germania este o ţară cu apă din abundență. Cu toate acestea, chiar şi aici există conflicte 
diverse cu privire la folosirea apelor subterane.

Bazinul hidrografic subteran din Zona Hessian Reed (măsurând mai mult de o mie de 
kilometri pătraţi) este extrem de important pentru alimentarea zonei urbane Rin-Main. Pe 
de o parte, sunt acordate drepturi de extracție a apelor subterane de aproximativ 100 
milioane m3/ an. Pe de altă parte, pădurile şi zonele umede se confruntă cu probleme din 
cauza secetei în urma căreia apar fisuri. Formele concurente de utilizare a apei din imediata 
apropiere fac de multe ori aproape imposibilă găsirea unui echilibru de interese.
Planul de gestionare a apelor subterane din zona Hessian Reed reprezintă un instrument 
de planificare şi de îndrumare pentru o gestionare durabilă a apei din zona Hessian Reed. 
Scopul său este de a asigura alimentarea cu apă a zonei urbane Rin-Main şi sudul provinciei 
Hesse şi de a evita formarea de fisuri, apariția daunelor provocate pădurilor şi zonelor 
umede, precum şi pentru a preveni uscarea unor puţuri de irigare.

Cuprinsul principal este următorul:

• La punctele de referinţă selectate pentru prelevare, planul de gestionare a apelor
subterane prevede niveluri-ţintă ale apelor subterane, destinate în acest sens. 
Aceste linii directoare sunt rezultatul echilibrării cerinţelor specifice ale utilizatorului 
pentru nivelul apei subterane, referitoare la soluționarea problemele din silvicultură, 
conservarea naturii, agricultură și gospodărirea apelor;

• Pentru seriile pe termen lung a nivelului apelor subterane o gamă individuală de
fluctuaţie poate fi atribuită fiecărei valori de referinţă. Valoarea mai mică de 
fluctuaţie este menţionată ca "limita inferioară a nivelului-prag”.

• Construirea de facilităţi de infiltrare pentru reîncărcarea apelor subterane. Pentru a
asigura alimentarea publică cu apă din zona Rin-Main şi pentru a menţine un nivel 
constant de apă subterană în zonele sensibile din punct de vedere al mediului,  în 
anumite zone este infiltrată apă purificată din Rin;

• Elaborarea unui pachet de măsuri. Planul de gestionare al apelor subterane
prevede, de asemenea, măsurători pentru citirea care urmează să fie făcută în 
cadrul managementului apelor subterane drept un control eficient şi o monitorizare 
a gestionării apelor subterane. Rezultatele măsurării nivelului apei subterane sunt 
publicate prin intermediul Internetului (GW-on-line). Prin urmare, este prevăzut un 
schimb rapid de informaţii. Autorităţile de licenţiere pot răspunde cu 
promptitudine oricăror nelămuriri;

• Obiectivele planului vor fi implementate în reglementările privind deciziile corecte
legate de apă.

WG A1 Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice)
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Factori de succes

• Întinderile reduse de apă sunt contracarate prin instalarea de instalaţii de infiltrare. Apa subterană este în mod artificial reîncărcată prin apa
purificată de la suprafaţă (toamna, iarna, primavara), în funcţie de condiţiile meteorologice.
• În timpul verii, apa de suprafaţă purificată este folosită pentru irigare.
• Un model tridimensional al apelor subterane şi un model de sol-apă au fost construite pentru a calcula dimensiunile instalaţiilor de infiltrare.
Garantarea menţinerii nivelului minim al apelor subterane în perioade aride prelungite pe mai mulţi ani.
• Principalele companii de alimentare cu apă au interconectat reţelele de distribuţie.
• A fost creat un sistem informatic de ape subterane prin internet (GW-on-line).

Indicatori folosiţi
• Nivelul pânzei freatice este menţinut în permanenţă peste nivelul de prag minim.
• Nu au fost raportate fisuri ulterioare.

Repetabilitate şi aplicabilitate

Proiectul poate fi un model pentru alte zone din Europa.

Costuri totale
Nedeclarate.

Alte referinţe

Site-uri web:

• www.rp-darmstadt.hessen.de/irj/RPDA Internet?cid=d06963c9505c4032941bb28bcd54a3be

• www.hmuelv.hessen.de/irj/HMULV Internet?cid=0cdc02c476d617cd5005815e34039755

Publicaţii:

• Grundwasserbewirtschaftungsplan Hess. Ried;
• Sachstand Gesamtkonzept Vermeidung von Vernassungen im Hess. Ried (10 Punkte Programm);
• MaBnahmenzurVorflutsicherung;
• Riedkarten zu MaBnahmen zur Vorflutsicherung;
• Infiltration im Hessischen Ried.

Rezultatele obţinute
• Nu este permisă scăderea pe termen lung sub "limita inferioară a nivelului" a nivelului apei subterane.

• Drepturile de extracție ale apelor subterane sunt legate de menţinerea "limitei inferioare a nivelului".
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LP – HMUELV

HMUELV

2 - Îndrumări pentru zona Vogelsberg

Planificare / tehnologic

Implementare în 1996

Hessen 

Administrația mediului, autorităţile de apă, protecţia naturii, silvicultură, agricultură, companii de alimentare 

cu apă, municipalităţile

Regional 

Martina Bodem - martina.bodem@rpda.hessen.de

Descriere proiect

Conceptul de "captare ecologică a apelor subterane în zona Vogelsberg" reprezintă un 
instrument de planificare şi îndrumare pentru o gestionare durabilă a apei în această zonă. 
Scopul său este de a proteja zonele umede existente.Zona Vogelsberg reprezintă o regiune 
vulcanică, foarte importantă pentru alimentarea cu apă a zonei urbane Rin-Main.
Datorită condiţiilor de climă şi geologice, zona Vogelsberg dispune de o varietate de zone 
umede naturale protejate, a căror existenţă este strâns legată de izvorârea apelor subterane. 
Din cauza creşterii concurenţei între captarea apelor subterane din zona Vogelsberg şi 
cerinţele de protecţie a mediului, a fost dezvoltat un concept strategic pentru captarea 
ecologică a apelor subterane. Aceasta include un "Ghid pentru o captare durabilă a apelor 
subterane din zona Vogelsberg". Pentru a asigura alimentarea cu apă concomitent cu 
protejarea zonelor umede, a fost dezvoltat un concept de management pe baza unui model 
cu trei piloni. Primul pilon descrie un control preventiv al nivelului apei (extracțiile permise ale 

apelor subterane sunt legate de nivelurile minime de apă). Al doilea pilon reprezintă măsuri tehnice pentru a creşte frecvenţa inundaţiilor. Prin 
intermediul măsurilor de înregistrare a parametrilor consumului de apă în cadrul lucrărilor regionale din anii extrem de secetoși, poate fi 
asigurată protejarea zonelor umede (pilonul 3). Un program de monitorizare însoţeşte eficienţa măsurilor.

Rezultate obţinute

Direcţie precisă de captare a apelor subterane pe baza nivelului determinat în mod ecologic al apelor pe termen lung.

• Asigurarea alimetării cu apă prin evitarea producerii de daune la echilibrul de apă al zonelor umede.
• Protecţia şi conservarea zonelor umede.
• Regenerarea zonelor umede deteriorate.

Factori de succes

Modelul cu trei piloni:

• Extracțiile permise de apă subterană sunt legate de nivelurile minime de apă;
• Măsurile tehnice sunt puse în aplicare în scopul creșterii inundațiilor în zonele umede afectate;
• Deversarea de apă suplimentară în anii extrem de secetoşi este implementată prin lucrările de apă.

WG A1 Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice)
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Indicatori utilizați

Nivelul apei şi situația zonelor umede.

Costuri totale

Aproximativ500.000 €.

Alte referinţe
• Site web HMUELV: Die umweltschonende Wassergewinnung im Vogelsberg

www.hmuelv.hessen.de/irj/HMULV Internet?cid=0cdc02c476d617cd5005815e34039755

Publicaţii:
• "Grundwasser im Vogelsberg";
• Gutachten "Ubergreifende Bewertung der Grundwassergewinnung im Vogelsberg".

Repetabilitate şi aplicabilitate
Proiectul poate fi un model pentru alte zone din Europa.
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A1 Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice)

LP – HMUELV

Regierungsprasidium Darmstadt

3 - Măsurarea consumului de apă pentru irigaţiile din agricultură 

Tehnologic

Implementare în 2008 – 2009

La sud de Hesse, în special zona Hessian Reed

Administrația mediului, asociații de agricultori

Regional 

Norbert Thuringer - norbert.thueringer@rpda.hessen.de

Descriere proiect
Germania este o ţară cu apă din abundență. Cu toate acestea, chiar şi aici există anumite 
regiuni în care pot apărea conflicte diverse cu privire la folosirea apelor subterane. O astfel de 
regiune este sudul provinciei Hesse (regiunea dintre râurile Rin, Main şi Neckar), şi aici în 
special zona Hessian Reed.

Principalele sectoare de concurenţă pentru resursele limitate de apă subterană sunt 
alimentarea publică cu apă, cererea de apă industrială şi irigarea agricolă. Proporţia celei din 
urmă cu privire la consumul total de apă este extrem de legată de condiţiile meteorologice 
anuale. În zona Hessian Reed aceasta se ridică la aproximativ 12% în anii obişnuiţi şi 22% în 
anii secetoşi. Dar contrar situației din sectorul public şi industrial unde consumul de apă este 
bine cunoscut datorită măsurării metrilor cubi de apă, există o incertitudine relativ mare 
despre consumul exact utilizat pentru irigarea agricolă. Acest lucru depinde de faptul că, de 
obicei, consumul de apă subterană pentru irigaţii - atunci când este scoasă din puţuri (cu o 
adâncime de până la aproximativ 10-20 de metri, conduse, de obicei, de unităţi mobile de

pompare) - nu se măsoară în metri cubi de apă, ci prin alte metode care sunt mai puţin precise şi fiabile. În Hessian Reed există aproape 2000 de 
astfel de puţuri răspândite pe întreaga zonă.

În acest context, câţiva ani s-a purtat o discuţie între Regierungspräsidium Darmstadt în calitate de autoritate de acordare şi de supraveghere a 
drepturilor de apă şi anumite organizaţii de agricultori - despre un obiectiv uşor de verificat, o metodă suficient de exactă şi uşor accesibilă 
pentru înregistrarea cantităţilor de apă subterană extrase, utilizate pentru irigare. Rezultatul acestor discuţii a fost că, în afară de măsurarea în 
metri cubi de apă, de fapt doar o singură metodă de înregistrare alternativă poate îndeplini toate aceste condiţii: înregistrarea cantităţilor de 
apă prin intermediul contoarelor de ore de operare de la unităţile de pompare care alimentează dispozitivele de irigare.

Cu ocazia unui schimb de informaţii între reprezentanţii Regierungspräsidium Darmstadt şi Hessische Bauernverband (o asociaţie de 
agricultori), în toamna anului 2007, s-a agreat în cadrul unui proiect-pilot să se compare cele două metode în ceea ce priveşte cererile pentru o 
metodă de înregistrare enumerată mai sus.
Proiectul pilot a fost realizat în perioada de irigare 2007. Rezultatele obţinute au fost discutate între partenerii de proiect în 2008 şi în cele din 
urmă publicate într-o broşură de către contorizatorii de ore de operare ale Regierungspräsidium Darmstadt. Publicaţia (disponibilă doar în 
limba germană) cuprinde următoarele trei părţi: Partea A (aspecte comune de irigare agricolă din regiunea Hesse de Sud), partea B (realizarea şi 
rezultatele proiectului-pilot); partea C (irigare agricolă în Europa - o comparaţie a judeţelor membre selectate). Publicaţia poate fi descărcată de 
pe internet (adresa de mai jos).
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Rezultatele obţinute

• Ambele metode îndeplinesc, în principiu, cerinţele necesare.
• Metoda prin intermediul contoarelor de ore de operare necesită înregistrarea definitivă a parametrilor suplimentari (în special mărimea
duzei şi presiunea, dar, de asemenea, numărul de sprinkler-e instalate în caz de irigare prin aspersoare mici în cadrul unei reţele de conducte) 
pentru a obţine rezultate la fel de bune ca şi prin apometre (acestea se află în intervalul de 2 până 5% eroare în cazul unui instrument 
metronomic de clasă B).
• În condiţii practice din teren, eroarea se ridică cu uşurinţă la 15% şi chiar mai mult.
• Inregistrarea parametrilor de irigare, cum ar fi mărimea duzei instalate şi presiunea reală reprezintă un handicap sever al metodei de
măsurare a orelor de operare comparativ cu metoda de măsurare a utilizării apei şi trebuie să se presupună că, în condiţii reale de irigare - 
atunci când timpul este limitat - înregistrarea exactă a parametrilor va fi adesea omisă.
Este nevoie de un efort mult mai mare pentru ca autoritatea de supraveghere să examineze retrospectiv cantitatea de apă subterană extrasă 
de un anumit agricultor în raport cu posibilitatea de a asigura înregistrări corecte, prin supravegherea instalării în prealabil de contoare de 
apă.
• Având în vedere aceste aspecte, Regierungspräsidium Darmstadt a hotărât că doar contoarele de apă pot fi acceptate pentru înregistrarea
apelor subterane extrase, ca şi în alte sectoare de consum.

Factori de succes

• Atunci când acordă noi autorizații de apă, Regierungspräsidium Darmstadt va formula, de obicei, o cerinţă de reglementare potrivit căreia
apele subterane extrase să fie măsurate prin intermediul contoarelor de apă.
• În cazul autorizațiilor deja acordate, autoritatea va ajunge la un acord cu asociaţiile de agricultori, prin care aceștia îşi vor procura contoare
de apă în următorii 2 sau 3 ani.
• În cazul în care acordul nu va fi respectat, autoritatea va modifica în mod unilateral drepturile existente în acest sens.

Indicatori utilizați

Cantitatea extrasă de apă subterană în scopuri de irigare, care este măsurată prin metri cubi de apă.

Repetabilitate şi aplicabilitate
După cum este precizat în partea C a publicaţiei menţionate mai sus, există probleme similare în alte regiuni din Europa. În unele zone, 
autorităţile responsabile au implementat deja utilizarea de contoare de apă pentru măsurarea apei subterane.

Costuri totale
Nedeclarate.

Alte referinţe
• www.grundwasseronline.de/gwo_portal/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=54
• www.rp-darmstadt.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMdI_15/RPDA Internet/med/e14/e14246b7-
e135-21f0-12f3-1e2389e48185.22222222-2222-2222-2222-222222222222
• www.rp-darmstadt.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMdI_15/RPDA Internet/
med/22f/22f4246b-7e13-521f-012f-31e2389e4818.22222222-2222-2222-2222-222222222222
• www.rp-darmstadt.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMdI_15/RPDA Internet/med/d12/
d125246b-7e13-521f-012f-31e2389e4818.22222222-2222-2222-2222-22222222222
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A1 Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice) 

P4 – AIW

Sistemul de irigaţii Bardenas-Arba

4 – Aplicația EMR (Evaluarea de mediu a irigaţiilor) 

Tehnologic

2004 – 2007

Schema pilot în sistemul de irigare Bardenas-Arba

Autorităţile de apă, agricultură

Regional 

Francisco Aranda - faranda@aragon.es

Descriere proiect
Aplicația EMR (evaluarea de mediu şi agricolă a irigării) foloseşte balanţele zilnice de apă şi cuantifică poluanţii în sistemul de drenaj (săruri, 
nitraţi şi ioni majori). În funcţie de aceste valori, EMR calculează o serie de indici pentru a evalua calitatea irigării şi impactul agricol si de mediu 
într-o anumită perioadă de timp stabilită de utilizator.
EMR evaluează zona irigabilă dintr-un anumit bazin, împărţirea teritoriului la comunităţile de irigare, adaptându-se astfel la diferite scări şi date.
Printr-o simplă balanță a apei din sol, EMR cuantifică necesarul de apă şi evaluează calitatea irigării, de la eficienţă şi indicatorii deficitului de 
apă, în timp ce impactul agricol şi de mediu este cuantificat pentru toate irigările pe baza ratei de utilizare a apei, a sării şi a poluării cu nitraţi. 
Principalele intrări şi ieşiri ale sistemului de irigare Bardenas-Arba au fost măsurate în decursul a peste 4 ani hidrologici (2004-2007), ceea ce a 
permis ca EMR să fie utilizat pentru dezvoltarea echilibrului de apă, sare şi nitraţi, precum şi pentru calcularea indicilor calității irigării şi agro-
mediului.

Rezultate obţinute
Rezultatele obţinute prin schema pilot Bardenas-Arba arată un consum ridicat de apă şi posibilitatea mică de a reduce poluarea cauzată de 
săruri. Acest lucru înseamnă că irigarea şi fertilizarea trebuie să fie gestionate concomitent pentru a minimiza nevoia de apă a culturilor şi 
poluarea cu nitraţi.

Factori de succes

Adaptarea la diferite scări, înregistrarea contorizării de apă pe zi şi cuantificarea necesarului de apă al culturilor.

Indicatori utilizați

Evaluarea calităţii irigaţiilor: indicatori de eficienţă şi deficitul de apă.

Evaluarea impactului asupra agro-mediului: indicii de utilizare a apei, contaminarea cu sare şi poluarea cu nitraţi.

Repetabilitate şi aplicabilitate
Sistemul este repetabil şi în alte contexte, pentru că este un instrument de software, şi, prin urmare, este uşor reprodus în alt context, prin 
introducerea parametrilor şi valorilor noii zone irigatoare.

Costurile totale
Nedeclarate.

Alte referinţe

Nedeclarate.
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P4 – AIW

Guvernul din Aragon

5 - Comisia de Apă Aragon

Planificare / Tehnologie / Insfrastructură

Începând din 2001

Aragon 

Administrația mediului, autorităţile de apă, protecţia naturii, silvicultură, agricultură, companii de alimentare 

cu apă, municipalităţile

Nivel regional 

Francisco Aranda - faranda@aragon.es

Descriere proiect

Comisia de Apă din Aragon este un organism academic, participativ, cu funcţii consultative în dependenţă de Institutul de apă din Aragon. 

Acesta este un organism multilateral în care reprezentanţii guvernului sunt în minoritate şi în cadrul căruia interesele sociale sunt reprezentate 

în linii extinse.

Comisia de apă din Aragon care cuprinde 65 de membri, fiecare cu drept de vot, este formată din preşedintele şi directorul Institutului de apă 

din Aragon şi 63 de membri din diverse colective. 

Aceşti 63 de membri reprezintă:

Comisia de apă din Aragon activează atât în sesiuni plenare cât şi drept Comisie permanentă şi elaborează documentele specifice pentru 

studiu, rapoarte sau referinţe la probleme care, datorită complexităţii tehnice, impactului social sau repercusiunilor asupra mediului sau din alte 

motive, necesită un tratament specific.

WG A1 Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice)
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• Organizaţii sociale al căror principal scop este de a proteja şi conserva mediul înconjurător, în special apa şi ecosistemele
asociate:
• Organizaţii sociale care au ca scop protejarea celor afectaţi prin reglementări publice la lucrări: 4 reprezentanţi;
• Reprezentanţi ai asociaţiilor entităţilor locale care au ca scop protejarea celor afectaţi prin reglementări publice la lucrări: 4
reprezentanţi;
• Orgnizaţii sociale care au drept obiectiv protejarea consumatorilor şi utilizatorilor: 1 reprezentant;
• Universitatea din Zaragoza: 2 reprezentanţi;
• Asociaţii din Aragon din cadrul entităţilor locale desemnate pe bază de paritate şi reprezentanți ai entităţilor locale din
cele 3 provincii: 6 reprezentanţi;
• Reprezentanți ai municipalităţilor din Huesca, Teruel şi Zaragoza: 3 reprezentanţi;
• Asociaţii vecine activând în teritoriul din Aragon: 2 reprezentanţi;
• Reprezentanți "Comarcas" din Aragon (judeţe): 3 reprezentanţi;
• Reprezentanți ai utilizatorilor agricoli: 6 reprezentanţi;
• Reprezentanți ai utilizatorilor industriali, inclusiv ai sistemelor hidroelectrice: 6 reprezentanţi;
• Reprezentanți ai utilizatorilor de tip turistic, agrement, piscicol sau alţi utilizatori nemenţionaţi mai sus: 2 reprezentanţi;
• Experţi în probleme de apă: 4 reprezentanţi;
• Reprezentanți ai Guvernului Regiunii Aragon: 4 reprezentanţi;
• Reprezentanți ai grupurilor parlamentare din Parlamentul Regional din Aragon:
• Un reprezentant pentru fiecare dintre Confederaţiile hidrografice ale bazinului Ebro, Tajus şi Jucar: 3 reprezentanţi;
• Comunitatea de irigatori din Aragon: 4 reprezentanţi;
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Sesiunea plenară este formată din cei 65 de membri, fiecare cu drept de vot.Funcţiile sale sunt:

• Să dezbată probleme legate de lucrările de apă de interes pentru regiune şi să încerce să aducă opiniile divergente la un consens deplin în 
această privinţă.

• Este datoria Plenului să recunoască şi să informeze cu privire la:

-  Principiile politicilor privind apa din Aragon înainte de aprobarea lor de către Guvernul din Aragon şi remiterea Parlamentului Aragon; 
-  Planurile de tratament al alimentelor, canalizării şi al apei din teritoriul Aragon sau menţionarea acestora către mai mult de 4 judeţe; 
-  Modificări în structura tarifului de tratare a apei;
-  Se consideră necesar ca acest tip de probleme să fie prezentate spre examinare preşedintelui, vice-preşedintelui, şi miniştrilor regionali 
din Regiunea Aragon.

Comisia permanentă

Comisia permanentă este formată din preşedintele Institutului de apă din Aragon, directorul Institutului şi 8 membri care reprezintă 

colectivele sociale diferite, toate cu drept de vot. Funcţiile 

Comisiei Permanente sunt:

• Pregătirea problemelelor care vor fi dezbătute în Plen;
• Colaborarea cu preşedintele pentru a stabili ordinea de zi a Plenului;
• Propunerea Plenului de a elabora documente albe specifice de prezentare cu privire la aspectele relevante, care necesită un studiu mai  

detaliat;
• Recunoaşterea şi informarea cu privire la planurile reglementate de Legea 6/2001 a căror punere în aplicare nu trebuie să depăşească mai  

mult de 4 "Comarcas";
• Asistarea preşedintelui în exercitarea funcţiilor sale în ceea ce priveşte Comisia de apă;
• Orice alte funcţii comandate de preşedinte sau de plenul comisiei şi cele care sunt în mod legal atribuite. 

Documentele albe

Documentele albe specifice vor fi programate de comun acord cu Plenul. Plenul va stabili obiectul acestora şi membrii. Până în prezent, pe baza 

a 5 lucrări albe au fost elaborate rapoarte pe probleme diferite. Aceste lucrări albe sunt următoarele:

• Planul provinciei Aragon pentru infrastructura de apă;
• Principiile politice în domeniul apei;
• Calitatea apei;
• Proiecte din cadrul Acordului de apă Aragon;
• Conducerea Comisiei.

Rezultate obţinute

Comisia a aprobat trei rapoarte, fie în unanimitate sau cu o mare majoritate. Aceste rapoarte tratează aspecte legate de:

• Mărirea rezervorului din Yesa la un nivel intermediar;
• Rezervorul San Salvador;
• Rezervorul Santaliestra, precum şi acţiunile prevăzute pentru a reglementa situația râului Esera.

Factori de succes
Participarea tuturor sectoarelor societăţii, afectate de problema apei şi de diversitatea următoarelor elemente: infrastructură, calitatea apei, 
baza politicii de apă, lucrările din cadrul Acordului de apă.

Indicatorii utilizaţi

Acorduri încheiate în baza opiniilor rezultate în urma prezentărilor şi a participării grupurilor diferite.

Plenul Comisiei de Apă
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Repetabilitate şi aplicabilitate
Această experienţă ar putea fi repetată şi pusă în aplicare în alte regiuni, întrucât în Aragon s-a dovedit a fi un instrument de succes pentru a 
ajunge la un consens, pentru a realiza participarea socială şi pentru inițierea unei dezbateri sociale despre aspectele legate de apă şi de 
infrastructuri hidraulice.

Costurile totale

Nedeclarate.

Alte referinţe

portal.aragon.es/portal/page/portal/IAA/COMISION
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A1 - Managementul cerinţei de apă  (măsuri tehnologice) 

P5 – ERR

Regiunea Emilia-Romagna

6 - Proiectul de economisire a apei "Bagnacavallo"

Proiect pilot de economisire a apei menajere

2003 – 2005

Municipalitatea din Bagnacavallo (provincia Ravenna)

Gospodăriile din Bagnacavallo

Local (municipal)

Emanuele Cimatti – ecimatti@regione.emilia-romagna.it

Descriere proiect
"Proiectul de economisire a apei Bagnacavallo" a început în 2003 ca un proiect-pilot pentru a 
evalua reducerea efectivă a consumului de apă menajeră în rândul populaţiei implicate. Proiectul 
Bagnacavallo prevedea, din toamna anului 2003, distribuirea gratuită în gospodăriile din 
municipiul selectat (3.817 în total), a unui kit de economisire a apei menajere compus din 
aeratoare pentru robinetele şi duşurile din casă. Acestea sunt dispozitive mici care, prin ridicarea 
procentului de oxigen prezent în apă, reduc debitul, crescând în acelaşi timp eficiența circuitului 
igienico-sanitar. A existat, de asemenea, o campanie de comunicare despre economisirea apei în 
case. În urma instalării kiturilor direct de către cetăţeni, a existat o monitorizare privind consumul 
pentru o perioadă de un an. Mai mult, s-a realizat o analiză statistică privind valorile consumului 
vizând stabilirea unei eventuale diferenţe a consumului în urma utilizării de dispozitive şi a 
factorilor care duc la o astfel de diferenţă.

Rezultate obţinute

La finalul proiectului, s-a dovedit faptul că economisirea apei a fost de aproximativ 10-12% pe cap de locuitor. În afară de aceasta, a existat o 

economie de energie de aproximativ 44 TEP (echivalent tone de petrol).

Apa economisită (15 L / pe cap de locuitor / zi; 0,5 € / metri cubi) a redus costurile cu 13.000 € într-un an.

Factori de succes
Elementele cheie care au făcut acest proiect-pilot de succes şi eficient au fost distribuirea "door-to-door" (din uşă în uşă) a kiturilor de 
economisire a apei în gospodării, împreună cu documentaţia de informare.

Indicatori utilizați
Numărul de kituri de economisire a apei distribuite (1.961), numărul de broşuri distribuite (1.961), numărul de familii implicate (1.814); 

reducerea consumului de apă (10 - 12% pe cap de locuitor); reducerea consumului de energie (44 TEP).

Repetabilitate şi aplicabilitate

Proiectul-pilot este extrem de aplicabil şi repetabil în toate municipalităţile europene.

Costuri totale

Aproximativ 190.000 €.

Alte referinţe

www.racine.ra.it/risparmioidrico/progetto.htm
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A1 - Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice)

P5 – ERR

Provincia Bologna

7 - Proiectul de economisire a apei "Non c'e acqua da perdere o CastelSan Pietro Terme" 

Proiect pilot de economisire a apei menajere

2006 – 2007

Municipalitatea Castel San Pietro Terme (Provincia Bologna)

Gospodăriile din Castel San Pietro Terme

Local (municipal)

Emanuele Cimatti – ecimatti@regione.emilia-romagna.it

Descriere proiect
Acest proiect de economisire a apei a început în 2006 ca un proiect-pilot pentru a evalua 
reducerea efectivă a consumului de apă menajeră în rândul populaţiei implicate. Proiectul 
implica livrarea gratuită, în gospodăriile din municipiul selectat, a unui kit de economisire a 
apei compus din aeratoare "de ultimă generație" pentru robinete şi duşuri. A fost inițiată, de 
asemenea, o campanie de comunicare despre economisirea apei în case şi grădini. În urma 
instalării kiturilor direct de către cetăţeni, a existat o monitorizare privind consumul pentru 
o perioada de un an, şi o calculare a consumului de apă în grădini (foarte des întâlnite în
acest municipiu). Mai mult, s-a realizat o analiză statistică privind valorile consumului 
vizând stabilirea unei eventuale diferenţe a consumului rezultat prin utilizarea de 
dispozitive şi factorii care duc la o astfel de diferenţă.

Rezultate obţinute

Economisirea apei a fost de aproximativ 18% pe cap de locuitor (în iulie 34%]. 

Factori de succes
Elementele cheie care au făcut acest proiect-pilot de succes şi eficient au fost distribuirea "door-to-door" (din uşă ăn uşă) a kiturilor de 
economisire a apei în gospodărie, împreună cu documentaţia de informare.

Indicatori utilizați
Numărul de aeratoare pentru robinete distribuite (14.000), numărul de aeratoare pentru duşuri distribuite (4.300), numărul de cetăţeni implicaţi 
(2.675); reducerea consumului de apă (18% pe cap de locuitor).

Repetabilitate şi aplicabilitate

Proiectul-pilot este extrem de aplicabil şi repetabil în toate municipalităţile europene.

Costuri totale
80.000 €.

Alte referinţe

www.provincia.bologna.it/ambiente/Engine/RAServePG.php/P/266411030300
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P5 – ERR

CIBA Speciality Chemicals S.p.A. (întreprindere)

8 - Abordarea integrată a gestionării apei, reducerea retragerilor şi limitarea emisiilor 

(CIBA)

Tehnologic

2005 – 2009

Municipalitatea din Sasso Marconi (provincia Bologna)

Compania chimică

Naţional

Emanuele Cimatti – ecimatti@regione.emilia-romagna.it

Descriere proiect
CIBA Speciality Chemicals S.p.A. (parte a BASF din aprilie 2009) este o companie lider la nivel 
mondial dedicată producerii de efecte valoroase pentru produsele clienților săi. Platforma 
industrială Sasso Marconi include cinci domenii de activitate: aditivi din plastic, efecte de 
acoperire, tratament pentru apă şi hârtie, efecte textile şi de îngrijire personală şi a 
domiciliului. Linia de cercetare a aditivilor din plastic (produse chimice organice fine) este cea 
mai importantă din punct de vedere strategic şi productiv. În 2005, a fost semnat un acord-
program între Ministerul Național de Mediu şi protejare a teritoriului şi mării, regiunea Emilia-
Romagna, provincia Bologna, Municipalitatea din Sasso Marconi şi CIBA Speciality Chemicals 
S.p.A., cu titlul "Abordarea integrată cu privire la gestionarea apei, reducerea extracțiilor şi 
limitarea emisiilor ". Acest program este dedicat îmbunătățirii substanțiale a impactului 
asupra mediului al platformei industriale Ciba din Sasso Marconi, prin reducerea apei 
introduse şi re-emiterea succesivă în cursurile de apă de suprafață, altele decât reducerea 
cantităților de ape reziduale, atât organice şi cât și apoase produse pe platforma industrială. 
Mai detaliat, unul dintre obiectivele proiectului a fost "reducerea cantității de apă extrasă".

Rezultate obţinute

Reducerea cantităţii de apă extrasă: -39.264 tone / an (2008).

Factori de succes

Colaborarea între parteneri. Opțiunile tehnologice ale Ciba Speciality Chemicals S.p.A. şi monitorizarea detaliată a progresului lucrărilor din 

cadrul acordului (realizat de ARPA Emilia-Romagna).

Indicatori utilizați

Reducerea cantităţii de apă extrasă (estimată: -30.500 tone / an).

Repetabilitate şi aplicabilitate
Acord între partenerii interesaţi de realizarea obiectivelor. Modernizarea lanţului de producţie. Analiza detaliată a echilibrului apei în cadrul 
întreprinderii.

Costuri totale

883.249,75 € (cuprind toate activităţile din cadrul acordului).

Alte referinţe
Nedeclarate.
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P5 – ERR

Provincia Ravenna

9 - Economisirea apei şi a energiei şi proiectul de conservare în Municipalităţile din 

Provincia Ravenna

Proiectul pilot de economisire a apei menajere

2006 – 2008

Municipalitatea din Provincia Ravenna

Gospodăriile din municipalităţi

Local (provincial)

Emanuele Cimatti – ecimatti@regione.emilia-romagna.it

Descriere proiect

Acest proiect de economisire a apei început în anul 2006, prevedea distribuirea gratuită a 

unui kit de economisire a apei menajere compus din aeratoare "de ultimă generație" pentru 

robinete şi duşuri. A fost inițiată, de asemenea, o campanie de comunicare despre 

economisirea apei în case şi grădini. Setul de economisire a apei menajere a fost distribuit 

gratuit în 17 municipalităţi din provincia Ravenna (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di 

Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, 

Fusignano, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Solarolo) pentru o sumă totală 

de 6.000.

Rezultate obţinute

Numărul mare de municipalităţi implicate (17/18); Distribuirea gratuită a 6.000 de aeratoare 

pentru robinet.

Factori de succes
Elementele cheie care au făcut acest proiect-pilot de succes şi eficient au fost distribuirea "door-to-door" (din uşă in uşă) a kiturilor de 
economisire a apei din gospodărie, împreună cu documentaţia de informare. Costul foarte redus al proiectului.

Indicatori utilizați

Numărul de municipalităţi implicate (17/18); Distribuirea gratuită de 6.000 de aeratoare.

Repetabilitate şi aplicabilitate

Costul foarte redus al proiectului. Repetabilitate şi aplicabilitate mare în toate municipalităţile europene.

Costuri totale

20.000 €.

Alte referinţe 
www.provincia.ra.it/
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A1 - Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice) 

P5 – ERR

Grupul HERA

10 - Controlul activ al pierderilor şi repararea conductelor

Tehnologic

2006 

Teritoriul Emilia-Romagna

Recuperarea apei şi a energiei

Local 

Emanuele Cimatti – ecimatti@regione.emilia-romagna.it

Descriere proiect
Scopul proiectului este reducerea pierderilor de apă prin controlul activ al fisurilor şi 
repararea conductelor în Portomaggiore şi sisteme de distribuţie de apă Portoverrara, 
gestionate de Hera.
Măsurarea pierderilor din această reţea se datorează unei creşteri a debitului apei de intrare 
în anul 2005 (şi începutul anului 2006), care a condus la o scădere a eficienţei în procesul de 
distribuire a apei la periferia orașului Portomaggiore, cauzate de proiectarea incorectă a 
conductelor şi pierderile însemnate de apă. În vederea evaluării condițiilor și a evaluării în 
timp real a volumului pierderilor, au fost închise 7 supape cu scopul de a aproviziona 
districtul printr-o singură ieșire. În acelaşi timp, utilizarea modelului hidraulic a oferit un 
prim nivel de informaţii despre menţinerea serviciului. Departamentul de măsurare al 
deşeurilor a fost împărţit în 8 sectoare (fiecare dintre ele a 5-6 km de conducte monitorizate 
de 40-50 de senzori acustici), cu scopul de a concentra cercetarea în domenii specifice.

Rezultate obţinute
La sfârşitul cercetării active a pierderilor, aproape 1.100 m3/zi de apă economisită, fără scăderea cererii utilizatorilor. Mai mult decât 
atât, creşterea presiunii din cauza reducerii debitelor a îmbunătăţit calitatea serviciilor pentru clădirea înaltă, fără pompe private.

Factori de succes
Factorul-cheie a fost de a observa că deteriorarea serviciului a fost determinată de o creştere nejustificată a debitului de intrare a apei. Modelul 
hidraulic al reţelei a ajutat la găsirea celei mai bune soluţii pentru a rezolva problema, fără a compromite mai mult serviciul.

Indicatori utilizați
Operaţiunile de închidere a supapelor, localizarea pierderii şi repararea a avut loc de la 21/02/2006 până la 27/03/2006 şi a rezultat într-o 
scădere a debitului minim de noapte (MNF) de la 27,9 l / s la 7,49 l / s . Rata minimă de noapte MNR (raportul dintre debitul minim pe oră şi 
debitul mediu pe oră) a scăzut de la 0,68 la 0,38 (sub pragul de intervenţie de 0,40).

Repetabilitate şi aplicabilitate
Metodologia este repetabilă în sistemele de distribuţie a apei, cu monitorizarea continuă a zonelor măsurate din district. Acuratețea rezultatelor 
este specifică pentru fiecare context în parte.

Costurile totale

50.000 €.

Alte referinţe 
Benini A. & F. Maffini (2007), Gestione della pressione e tecniche di riduzione delle perdite: "L'evoluzione tecnologica di Hera Ferrara", 
Approvvigionamento e Distribuzione Idrica: Esperienze, Ricerca ed Innovazione.
www.gruppohera.it
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A1 - Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice) 

P5 – ERR

Grupul HERA

11 - Proiectul X-water - Citirea automată a aparatelor de măsurat 

Tehnologic

Începând din anul 2000 până în prezent

Municipalitatea din Forli (provincia Forli - Cesena)

Controlul pierderilor de apă

Local 

Emanuele Cimatti – ecimatti@regione.emilia-romagna.it

Descriere proiect

Proiectul X-water îşi propune să ofere îndrumări cu privire la sprijinul oferit de sistemele 

automate de citire a contoarelor în cadrul controlului pierderilor de apă. În ceea ce priveşte 

gestionarea cererii de apă, sistemele AMR permit aplicarea de stimulente / diminuări ale 

tarifului de apă pe baza informațiilor referitoare la consumul real de apă. Abordarea propusă 

se bazează pe colectarea de date cu privire la toate contoarele simultan şi implică un sector 

al reţelelor de distribuţie a apei din municipiul Forli, ce cuprinde 211 proprietăți şi două 

puncte de alimentare cu apă. Fiecare metru este omologat în clasa C şi echipat cu un 

dispozitiv optoelectronic cu impuls. Sistemul AMR instalat colectează date sincrone direct de 

la contoarele de apă şi le transmite unităţii centrale de control. Datele primite sunt 

redirecţionate către Concentrator, care comprimă datele.

Rezultate obţinute
Aplicarea rețelei de distribuție a apei într-un întreg sector din regiunea Forli a demonstrat că monitorizare "în timp real" permite îmbunătăţiri 
majore cu privire la reducerea pierderilor de apă. O reducere substanţială a timpului de conştientizare ar putea fi realizată cu o reducere 
evidentă a volumului pierdut de apă. Trebuie subliniat faptul că, din moment ce sistemul AMR face posibilă diferențierea între pierderile 
aparente şi pierderile fizice, este de asemenea posibilă alegerea imediată a procedurii optime pentru rezolvarea problemei. De aceea, sistemele 
AMR ar putea fi văzute drept instrumente reale şi fezabile de monitorizare a distribuţiei de apă în reţea.

Factori de succes
Sistemele de monitorizare de la distanţă pot citi metrii cubi utilizați de consumatori, fiind  posibilă utilizarea acestei caracteristici pentru un 
echilibru dinamic al apei, şi, de asemenea, reprezintă un excelent punct de plecare pentru o abordare a controlului dinamic al pierderilor de apă 
care leagă beneficiile unui control activ al pierderilor cu cele de control al pierderilor pasive. Folosind analiza incertă, pot fi determinate 
informaţii utile despre tipul pierderii de apă (aparent sau real). Proiectul îşi propune să ofere indicaţii cu privire la aplicabilitatea citirii la distanţă 
pentru identificarea unor pierderi fizice în reţea. Printr-un control continuu al echilibrului apei din judeţ (detectarea sincronă a volumelor 
introduse în sistem şi furnizate consumatorilor), este posibilă detectarea pierderilor de apă în timp util şi inițierea cercetării și a lucrării de 
reparație, reducând astfel volumul pierdut. Proiectul a avut unele rezultate foarte interesante cu privire la posibilitatea de a dezvolta un sistem 
de contabilizare avansat, oferind servicii post-măsurare şi de detectare la timp a pierderilor, chiar şi atunci când sunt greu de determinat. 
Departamentul public de furnizare a apei intenţionează în prezent să continue experimentarea sistemelor de evaluare pentru a localiza 
pierderile în mod punctual şi automat.

Indicatori utilizați
Sistemul AMR a afişat prezenţa în DMA a pierderilor de apă din regiunea Forli, care au apărut o lună mai târziu, cu o amploare mai mare decât 
celelalte pierderi de apă care au apărut într-un timp mai scurt, demonstrând posibilitatea reală şi acurateţea sistemului AMR în controlul 
pierderilor de apă. Estimarea volumului recuperat cu instalarea sistemului de AMR pe tot teritoriul deservit de Grupul HERA a fost estimat la 
15.6 106 m3/an.
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Repetabilitate şi aplicabilitate

Sistem pilot. Proiectul este repetabil, şi se aplică fără limitări specifice, deoarece au fost utilizate dispozitive comerciale.

Costurile totale

50.000 €.

Alte referințe
Liserra T., Artina S., Bragalli C., C. Lenzi, Pierderea controlului dinamic al apei prin citirea contoarelor automate în rețeaua de distribuție a apei, 
CCWI 2009, 1-3 septembrie 2009 Sheffield, ISBN 13-978-0-415-54851 - 9.

G. Leoni, C. Anzalone, Giunchi D., Il progetto sperimentale di tele lettura dei contatori, Approvvgionamento e Distributione Idrica: Esperienza 
Ricerca ed Innovavazione Ferrara, 28-29 giuno 2007, ISBN 9788860741479.

G. Leoni, C. Anzalone, D. Giunchi, C. Meoli, D. Nascetti, "Implementarea sistemului automat de citire a apei: sistem experimental de citire de la 
distanță.", Contorizarea eficientă a utilităților din spațiul european, Amsterdam, Olanda, 13-14 iunie 2007.

www.gruppohera.it
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A1 - Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice) 

P5 – ERR

ENEA - Agenția Națională Italiană pentru Tehnologii noi, Energie și Mediu 

12 - Proiect Aquasave (Life 97 Environment /IT/000106)

Tehnologic

1998 – 2001

Municipalitatea din Bologna

Clădirile rezidenţiale

Naţional

Emanuele Cimatti – ecimatti@regione.emilia-romagna.it

Descriere proiect
Proiectul Aquasave are în vedere economisirea consumului de apă potabilă în oraş, prin 
intermediul unui nou mod experimental de management al consumului de resurse. Sistemul de 
management al apei a fost instalat într-o clădire rezidenţială de opt apartamente (aprox. 22 
persoane). Sistemul maximizează reutilizarea apei prin a) un sistem de reutilizare a apei reziduale: 
acesta colectează, tratează şi trimite apa reziduală (provenind de la duşuri, căzi şi chiuvete din băi)
la bazinul de apă de la toaletă; b) sistemul de utilizare al apei de ploaie: se colectează, tratează şi 
trimite apa de ploaie la maşinile de spălat vase şi la maşinile de spălat rufe. În plus, sistemul 
reduce consumul de apă prin instalarea în apartamente de sisteme de economisire a apei. 
Sistemul de reutilizare a apei reziduale: apa reziduală care provine din chiuvete, cazi de baie și
cabine de duș este colectată prin intermediul unei reţele adecvate, pre-filtrată (un grilaj oprește 
corpurile solidele: circa 500 de µm) şi trimisă la rezervorul de colectare, în sala de instalaţii, apoi 
apa reziduală este filtrată şi dezinfectată şi trimisă la rezervorul de stocare. Ulterior, printr-o reţea 
de distribuţie specială, un sistem de încărcare trimite apa reziduală tratată la apartamente şi apoi 
la bazinele vaselor de toaletă. Staţia de epurare funcţionează automat. 

Sistemul de utilizare a apei de ploaie: precipitaţiile provenind de pe acoperiş, colectate prin intermediul unei reţele specialte, sunt 
direcționate către camera instalaţiilor. Aici este separată prima apă de ploaie şi trimisă la canalizare; un pre-filtru oprește (printr-un 
grilaj: aproximativ 500 µm) frunzele, bucăţile de hârtie, penele de păsări, materiile fecale şi alte solide, astfel încât apa de ploaie pre-
tratată în acest mod curge în rezervorul de colectare. Apoi, apa de ploaie este filtrată şi dezinfectată şi trimisă la rezervorul de stocare 
pentru a avea o rezervă de apă de folosit în perioadele cu precipitaţii reduse. Ulterior, printr-o reţea specială de distribuţie, un sistem 
de încărcare trimite apa de ploaie tratată la apartamente şi apoi la maşinile de spălat vase şi maşinile de spălat rufe. Acestea  folosesc 
apă de ploaie de la începutul ciclului de spălare şi apă potabilă la sfârşitul ciclului, pentru clătirea finală. Staţia de tratare este 
automată.

Sistem de reducere a consumului prin: implementarea sistemelor de economisirea a apei şi anume (a) bazine de toaletă cu un volum 
de descărcare dual; (b) robinete de apă, cu două posibilităţi de debite de apă, prevăzute cu robinete; (c) maşini de spălat rufe şi maşini 
de spălat vase de "ultimă generaţie".

Rezultate obţinute

Economisirea totală de apă: 50% (30% componente; 15% reutilizarea apei reziduale; 5% apa de ploaie reutilizată), respectiv de la 167 l/pers/zi 

pentru a 74 l/pers/zi.

Factori de succes

Colaborarea între parteneri. Alegeri tehnologice adecvate. Monitorizarea constantă a activităților

Indicatori utilizați

Consumul de apă (L / p / d = Litri / pers / zi).
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Repetabilitate şi aplicabilitate

Proiect-pilot pe viaţă, inovatoar, demonstrativ, repetabil în alte contexte ale Europei.

Costuri totale

1.285.094,96€.

Alte referinţe

eboals.bologna.enea.it/ambtd/aquasave-doc/aquas-ing.htm
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A1 - Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice) 

P5 – ERR

Enia / Grupul Iren Emilia 

13 – Zone de măsurare districtuale

Tehnologic

Începând din anul 1993 până în prezent

Teritoriul Emilia-Romagna

Recuperarea apei şi a energiei

Local 

Emanuele Cimatti – ecimatti@regione.emilia-romagna.it

Descriere proiect
Scopul proiectului este reducerea pierderilor de apă prin controlul activ al pierderilor, 
respectiv toate activităţile de monitorizare şi localizare a pierderilor. În acest caz specific, acest 
lucru a fost realizat prin stabilirea de zone de măsurare districtuale, adică subdiviziunea 
sistemelor mari de distribuţie a apei în cele mai mici, în care presiunile de intrare şi debitele 
sunt măsurate periodic sau permanent. Înfiinţarea de DMA în Reggio Emilia a început în 1993 
de către Grupul Enia şi a condus la 232 DMA, care acoperă 85% din provincie. Înfiinţarea DMA 
constă în închiderea permanentă a supapelor şi măsurarea presiunii şi debitelor la punctelor 
de admisie, în unele cazuri presiunea de la punctul de intrare fiind controlată prin intermediul 
unei valve de reducere a presiunii. Aceste măsurători sunt înregistrate şi centralizate cu scopul 
cuantificării valorii pierderilor şi localizării lor aproximative. După localizarea pierderilor şi 
repararea fisurilor, se verifică economisirea de apă. Pe lângă aceste măsuri, sunt necesare alte 
informaţii de aplicare a metodologiei IWA și analiză a debitului minim de noapte: lungimea 
reţelei, densitatea de conexiuni către utilizatori, numărul şi tipul de utilizatori, modelul cererii 
utilizatorilor mari, volumul anual de cantitate de apă.

Rezultate obţinute
Monitorizarea raioanelor diferite ale cercetării active referitoare la pierderile de apă pentru a localiza defecțiunea. În 2007, această activitate a 
acoperit aproximativ 994 km de reţea echivalentă cu 20% din totalul care permite recuperarea a mai mult de 5 milioane de m3 la care este 
asociată o economie de energie egală cu aproximativ 2650 MWh.

Factori de succes

Factorul cheie a fost implicarea şi instruirea personalului care a permis aplicarea metodologiei şi a tehnologiei necesare.

Indicatori utilizați
ILI – index de pierdere al infrastructurii; CARL - pierderile anuale reale curente; UARL - pierderi anuale reale inevitabile; MNF - debit minim de 
noapte. Valoarea indexului de pierdere al infrastructurii ILI a scăzut de la 3,92 în 2005 la 3,76 în 2006. Alocarea de apă pe cap de locuitor a scăzut 
cu 13% din 2001 în 2005, de asemenea numărul de defecțiuni a scăzut cu 28% în aceeaşi perioadă.

Repetabilitate şi aplicabilitate

Experienţa este în mod clar aplicabilă şi repetabilă. Normele detaliate şi consecvenţa rezultatelor sunt specifice pentru fiecare context în parte.

Costuri totale
Costul parametric este aproximativ egal cu 13100 € / km de reţea. În mediul urban, cu o densitate mare a populaţiei, costul parametric în raport 
cu utilizatorii este egal cu 50 € / conexiune.
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Alte referinţe
Calza F. &M. Fantozzi. 2007. Gestione del sistema di distrettualizzazione permanente negli acquedotti della provincia di Reggio Emilia, Atti 3° 
Seminario "La ricerca delle perdite e la gestione delle reti di acquedotto", Morlacchi Editore.
www.irenemilia.it
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A1 - Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice) 

P5 – ERR

Grupul HERA

14 - Controlul presiunii

Tehnologic

2000

Teritoriul Emilia-Romagna

Recuperarea apei şi a energiei

Local 

Emanuele Cimatti – ecimatti@regione.emilia-romagna.it

Descriere proiect
Acest proiect se referă la reducerea pierderilor prin reglarea presiunii în zona Bolognina din 
Bologna (administrat de Grupul Hera). Aceasta este o zonă rezidenţială de aproximativ 113 ha, 
acoperită în principal de o mare densitate de locuinţe. Altitudinea medie a districtului este egală 
cu 43,35 m altitudine şi diferenţa maximă geodezică este de aproximativ 6 metri. Reţeaua de 
distribuţie a apei constă în aproximativ 24 km de conducte şi alimentează o populaţie de 
aproximativ 19.500 locuitori.
Reţeaua este compusă în principal din conducte de azbociment ale căror diametre variază de la 
DN 50 la DN 300, cu preponderenţă DN 100. Din cauza pierderilor mari de apă, aproape 40% din 
apa de intrare, precum şi datorită numeroaselor fisuri, această parte a reţelei a fost izolată, iar acum 
este deservită de numai două intrări, Battindarno şi Repubblica, ambele echipate cu supape de 
reducere a presiunii. Setarea DMA necesită 13 intervenţii, în timp ce unele dintre ele necesită 
numai închiderea supapei, înlocuirea conductelor necesare, sau proiectarea de conducte noi. În 
acelaşi timp, o campanie de monitorizare a înregistrat presiunile şi debitele de intrare, presiunea 
într-un punct din interiorul districtului şi cererea unui utilizator aleatoriu. Presiunea iniţială medie 
de 8 bari, excesiv de ridicată în ceea ce priveşte înălţimea clădirii, a fost redusă la 6 bari.

Rezultate obţinute

Recuperarea apei şi energiei şi reducerea fisurilor din conducte şi a conexiunilor utilizatorilor.

Factori de succes

Elementul cheie al acestui proiect a fost identificarea şi crearea de DMA şi evaluarea corectă a celei mai rapide și ieftine soluţii pentru a reduce 

pierderile de apă. Modelul hidraulic a jucat, evident, un rol important în luarea acestei decizii.

Indicatori utilizați
Măsurarea presiunii şi a fluxurilor de la punctul de intrare al districtului, măsurarea presiunii din interiorul districtului şi a cererii utilizatorului. 
Economisire de apă de aproximativ 189.000 m3/an şi recuperare de energie de aproximativ 143 MWh / an, având în vedere că intensitatea 
energetică medie pentru sistemul de alimentare cu apă din Bologna este egal cu 0.76 kWh/m3.

Repetabilitate şi aplicabilitate

Experienţa este în mod clar aplicabilă şi repetabilă. Normele detaliate şi consecvenţa rezultatelor sunt specifice pentru fiecare context în parte.

Costuri totale

80.000 €.

Alte referinţe
Artina S., C. Bragalli, T. Liserra, A. Mazzei, M. Resenterra, C. Scoppa & B. Sfarcich (2006), Strategie di riduzione delle perdite idriche attraverso DSS 
(sistemi di Supporto alle Decisioni), L'Acqua, stratto n. 3.
www.gruppohera.it
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A1 - Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice) 

P5 – ERR

Grupul HERA

15 - Reţea regională şi Centrul de control de la distanţă al Instalaţiilor 

Măsuri tehnologice şi de infrastructură

Începând din anul 2007 până în prezent

Teritoriul Emilia-Romagna

Utilități

Regional

Emanuele Cimatti – ecimatti@regione.emilia-romagna.it

Descriere proiect
Rețeaua regională și centrul de control de la distanță al instalațiilor situate în Forli va 
supraveghea de la distanţă peste 2.000 de instalaţii şi 60.000 km de reţele în timp real, în 
cele şase provincii ale regiunii Emilia-Romagna, pe care  le deserveşte Grupul HERA, cu o 
populaţie de 1,2 milioane de utilizatori şi un volum de apă furnizată de 257 106 m3 (2009) 
prin 319 staţiil de tratare şi 30.849 km de conducte. Rețeaua regională și centrul de 
control de la distanță al instalațiilor reprezintă cel mai mare centru din Italia, în ceea ce 

priveşte numărul de servicii şi punctele controlate de la distanţă, şi unul dintre cele mai 
mari din Europa. Principalele caracteristici le reprezintă o cameră de control, cu un uriaş 
ecran de 60 m2, 100.000 de puncte controlate de la distanţă, în timp real, un sistem 3D 

pentru a reprezenta principalele instalaţii, 90 de monitoare, 30 de staţii. La sfârşitul 
proiectului, va fi angajată o echipă de 60 de operatori, pentru un centru tehnic de apeluri 
de urgență 24h pe zi, cu linii duble de comunicare în fibră optică şi un sistem autonom de 
stingere a incendiilor. Un sistem expert care oferă operatorilor îndrumări şi asistenţă în 

activităţile de management de la distanţă, ajută la prevenirea unor probleme grave. Centrul va fi conectat la o stație radar aparținând 
Sistemului hidro-meteorologic regional, staţii de precipitaţii ARPA, precum şi la Biroul Regional de Cartografie. Are, de asemenea, o 
cameră a Celulei de criză, care poate fi folosită de apărarea civilă în caz de urgenţă.

Rezultate obţinute

Acest proiect a condus la o viziune unitară a sistemului de distribuţie a apei, atât din reţea cât şi din instalaţii, administrat de Hera SpA, care să 

permită o planificare optimă a operaţiunilor şi intervenţiilor. În trecut, acest fapt a fost complicat întrucât controlul Hera de la distanţă era 
format din sisteme mixte şi eterogene (analiză efectuată în 2005).

Sistemele SCADA locale, dobândite de la fosta municipalitate, s-au caracterizat prin logică, tehnologii şi considerente puternic diferenţiate între 

ele: pe teritoriul unei companii de exploatare existau mai multe sisteme SCADA de gestionare a datelor care au fost stocate în baze de date 

diferite, cu logică diferită de înregistrare a datelor.

Factori de succes

Aceasta reprezintă o nouă frontieră în controlul de la distanţă şi este o resursă excelentă la dispoziţia zonei locale şi a publicului larg cu accent 

pe securitate.

Indicatori utilizaţi

Numărul de instalaţii controlate, lungimea reţelei controlate, mărimea echipei programate.

WG

Partener

Promotor

Proiect

Tip

Perioadă

Locaţie

Segment ţintă

Nivel

Contact



24

Repetabilitate şi aplicabilitate

Experienţa este în mod clar aplicabilă şi repetabilă.

Costurile totale 

Costurile sunt în curs de actualizare.

Alte referinţe

www.gruppohera.it
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P5 – ERR

Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo - CER   

16 – FERTIRRIGERE

Tehnologic

Începând cu 2002

Italia

Agricultorii și serviciile de dezvoltare

Regional, național

Emanuele Cimatti – ecimatti@regione.emilia-romagna.it

Descriere proiect
Strategiile avansate de economisire a apei pentru managementul durabil de irigare 
sunt greu de gestionat de către agricultori. Mai mult, eficiența utilizării apei de plante 
nu poate fi maximizată fără o gestionare paralelă, precisă a nutriției minerale a 
plantelor. A devenit tot mai evident că un management integrat și eficient al apei și 
proviziilor nutritive necesită instrumente adecvate. În zilele noastre, chiar și în țările 
mai dezvoltate, aptitudinile în domeniul computerului ale tehnicienilor și 
agricultorilor sunt foarte diverse, de la "inexistente" la o mare pricepere. Ca urmare, 
în aceeași zonă difuzarea unui suport decizional se confruntă cu mai multe niveluri de 
calificare. Mai mult decât atât, disponibilitatea caracteristicilor fizicie și chimice 
fiabile ale solului și a datelor meteorologice încă este, de fapt, risipită. Pentru ca o 
singură cultură, de sine stătătoare, să facă față acestor probleme, concomitent cu 
distribuirea sustenabilă la scară largă a apei și a nutrienților, au fost dezvoltate mai 
multe metode. Aplicația Fertirrigere DSS oferă răspunsuri de înaltă precizie, de la 

metode optimizate la o irigare dinamică zilnică și gestionare a fertilizării. Instrumentul cuprinde: (i) un model pilot, îngrijit zilnic, cu 
plante, sol și condiții climatice optime, la care se aplică criteriile mai sofisticate și precise de management, (ii) un model de cultură 
de susținere, care asigură irigarea și echilibrul de nutrienți calculate pentru fiecare zi, în baza statisticii și prognozei. Un sector de 
irigare (macro-zonă omogenă) poate fi gestionat într-o manieră semi-dinamică, numai atunci când este necesară ajustarea 
culturilor de susținere pe baza modelului pilot. Corecturile vor fi trimise la agricultori, prin mesaj text pe telefonul mobil .

Rezultate obținute
Testele efectuate în ferme comerciale prezintă o eficiență a utilizării apei mai mult decât dublă, producții mai mari și de calitate mai bună, 
economie de apă de până la 1600 m3/ha/an (50%).

Factori de succes
Un model unic de cultură poate fi mai bine calibrat și se aplică algoritmi specifici pentru culturi, astfel că oferă rezultate precise. Un model de 
sine statator permite utilizatorului să " se joace", să facă simulări și teste. Tehnicienii care au dobândit suficientă abilitate, pot gestiona zonele de 
recoltare omogene. DSS poate fi utilizat pe loc, chiar și fără conexiune la internet, întrucât interacționează cu producătorii.

Indicatori utilizați

Utilizarea eficientă a apei și substanțelor nutritive, randament, calitatea fructelor, marja brută și costurile de irigare / de fertilizare.

Repetabilitate și aplicabilitate
Modelul este disponibil pentru prelucrarea culturilor de tomate, cartofi și ceapă. Poate fi implementat în aproape toate culturile legumicole. Au 
fost testați algoritmii climatici și ai apei din sol în nouă țări UE și într-o gamă largă de condiții. Cu toate acestea, se sugerează utilizarea calibrării 
locale.
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Costuri totale

Prelucrarea DSS a culturilor de tomate și cartofi sunt disponibile în mod gratuit.Costul de implementare a unei noi culturi poate fi estimat în 

jurul valorii de 40.000 €.

Alte referințe

www.consorziocer.it

www.fertorganic.org
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Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo - CER   

17 – IRRINET

Tehnologic

Începând cu 1995

Emilia-Romagna

Agricultorii și serviciile de dezvoltare

Regional, național

Emanuele Cimatti – ecimatti@regione.emilia-romagna.it

Descriere proiect
IRRINET este un sistem specializat pentru programarea irigării, dezvoltat de CER ce 
implementează rezultatele a mai mult de 50 de ani de cercetare a raportului plante / 
apă și gestionarea durabilă a irigării. Proiectul IRRINET fost sprijinit și cofinanțat de 
regiunea Emilia-Romagna, cu scopul de a reduce progresiv utilizarea apei pentru irigații 
în întreaga regiune. IRRINET este printre instrumentele oferite agricultorilor în cadrul 
Planului Regional de Acțiune Emilia-Romagna pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013. 
Serviciul IRRINET este disponibil gratuit pe Internet și oferă un "ghid de irigare" pentru 
principalele culturi ce necesită multă apă, care combină mai multe surse de date: date 
meteorologice de la ARPA-SMR (Agenția Regională pentru Protecția Mediului, 
Departamentul de Agro-Meteorologie); date despre sol furnizate de "Serviciul Hidro-
geologic și seismic" regional; parametrii culturilor definiți de către CER, inclusiv punerea 
în aplicare a strategiei de irigare mai eficiente pentru fiecare cultură în parte. Bilanțul 
de apă al culturilor se calculează în etape de zi cu zi și la nivelul câmpului în funcție de 
poziția geografică (SIG) și de cultura caracteristică, simulate sau introduse de către 

agricultor. Serviciul oferă utilizatorilor volumul de irigare și timpul optim, prin intermediul web sau prin mesaj text pe telefonul mobil. 
Sistemul specialiat a fost setat pentru a ajunge la cea mai mare producție concomitent cu economisirea apei. Din 2009 IRRINET a 
evoluat în IRRINET Plus care implementează calculul economic a rentabilității irigării, oferind fermierilor informații suplimentare, altele 
decât volumul și intervalul optim de irigare, evaluarea profitului economic legat de irigarea următoare prin intermediul unui sistem de 
consiliere tip semafor.
Lumina verde indică faptul că valoarea adăugată obținută prin irigare depășește costurile de irigare în sine, lumina portocalie indică 
avantaj economic incert, semnale luminoase roșii -  costurile de irigare sunt mai mari decât valoarea adăugată a irigării. Agricultorii, 
care sunt uneori lenți în schimbarea obiceiurilor doar pentru a economisi apă, sunt stimulați de abordarea economică să aplice 
alimentarea cu apă cea mai potrivită și mai economică, astfel încât să maximizeze profitul concomitent cu reducerea excesivă de apă.

Rezultate obținute
În perioada 2006 - 2009 IRRINET a fost utilizat pe o cotă regională de teren irigat de circa 23%, aducand o economie de circa 40 de milioane de 
m3 de apă pe an.

Factori de succes
Elementul cheie care a făcut această inițiativă de succes este sistemul informativ simplu, ușor de utilizat, care a fost implementat pentru a ajuta 
agricultorii să decidă cantitatea optimă de irigații. Acest instrument vizual este accesibil gratuit pentru oricine este interesat și este adaptat 
pentru un număr mare de culturi.

Indicatorii utilizați
Feedback-ul utilizatorului este utilizat pentru a evalua eficaciența serviciului. Mai mult, IRRINET Plus cere feedback specific cu privire la tehnicile 
de recoltare, estimarea producției maxime, prețul de piață scontat, sistemul de irigare și caracteristicilor sale ca, de exemplu, tipul de pompă (pe 
combustibil sau electrică), presiunea pompei, costul forței de muncă, costul apei (dacă este reprezentat în volum).
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Repetabilitatea și aplicabilitate
IRRINET poate fi transferat cu ușurință în cazul în care informațiile necesare pentru a rula sistemul specializat sunt disponibile. Parametrii 
culturii, stabiliți pentru regiunea Emilia-Romagna, trebuie validați la nivel local, sau înlocuiți de un set de parametri locali.

Costuri totale
Costurile de operare și întreținere: 55.000 € pe an. Costurile serviciilor web și ale implementării rezultatelor cercetărilor CER au fost parte din 
mai multe proiecte realizate în ultimele decenii. O estimare aproximativă a costurilor dezvoltării atinge suma de aprox. 300.000 €.

Alte referințe

www.consorziocer.it/Irrinet/
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A1 - Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice)

Descriere proiect
Comisia Europeană estimează că reutilizarea apei poate contribui la reducerea cu până la 13% 
a extracției apei subterane și de suprafață pentru irigații. Reutilizarea directă sau indirectă a 
apei, presupune mai multe aspecte: contaminarea cu poluanții din materiile fecale, neorganici 
sau xenobiotici, un nivel ridicat de solide în suspensie și de salinitate, utilizarea rațională a 
nutrienților dizolvați (în special azot). Provocarea este de a aplica noi strategii și tehnologii 
care permit utilizarea cantității minime de apă pentru irigații, fără a afecta siguranța 
alimentelor sau profitul sau calitatea fructelor sau a produselor derivate. Proiectul UE SAFIR a 
avut ca scop sprijinirea agricultorilor în rezolvarea problemelor legate de calitatea scăzută a 
apei și a accesului din ce în ce mai limitat la apă. Au fost dezvoltate noi dispozitive de tratare a 
apei, un bioreactor cu membrana (MBR, Grundfos A/G, în curs de brevetare) și un sistem 
modular de tratare (FTS), pentru a permite o utilizarea în condiții de siguranță a apei reziduale 
produse de comunități / industrii mici (<10.000 EI) sau a apei tratate deversate în canalele de 
irigații. Tehnologiile de tratare a apei sunt cuplate cu strategii și tehnologii de irigații pentru a 
obține o gestionare flexibilă, integrată și ușor de utilizat.

Rezultate obținute
Tehnologiile inovatoare au fost în măsură să producă în condiții de siguranță apă de înaltă calitate pentru irigații, prin tratarea apelor reziduale 
primare sau a derivatelor din roșii. Aplicând metodele de  tratare propuse, atât contaminarea cu materiile fecale cât și cea cu metale grele pot fi 
controlate evitând acumularea de poluanți în sol sau de-a lungul lanțului alimentar. Reutilizarea în condiții de siguranță a apelor reziduale 
tratate produse, de exemplu, de o mică uzină (2.000 EI) asigură, independent de condiţiile climatice, suficientă apă pentru irigații pentru 
producerea de 1.100-1.500 tone de roșii, atunci când apa este furnizată direct în câmp. O capacitate de stocare ce corespunde la 7 zile de 
producție ar crește randamentul producției de tomate susținute prin instalația de tratare la 1.800-2.400 tone, în timp ce o capacitate de 30 de 
zile de stocare poate sprijini un randament de 2.250-3.000 tone.

Factori de succes

Tehnologii robuste. Producția de resurse sigure de apă, filtrate și dezinfectate.

Indicatori utilizați

Reutilizarea relativă a apei (volum de apă reutilizată / volum total de apă).

Repetabilitate și aplicabilitate

Tehnologii "plug and play".

Costuri totale

Raportat la nivelul necesar de tratare a apei..

Alte referințe

www.safir4eu.org
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18 – Tehnologii de reutilizare a apei Novel

Tehnologic

Începând cu 2009

Emilia-Romagna

Agricultorii și tehnicienii agricoli

Regional, național, internațional

Emanuele Cimatti – ecimatti@regione.emilia-romagna.it
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A1 Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice)

P5 – ERR

Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo – CER 

19 - Programul de cercetare privind economisirea apei în agricultură

Din 1980

Emilia-Romagna

Părțile interesate de apă și agricultură, factorii de decizie politică

Regional, național, internațional

Emanuele Cimatti - ecimatti@regione.emilia-romagna.it

Descriere proiect
Din 1980, Departamentul de Agricultura din Regiunea Emilia-Romagna încurajează și 
promovează  cercetarea și studiile privind economisirea apei în agricultură. Programele 
de cercetare privind economia de apă în agricultură au fost co-finanțate prin legi 
regionale (de exemplu, LR 28/98). Din 1959, CER a efectuat cercetări privind utilizarea 
durabilă a resurselor de apă. CER este  punctul de referință pentru Guvernul Emilia-
Romagna, Părțile interesate instituționale de apa (Autorități de apă și Asociația 
Națională a Agențiilor terenurilor și a reclamațiilor privind apa) și asociații Grower 
pentru ceea ce privește utilizarea durabilă a apei în agricultură, tehnologiile de irigare și 
reutilizarea apelor uzate tratate. Cercetarea privind economisirea apei pentru irigații au  
fost dedicată găsirii unui răspuns la irigare a culturilor, irigare deficitară, irigare 
deficitară reglementată și uscarea parțială a unor zone importante, programarea 
irigațiilor, managementul de irigare durabilă, evaluarea parametrilor de creștere a 
plantelor, impactul regimurilor de irigare asupra calității produselor, dezvoltarea de 
modele și Sisteme suport de decizie, dezvoltarea Indexului principal al apei pentru

culturi (termometrie cu infraroșu), studii privind durabilitatea reutilizării apei, testarea tehnologiilor de irigare și de proiectare a 
sistemelor de irigare, tratarea apei în zone umede construite la nivel de fermă.
Aceste activități au adus la identificarea și validarea parametrilor necesari  pentru a calcula cerințele optime de apă ale culturilor și 
pentru a dezvolta sistemul DSS, utilizat la nivel regional și național. Rezultatele programelor de cercetare anterioare sau  în curs de 
desfășurare sunt utilizate de către Regiunea Emilia-Romagna, precum și de către CER, cu scopul de a coordona managementul actual 
de irigare și de a dezvolta infomații  pentru scenarii de irigare viitoare adaptate la impactul schimbărilor climatice, de asemenea, prin 
participarea la proiecte naționale și internaționale.

Rezultate obținute 
O analiză rapidă a impactului programele de cercetare în ultimii 30 de ani a relevat modificări substanțiale ale modelelor de irigare ale 
agricultorilor care au condus la o reducere a volumului de irigare anuală variind de la 30 la 50%.

Factori de succes 
O îmbunătățire continuă a bazei de informații, producerea și punerea în aplicare a inovației printr-un sistem de comunicare difuză și de formare 
pentru agricultori.

Indicatori utilizați 
Consolidarea eficienței utilizării apei în agricultură și asigurarea relativă a irigării sub evapotranspirația cumulată, evitând utilizarea oricărei 
plante. 

Repetabilitate și aplicabilitate 

Cunoștințele existente și informațiile pot fi adaptate și calibrate în zone diferite cu recolte.
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Costuri totale
CER a alocat proiectelor de cercetare 750.000 € pe an în bugetul 2007-2009, co-finanțat de Regiunea Emilia-Romagna, Departamentul de 
Agricultură, DG XII UE, Companii private etc.

Alte referințe 

www.consorziocer.it
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Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo - CER 

20 – Rețeaua de monitorizare a pânzei freatice de mică adâncime 

Tehnologic 

Din 1998

Regional

Fermieri și servicii de extensie, Biroul Regional Hidrogeologic RER

Regional 

Emanuele Cimatti - ecimatti@regione.emilia-romagna.it

Descriere proiect 
Ascensiunea capilară datorată pânzei freatice de mică adâncime reprezintă un aport 
important la echilibrul de apă al culturilor. Din octombrie până la sfârșitul lunii iunie, într-
o mare parte a văii Po, pânza freatică variază de la -0,5 la -1,5 m adâncime, oferind astfel o 
contribuție semnificativă la evapotranspirația culturilor. Pentru a evalua necesarul zilnic 
deb apă al culturilor prin ascensiune capilară, a fost creată o Rețea de monitorizare a 
pânzei freatice de mică adâncime. Rețeaua a fost compusă de 142 stații situate în zone-
cheie, reprezentative pentru o zonă de irigare, identificate prin intermediul studiilor și 
analizelor pedologice. Fiecare stație numără 5 piezometre, fiecare dintre ele măsurând 
pânza freatică într-un strat de sol de 0,5 m, de la -0,5 la -3,0 m adâncime. Frecvența citirii 
este de aproximativ 10 zile. Datele colectate sunt organizate într-o bază de date 
regională, analizate, procesate și furnizate zilnic către Serviciile de Extensie, în scopul 
calculării contribuției la ascensiunea capilară pentru echilibrul apei culturilor la nivelul 
terenului cultivat.

Rezultate obținute 
Până la 11.000 utilizatori beneficiază în fiecare zi de evaluarea pânzei freatice de mică adâncime prin intermediul serviciului web de irigare 
IRRINET. În plus, tabelul pânzei freatice este raportat săptămânal de Buletinul de irigații difuzat de cele 9 provincii Emilia-Romagna. Un fișier sub 
forma SIG este, de asemenea, disponibil pe site-ul CER. Pentru cei 11.000 de utilizatori IRRINET, economisirea apei legată de măsurarea pânzei 
freatice totalizează până la 37.3 t milioane de m3 pe an.

Factori de succes 
Utilizarea rapidă și eficientă a datelor colectate, difuzarea largă și legătură strânsă cu serviciile web de irigare sunt principalii factori de succes. 
Mai mult decât atât, analiza pedologică și hidrologică  a teritoriilor a permis plasarea corectă a stațiilor de măsurare securizând fiabilitate  și 
repetabilitate  datelor. 

Indicatori utilizați 

Utilizarea datelor de către Serviciile de extensie și de economisire estimată a apei.

Repetabilitate și aplicabilitate 
Algoritmul de distribuție spațială a adâncimii măsurate a pânzei freatice și legătura cu tehnologiile web și SIG sunt ambele aplicabile oriunde cu 
o scontată ascensiune capilară de la pânza freatică de mică adâncime.

Costuri totale 
Costurile de operare și întreținere sunt după cum urmează: 10 € per măsurătoare (manuală) +150 € pe an pentru întreținerea stațiilor. Costul de 
instalare este de aproximativ 300 € per stație.

Alte referințe 
www.gias.net/gias/falda/default.asp 
irrigation.altavia.eu/servizi/cer/mappafaldacer.aspx
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A1 Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice)

P5 - ERR

Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo - CER 

21 – SOLARDRIP

Tehnologic 

Din 2003

Emilia-Romagna

Fermieri, Servicii de extensie, Designerii sistemelor de irigație 

Regional 

Emanuele Cimatti - ecimatti@regione.emilia-romagna.it

Descriere proiect 
Irigarea prin picurare automată este considerată cel mai eficient mod de a maximiza conomisirea 
de apă. Cu toate acestea, irigarea automată bazată pe calculator de timp oferă rezultate slabe din 
cauza lipsei de flexibilitate a programării irigarii. Provocarea este de a conecta direct rezerva de 
apă din sol, plantele sau a cererii de apă din atmosferă la sistemul de irigare automat, într-un mod 
dinamic. În prezent, irigarea prin picurare automata condusă de senzori ce indică apă din sol este 
larg răspândită, după cum și monitorizarea statutului apei din plante este deja aplicată în culturile 
din serele de legume și aplicarea pe culturile lemnoase din câmp reprezintă un proces în curs de 
desfășurare. Proiectul SOLARDRIP a fost creat cu scopul de a conduce exploatarea irigațiilor prin 
tehnologiile panourilor fotovoltaice într-un dublu sens: energie pentru sistemul de irigare și 
evaluare a cantității de radiații solare pe care o primește planta. Orarul  de udare al plantei este 
corelat îndeaproape cu radiațiile solare, precum și cantitatea de energie produsă de panoul 
fotovoltaic. O pompa de curent electric este conectată direct la panoul fotovoltaic, evitând 
scurgerile cauzate de baterii sau Convertorul DC/AC. Caracteristicile

 sistemului de irigare (capacitatea picurătoarelor, dimensiunea și lungimea liniei de picurare, etc), descărcarea pompei și dimensiunea 
panoului fotovoltaic au fost atent echilibrate pentru a asigura alimentarea cu apă corectă  a culturilor.

Rezultate obținute 
Rezultatele principale ale proiectului SOLARDRIP sunt: (i) eficiență ridicată a utilizării apei, datorită timpului de irigare ce durează de la răsărit la 
apus cu schimbarea dinamică a volumului de irigare condus în timp real de către radiația solară; (ii) adaptare rapidă și eficientă la schimbările 
evapotranspirației ; (iii) eficiență energetică ridicată cu zero emisii; (iv) amprenta ecologică redusă a produselor agricole; (v) automatizare cu 
costuri minime a sistemului de irigare. Primul sistem pilot SOLARDRIP este în funcțiune de 7 ani și încă rulează fără probleme. Economisirea apei 
prin intermediul livezilor de peri și piersici este de la 35 - 50%, din aproximativ 1.000 m3/ha/an în climatul sub-umed din regiunea Emilia-
Romagna. Trei prototipuri sunt acum în funcțiune la Liceele agricole și Câmpurile demonstrative situate în regiune.

Factori de succes 
Tehnologia robustă, ușor de utilizat. Costului forței de muncă de irigare este aproape zero. Agricultorii pot uita de managementul de irigare, cu 
excepția întreținere pompei și a liniei de picurare. 

Indicatori utilizați 

Eficiența utilizării apei și energiei.

Repetabilitate și aplicabilitate 

Proiectul SOLARDRIP poate fi adaptat la alte condiții climatice și la alte culturi decât livezile.
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Costuri totale 
Costul sistemelor pilot montate este încă destul de ridicat, chiar și cu piața flictuantă  a panoului fotovoltaic. Costul tehnologiei este de așteptat 
să scadă rapid atunci când este aplicat pe suprafețe mari și / sau foarte răspândit.

Alte referințe 

www.consorziocer.it/ricerca ambiente solare.html
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A1 Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice)

P5 – ERR

Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo - CER 

22 – TECNIRRI

Tehnologic 

Din 1995

Emilia-Romagna

Fermieri și Servicii de extensie

Regional, național

Emanuele Cimatti - ecimatti@regione.emilia-romagna.it

Descriere proiect
Proiectarea  corectă a sistemului de irigare este crucială pentru a minimiza pierderile de apă în 
timpul fazei de distribuție. TECNIRRI este un sistem de suport decizional care ajută agricultorul 
în alegerea sistemului de microirigatie potrivit pentru propria cultură, sol și climă 
(minisprinkler-e sau picurătoare), și anume îmbunătățirea eficienței sistemului de irigare prin 
sprijinirea unei  proiectări cât mai adecvate a  sistemului.
DSS calculează atât distanța optimă a emițătorului pe conducta laterală, numărul corect de 
emițători per plantă (culturi lemnoase), ajută atât dimensionarea conductelor magistrale și 
laterale, stația de filtrare și filtrele simple, cât și calcularea adâncimii  de irigare a fiecărui 
sistem de irigare. Baza de date rezidentă TECNIRRI implementează probele tehnologice 
efectuate la banc de CER pe materialele microirigare  disponibile pe piață. Baza de date este 
actualizată în fiecare an. Datele furnizate de CER sunt destinate a fi contradictorii și obținute în 
urma testelor tehnologice independente,  non-comerciale.

Rezultate obținute 
TECNIRRI este utilizat pe scară largă de agricultori, în special pentru ceea ce priveşte selectarea emiţătorului şi filtrului. Acest lucru permite 
depăşirea problemelor de distribuţie a apei legate de proiectarea sistemului de irigare, ceea ce face mai eficiente tehnicile şi strategiile de 
economisire a apei în cazul irigațiilor.

Factori de succes 

Factorii cheie sunt îndrumarea pas cu pas pentru alegerea componentelor sistemului de irigare și interfața simplă,ușor de utilizat.

Indicatori utilizați 
85.231 pagini web TECNIRRI au fost accesate în 2009, cele mai multe dintre ele selectat  în mod direct de către utilizator în timp ce aproximativ 
20.000 prin intermediul browserelor web importante.

Repetabilitate și aplicabilitate

TECNIRRI poate fi ușor transferat prin simpla traducere a paginilor web.

Costuir totale 

Costuri de operare și mentenanță: 32.OOO  € pe an. Cost de edezvoltare în jur de 150.000 €.

Alte referințe 

www.consorziocer. it/TecnirriNet/
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A1 - Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice) 

P5 – ERR

Sindicatul pentru îmbunătățirea solului Burana

23 – Sistem pilot de irigare sub presiune "Bocchirolo" 

Technologic

Since 2008

Emilia-Romagna

Agricultori 

Regional

Emanuele Cimatti - ecimatti@regione.emilia-romagna.it

Descriere proiect 
Sindicatul pentru îmbunătățirea solului Burana a supravegheat construirea sistemului pilot de 
irigare sub presiune "Bocchirolo" printre fermele de agricultori (raționalizarea și stocarea 
apelor de suprafață pentru irigare în agricultură). Mai precis, prin intermediul apelor de 
suprafață provenite din Canal Torbido - în DOP "Denumirea de origine protejată" a prunelor și 
cireșelor Vignola în Savignano pe râul Panaro (municipalitatea Modena) - Burana a dat unui 
număr de 10 ferme specializate în producția de cireșe posibilitatea de a trece de la irigarea de 
suprafața la microirigare.

Rezultate obținute 

Prin utilizarea tehnicilor inovatoare de irigare Sindicatul pentru îmbunătățirea solului 

Burana a obținut o economie concretă a apelor de suprafață. Comparativ cu metodele 

tradiționale de irigare, economisirea apelor de suprafață pentru irigații este de 60%.

 Proiectul este în conformitate cu așa-numita "Piano di Tutela delle Acque" - Planul de protecție al apelor - a regiunii Emilia-Romagna, 
precum și cu directivele europene legate de conservarea resurselor de apă, ca elemente de bază pentru mediu și pentru calitatea vieții, atât  
din  punct de vedere calitativ cât și cantitativ.

Factori de succes 
Lucrările efectuate de Sindicatul pentru îmbunătățirea solului Burana, în special sistemul de microirigare implementat la ferme, reprezintă 
dovada clară a faptului că utilizarea tehnologiilor moderne de irigare permite atât reducerea consumului de apă în irigații cât și optimizarea 
resurselor de ape de suprafață pentru toate fermele cu "specializare de top".

Indicatori utilizați 
Acesta se dovedește a fi deosebit de interesant pentru fermele care au înlocuit practic metodele tradiționale de irigare de suprafață - irigare de 
brazdă și utilizarea apei bune - prin sistemul de irigare implementat de Sindicatul pentru îmbunătățirea solului Burana. Mai mult decât atât, 
sistemul-pilot "Bocchirolo" reprezintă o demonstrație optimă pentru toți agricultorii care au intenția de a adopta această schimbare și de a 
contribui la economisirea apei.

Repetabilitate și aplicabilitate 
Proiectul este repetabil în alte teritorii care se pretează la cultura fructelor, cu disponibilitate calitativă și cantitativă privind la apele de 
suprafață.

Costuri totale 
Nedeclarate.

Alte referințe 

www.consorzioburana.it
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A1 - Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice)

P5 – ERR

Sindicatul pentru îmbunătățirea solului Burana

24 – Sistem de micro-bazine de irigare și sistem de irigare sub presiune 

Tehnologic

Din 2009

Emilia-Romagna

Agricultori 

Regional

Emanuele Cimatti - ecimatti@regione.emilia-romagna.it

Desciere proiect
Sindicatul pentru îmbunătățirea solului Burana, în cadrul fondurilor primite de la Minister, a 
întreprins două tipuri de activități adresate diferitelor domenii teritoriale și de producție. 
Astfel s-au realizat:

a. Un micro-bazin pentru stocarea apei și combaterea  secetei, în special în timpul verii,
a fost construit pe "San Pietro Canal", în municipiul Castelnuovo Rangone
(Mo), într-un context de irigare în mod special departe de sursa canalului, profitând de 
morfologia hidraulică specifică a canalului în sine în localitatea San Lorenzo;

b. Un sistem pilot de irigații sub presiune printre fermele de pe "Diamante Canal" din DOP
"Denumire de origine protejată" pe teritoriul de irigare al prunelor și cireșelor de Vignola, 
numit "Basse di Vignola" (zonele de câmpie Vignola). 

Municipiul Vignola (Modena).

13 ferme implicate cu un total de aproximativ 35 de hectare de terenuri irigate.

Rezultate obținute 

Prin utilizarea tehnicilor inovatoare de irigare Sindicatul pentru îmbunătățirea solului Burana a obținut o economie concretă a apelor de 

suprafață. Comparativ cu metodele tradiționale de irigare, economisirea apelor de suprafață pentru irigații este de 60%. Proiectul este în 

conformitate cu așa-numita "Piano di Tutela delle Acque" - Planul de protecție al apelor - a regiunii Emilia-Romagna, precum și cu directivele 

europene legate de conservarea resurselor de apă, ca elemente de bază pentru mediu și pentru calitatea vieții, atât din punct de vedere 

calitativ cât și cantitativ.

Factori de succes

Lucrările efectuate de Sindicatul pentru îmbunătățirea solului Burana, în special sistemul de microirigare implementat la ferme, reprezintă 

dovada clară a faptului că utilizarea tehnologiilor moderne de irigare permite atât reducerea consumului de apă în irigații cât și optimizarea 

resurselor de ape de suprafață pentru toate fermele cu "specializare de top".

Indicatori utilizați 

Fermele care au participat la proiect au înlocuit practic metodele tradiționale de irigare de suprafață - irigare de brazdă și utilizarea apelor bune 

- prin sistemul de irigare implementat de Sindicatul pentru îmbunătățirea solului Burana. 

Mai mult decât atât, sistemul-pilot "Bocchirolo" reprezintă o demonstrație optimă pentru toți agricultorii care au intenția de a adopta această 
schimbare și de a contribui la economisirea apei.
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Repetabilitate și aplicabilitate 
Proiectul este repetabil în alte teritorii consacrate specializării în cultura fructelor, cu disponibilitate calitativă și cantitativă la apele de suprafață 
corespunzătoare.

Costuri totale 
Nedeclarate.

Alte referințe 

www.consorzioburana.it
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A1 - Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice)

P6 – ARPA SIMC

Arpa-Emilia-Romagna, Serviciul hidro-meteo-climatic și Regiunea Emilia-Romagna

25 – COLT

Tehnologic

Din 2008

Regiunea 

Comisiile agricole regionale și locale, Consorții de regenerare, Autorități ale bazinului râului 

Regional

Lucio Botarelli - lbotarelli@arpa.emr.it

Descriere proiect 

Proiectul COLT are drept scop economisirea de cantități 
de apă pentru irigații sezoniere. Proiectul susține 
Consorțiile de regenerare și Departamentul de 
Agricultură prin utilizarea imaginilor de teledetecție 
pentru clasificarea culturilor și livezilor de fructe, obținute 
înainte de începerea sezonului de irigații, precum și prin 
aplicarea unui sistem de echilibru al apei din sol.

Zona implicată cuprinde întreaga regiune Emilia-
Romagna, zona este de aproximativ 106 ha, dar după 
modificările provocate de om, caracteristicile pădurilor și 
cu  umede, zona rămâne în jurul valorii de 650.000 ha.

Sistemul DMCii englezesc este furnizorul prin satelit. Acesta poate obține cu o rezoluție spațială de 22 sau 32 m o constelație satelit de 
diverși micro-sateliți. Brazde  din imaginile din satelit sunt foarte mari, acoperă 600 km de la V la E și au un timp îndelungat de  revizitare în 
măsură să obțină  mai mult de o dată în cursul unei săptămâni. Aceste configurații pot garanta o trecere / o achiziție și o bună șansă de a 
dobândi  în condiții de cer senin, în caz de sezon cu vreme rea.

Rezultate obținute 
Proiectul a stabilit un serviciu pre-operațional de succes pentru monitorizarea în timp real a culturilor, în scopul definirii nevoii de apă pentru 
agricultură de către o aplicație model extinsă de echilibru al apei. Datele extrase din imaginile din satelit sunt exploatate într-un lanț operațional ca 
un suport decizional pentru stabilirea priorităților de distribuție a apei în funcție de tipurile de culturi operate de Consorțiile de regenerare. Harta 

din stânga arată un exemplu de rezultat de clasificare 
detectată izolat obținut de către achizițiile programate, 
în timp ce imaginea din dreapta arată un model de
productivitate legat de nevoile de irigare pentru 
sezonul agricol. Rezultatele sunt disponibile  ca fișiere 
raster și vector.Imaginile se referă la Consorțiul de 
Regenerare Renana situat în jurul orașului Bologna. 
Integrările prognoza  sezoniere de vară și predicția 
schimbărilor climatice sunt în măsură să prezică 
necesarul de apă cu 3 luni înainte și tendinței acestora 
în următorii ani. Se fac de asemenea eforturi pentru a 
integra programul COLT și datele cadastrale vectoriale 
în cerințele UE de compensare agricolă pentru a 
construi un SIG capabil să ajute procedurile tuturor 
Consorțiilor de Regenerare la nivel cadastral. Această 
evoluție ar trebui să stabilească plățile bazate pe 
consumul real.

WG

Grâu de iarnă
Roșii și culturi de sol târzii

Culturi de vară
Lucernă 

Orez 
Livezi și vii

CONSORȚIUL DE ASANARE RENANA 

Totall

Clasa culturii                           Culoare

99392
15240
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Factori de succes 
Monitorizarea în timp real a culturilor, modelul de productivitate a echilibruluii (ETP, irigare, consumul de apă, etc.), clasificarea de date 
vectoriale cu scop statistic (localizarea geografică a culturilor) și de administrare (prioritatea distribuției apei, contribuțiile de apă, etc.)

Indicatori utilizați 

Cantitatea de apă economisită pentru irigații, Consorțiile de Regenerare și solicitările Departamentului de Agricultură au completat detaliile de 

informare.

Repetabilitate și aplicabilitate 
Metodologia poate fi aplicată în orice locație. Este important să se știe exact practicile agricole și calendar  fenologic al zonei. De fapt, doar 
DMCii poate garanta acoperirea ariei largi la o singură trecere. Acest lucru este fundamental, deoarece permite reducerea semnificativă a 
procedurilor de pre-procesare și de clasificare. DMCii poate oferi, de asemenea, imagini la un preț accesibil.

Costuri totale 
40.000 €/an.

Alte refeințe 

www.arpa.emr.it/sim/8telerilevamento/colt

www.arpa.emr.it/dettaglio documento.asp?id=708&idlivello=64 

www.dmcii.com/



41

A1 - Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice)

P6 – ARPA SIMC

Arpa-Emilia-Romagna, Serviciul hidro-meteo-climatic 

26 - ERG-5

Tehnologic

Din 1998

Emilia-Romagna

Servicii regionale meteorologice și agro-meteorologice, servicii tehnice publice și private 

Regional

Lucio Botarelli - lbotarelli@arpa.emr.it

Descriere proiect 
Proiectul constă în stabilirea unei baze de date meteorologice pentru optimizarea irigațiilor și 
protejarea plantelor pentru agricultura regională. A fost implementată o rețea meteorologică 
și agro-meteorologică în Emilia-Romagna, cu mai mult de 200 de stații. ERG5, o bază de date 
pentru optimizarea irigațiilor și sprijinirea producției regionale integrate în sistemele de 
agricultură locale, a fost alcătuită în baza rețelei de monitorizare regională. Principalul scop al 
ERG5 este să furnizeze Consorțiilor de Regenerare datele meteo oră de oră și zilnic pe un 
grafic cu latura de 5 km, interpolând datele măsurate de la stațiile meteorologice regionale. 
Sunt luate în considerare cele mai multe variabile meteorologice și agro-meteorologice. 
Comenzile automate si manuale de calitate sunt completate. În mod similar, datele pentru 
prognoza meteo pe 3 zile sunt disponibile pe punctul de grila de la un model meteorologic 
limitat ca zonă (COSMO), în curând cu 7 zile de prognoză. Grila ERG5 este monitorizată de o 
vizualizare a datelor și de sistemul de interpolare (PRAGA) pentru furnizarea către utilizatorii 
finali a unei  serii continue de date meteorologice esențiale pentru aplicarea modelarii în 
irigare, protecția plantelor, fertilizare și evaluarea pericolelor climatice.

Rezultate obținute 
Seria neîntreruptă de variabile principale agro-meteorologice este disponibilă pentru aplicare regională în economisirea de apă pentru irigații 
într-o agricultură durabilă. Datele sunt utilizate zilnic de Consorțiile de regenerare și Serviciul regional pentru protecția plantelor.

Factori de succes 

Furnizare zilnică a datelor, interpolare eficientă și control al calității. Serie continuă de date meteorologice de pe întreg teritoriul regional.

Indicatori utilizați 

Eficiența serviciilor de economisire a apei în irigații oferite de Consorțiile de Regenerare bazată pe date furnizate de EGR5.

Repetabilitate și aplicabiliate 
Sistemul ERG5 poate fi aplicat în toate zonele geografice, dacă seria cronologică a variabilelor meteorologice observate și Modelul digital de 
altitudine sunt disponibile. Versiunea de bază PRAGA pentru vizualizare a datelor și interpolarea  sunt disponibile la ARPA-SIMC gratuit.

Costuri totale 
100.000 €/an.

Alte referințe 
Antolini G., Tomei R, 2006. PRAGA - Programma di Analisi e Gestione di dati Agrometeorologici Proceduri din cel de-al 9-lea Congres de  
Agrometeorologie – AIAM 2006. Torino, 6 – 8 iunie 2006.
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baza de date
SIMC Harţi de interpolare:  exemple 

de precipitaţii

Utilizatorii  

-Temperatură 
-Precipitaţii 
-Umiditate

-Radiaţii 
-Umezeala frunzelor

- Temperatură  
  (min, med, max) 
-  U m i d i t a t e a
  (min, med, max) 
- V â n t
 (viteză, directie) 
- Precipitaţii  
- Evaporare
- Global daily 
integrated 
Radiation 

Datele din oră în oră Datele zilnice 

Erg5: Interpolarea pe sectoare  

LAMI - date de ieşire 
pentru urmatoarele 3/7 
zile 

Date zilnice

Interpolarea datelor  
intre 5x5 km Erg 5  
sectoare.  

Erg -5 data flux 

-Evaporare

Interpolarea datelor: 

Actualizarea automată a datelor 
meteo:
-282 senzori de ploaie
-188 senzori de temperatura
-83 senzori de umiditate
etc. 

Calitatea 
datelor:
controlul 
zilnic, 
manual si 
automat 

senzori de apa în Emilia-
Romagna. 
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A1 - Managementul cerinţei de apă  (măsuri tehnologice)

P8 – Tisa Inferioară

Direcția pentru Protecția Mediului și Gospodăririi Apelor din Districtul Tisei Inferioare

27 - Dezvoltarea durabilă privind utilizarea apelor subterane în regiunea de frontieră 

ungaro-sârbă 

Planificare, management

30 aprilie 2007 – 30 aprilie 2008 

Regiunea de frontieră ungaro-sârbă

Autoritășile de management a apei, polulația locală

Interregional

Dr. Peter Kozak PhD  - kozakp@atikovizig.hu

Descriere proiect 
Starea  ecologică bună pentru alimentarea cu apă necesară în regiunea de frontieră ungaro-
sârbă poate fi asigurată în mod caracteristic prin extragerea aceasteia din subteran, întrucât 
periodicitatea de alimentare cu apă de suprafață nu poate asigura cerințele. Precizarea exactă 
a condițiilor cantitative și calitative ale apelor subterane este determinantă în favoarea 
dezvoltării ulterioare a zonei. Este esențial să se stabilească în mod clar limitele cantitative și 
calitative în scopul întrunirii necesității de apă potabilă și asigurarea stării ecologice bune în 
ceea ce privește apa utilizată de către economia și ecosistemul de suprafață. Condițiile de 
cantitate și calitate ale alimentării cu apă subterană vor fi analizate pe întreg teritoriul. În 
favoarea dezvoltării omogenității regiunii de frontieră pe partea  ungaro-sârbă este foarte 
important să fie folosite cantitățile utilizabile de alimentare cu apă și distribuția lor geografică 
în mod egal, în conformitate cu principiile de egalitate.

Rezultate obținute 
Conform rezultatelor modelului, se poate afirma că, datorită extragerii apei de suprafață, o scădere cu 2-6 metri poate fi de așteptat în acviferul 
superficial, deși în acviferul profund poate avea loc o scădere 5-15 metri. Există o diferență semnificativă între zonele din Ungaria și cele din 
Serbia, în sensul că în Serbia există o adâncime mai mare, ca urmare a extragerilor concentrate și acvifere mai puțin adânci. Există o proporție 
importantă de adîncime în Ungaria numai în împrejurimile orașului Szeged.

Deși se poate observa că, în regiunea Szeged și Subotica, în principal la formațiunile mai mici Pleistocene, scăderea suprafeței apei (conul de 
depresiune), în urma producerii apei, prezintă un efect transfrontalier. În aceste zone, extragerea de apă din cele două părți ar trebui să fie 
armonizată, deoarece extragerea continuă a apei poate restricționa capacitatea de cealaltă parte.

Scăderea în funcție de suprafața apei crește viteza scurgerii apei în jos, astfel zonele vizate de extragerea intensivă a apei sunt considerate într-o 
mai mare măsură în pericol din punct de vedere al poluării de suprafață.

Factori de succes
Cele două țări au cadre diferite de date. Primul pas a fost de a construi un set integrat de date. Analiza SIG și modelul hidrodinamic au utilizat 
aceste date uniforme aprobate de ambele țări. O gamă largă de profesioniști au fost implicați în implementarea proiectului.

Indicatori utilizați 

Baza de date hidrogeologice și colectarea studiilor experților.

Studiu privind revizuirea rețelei de monitorizare existente.

Studiu cu privire la tendințele preconizate ale resurselor de apă subterană și posibilele consecințe teritoriale.

Întâlniri profesionale.

Rapoarte de proiect pe site-ul KÖVIZIG.
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Repetabilitate și aplicabilitate 

Proiecte similare generate și dezvoltarea ulterioară a acestui proiect.

Costuri totale 
103.000 €.

Alte referințe 

www.atikovizig.hu/
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P8 – Tisa Inferioară

Direcția pentru Protecția Mediului și Gospodăririi Apelor din Districtul Tisei Inferioare

28 - Plan de acțiune pentru conservarea bunei stări ecologice în conformitate cu apele de suprafață a 

regiunii de frontieră de sud

Planificare, tehnologic, infrastructură

15 mai 2006 – 14 mai 2008 

Regiunea de frontieră ungaro-sârbă

Societatea civilă, municipalitățile

Interregional

Dr. Peter Kozak PhD  - kozakp@atikovizig.hu

Decriere proiect 
Starea apelor de suprafata în zonele din regiunea de frontieră dintre Ungaria și Serbia de la 
vest de râul Tisa determină starea ecologică a bazinului de recepție. În ultimii 15 ani cu 
perioade de secetă, starea ecologică s-a deteriorat. Datorită modificărilor din mediul natural și 
social, a devenit necesară elaborarea unui plan de acțiune pentru protejarea bunei stări 
ecologice a bazinului de recepție. Obiectivul general al proiectului este de a elabora un astfel 
de pachet de precauție, care are ca scop îmbunătățirea potențialului de mediu, pe de o parte, 
și pe de altă parte, de a pune accent pe durabilitate, prin implicarea factorilor interesați 
(populație, ATIKÖVIZIG, Parcul Kiskunsági Nemzeti, întreprinderi, organizații civile).

Rezultate obținute 
Descrierea   complexă a stării ecologice a bazinului de recepție. Suportul IT a fost modernizat 
prin achiziționarea de echipamente IT și evaluarea programelor. Studiul complex a însemnat 
un sondaj ecologic al zonei, descrierea a ceea ce privește managementul alimentării cu apă în 
funcție de bazinul de recepție.

Factori de succes 

Grup de experți, opinia societății civile.

Indicatori utilizați

Nivelul pânzei freatice, cantitatea și calitatea ape  de suprafață, temperatura aerului, schimbarea zonei cu exces de apă, schimbarea zonei cu 

terenuri umede.

Repetabilitate și aplicabilitate 
Planul de acțiune include măsurile care sunt necesare pentru îmbunătățirea potențialului de mediu în întregul bazin de recepție. Rezultatele 
ajuta la rezolvarea problemelor similare.

Costuri totale 
384.832€.

Alte referințe 

www.atikovizig.hu

WG A1 - Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice)
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P8 – Tisa Inferioară

Direcția pentru Protecția Mediului și Gospodăririi Apelor din Districtul Tisei Inferioare

29  - Programul Operațional pentru Marea Câmpie de sud - Program  complex de păstrare a apei în sistemul 

râului Nagyszeksos-to (Lacul Nagyszeksos)

Planificare, tehnologic, construcție

29 august 2008 – 15 mai 2010 

Regiunea Homokhatsag între Fluviul Dunărea și Râul Tisa

Societatea civilă, municipalitățile

Regional, local

Dr. Peter Kozak PhD  - kozakp@atikovizig.hu

Descriere proiect 
Resursele de apă au scăzut datorită secetei în proiectul ce vizează sub-regiunea Homokhat 
(nivelurile apelor de adâncime scăzut , scurgerea de suprafață redusă), alimentarea cu apă a 
habitatului sodic este inadecvat. În acest  cadru, starea de pericol a pantei de sud-est a sub-

regiunii Homokhat a crescut semnificativ, întrucât agricultura tradițională de înaltă calitate s-a 
aclimatizat în acea zonă.

Rezultate obținute 

Construirea sistemului de înlocuire de apă  din Nagyszeksos-to. Reconstrucția zonei interne a 

rezervorului. Reconstrucția elementelor care fac parte din rutele de drenaj de legătură.

Menținerea habitatelor de apă. 

Dezvoltarea zonelor umede. 

Diminuarea inundațiilor  din teritoriu.

Indicatori utilizați 

Dezvoltarea habitatului de apă și a zonelor umede. 

Reconstrucția principalului canal.

Repetabilitate și aplicabilitate 

Plan de dezvoltare complex pentru rezolvarea problemei reutilizării apelor reziduale menajere.  

Costuri totale 
607.287€.

Alte referințe 

www.atikovizig.hu

WG A1 - Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice)
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Factori de succes 
Utilizarea corespunzătoare a apei reziduale menajere purificate.
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A1 - Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice)

P9 – CRM (REC)

Centrul Regional de Mediu (CRM), CO Bosnia și Herțegovina

30 - Sprijin pentru compania de serviciu public regional comunal și patru municipalități BIH 

Comunicare, tehnologic, infrastructură și economic

2007 – 2008

Bazinul râului Vrbas 

Municipalitățile Bugojno, Jajce, Gornji Vakuf și Donji Vakuf

Național, regional, local

Andrea Bevanda - abevanda@rec.org.ba

Descriere proiect 
Scopul principal al proiectului a fost de a reduce poluarea mediului din apele reziduale 
netratate ce poluează râul Vrbas și de a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor.

Acest obiectiv a fost realizat prin intermediul sprijinului pentru consolidarea instituțională și 
consolidarea capacităților Companiei Regionale a Serviciului Public comunal, a companiilor 
de servicii municipale comunale și a municipalităților prin pregătirea unui studiu de pre-
fezabilitate.

Studiul de pre-fezabilitate cuprinde nu numai dezvoltarea infrastructurii, ci este necesar, de 
asemenea pentru construirea viitoare instituțională și a capacității și funcționarea durabilă a 
Companiei Regionale a Serviciului Public Comunal și municipalităților. Acesta oferă informații 
suficiente pentru a justifica acceptarea, modificarea sau respingerea de investiții de mediu 
planificate și se bazează pe standardele internaționale de evaluare a proiectelor de investiții 
de mediu. În plus, acesata  acoperă toate aspectele legate de proiectul propus: tehnic, de 
mediu, financiar și economic, social / a părților interesate, și instituțional.

Obiective specifice ale proiectului: 

• Evaluarea situației actuale în serviciile de ape uzate și de a oferi recomandări pentru modificările necesare în Compania Regională a 
Serviciului Public Comunal, companii de servicii municipale comunale și municipalități;

• Pentru a sprijini Compania Regională a Serviciului Public Comunal în evaluarea nevoilor de dezvoltare a proiectelor de investiții, de 
pregătire și de management. 

• Evaluarea stării actuale în problema apei / apei uzate.

• Soluția conceptuală și studiul de pre-fezabilitate.

• Activități de consolidare a capacității sub formă de training-uri, workshop-uri și a  tur de studiu în Slovenia.

• Constituirea forum-ului Vrbas care este funcțional și utilizat pentru sesiuni de sensibilizare a opiniei publice.

• Cooperarea și comunicarea între părțile interesate s-a îmbunătățit.

• Municipalitățile, companiile de servicii municipale comunale și Compania Regională a Serviciului Public Comunal sunt consolidate din 
punct de vedere instituțional și al capacității în gestionarea apei.

 Factori de succes 

• Sprijinul oferit de Guvernul Norvegiei, Ministerul Afacerilor Externe din Norvegia.
• Angajamentul politic și sprijinul din partea autoritățile publice competente și a beneficiarilor.

Buna cooperare și coordonare a activităților între echipa de proiect, punctele focale din ministerele responsabile pentru gestionarea apei și 
consultanți externi.
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Indicatori utilizați 

• Număr de evenimente de formare, seminarii, publicații.

• Îndeplinirea sarcinilor convenite între donator, echipa de proiect și beneficiar.

Repetabilitate și aplicabilitate 

Acest exemplu poate fi aplicat în alte servicii publice de apă, cu cadru instituțional similar.

Costuri totale 

Aproximativ 350.000 €.

Alte referințe 

Web-site CRM (REC): www.rec.org & www.rec.org.ba 

Principalele publicații: Studiul de pre-fezabilitate, 2008.
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P9 –  (CRM)

Centrul Regional de Mediu (CRM )
Comisia internațională pentru protejarea fluviului Dunărea

31 - Pregătirea Planului de Management pentru bazinul Dunării (PMBD ), în cadrul Comisiei 
Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (CIPFD )

Tehnologic, infrastructură

2003-2009, până în 2015

Bazinul fluviului Dunărea

AT, BA, BG, HR, CZ, DE, HU, MD, ME, RO, RS, SK, SI, UA

Internațional, interregional, național, regional, local 

Philip Weller, Secretar Executiv - icpdr@unvienna.org

Descriere proiect 
Pregătirea planului de Management pentru bazinul Dunării a fost elaborat în cadrul primului 
ciclu de Management al Bazinului fluviului în conformitate cu DCA  UE durând până în anul 
2015. Primul ciclul MBH  (Managementul bazinului hidrologic) va fi urmat de alte două cicluri, 
care vor fi finalizate până în 2027, inclusiv actualizări ale problemelor de gospodărire a apelor 
respective. Conform DCA , după primul ciclu MBH  urmează patru faze cu sarcini definite:

FAZA I: Definirea districtelor hidrografice, definirea cadrului instituțional și mecanismelor de 
coordonare (până în anul 2003);

FAZA II: Analiza caracteristicilor bazinelor hidrografice, presiune și impact precum și analiza 
economică, crearea Registrului zonelor protejate (până în 2004);

FAZA III: Dezvoltarea de rețele de monitorizare și programe (până în 2006);

FAZA IV: Elaborarea Planului de management al bazinului hidrografic, inclusiv Programul de 
măsuri și Participare publică / Consultare (până în 2009).

Referitor la relevanța problemelor inundațiilor și a secetei la nivel bazinal, în Capitolul 8 sunt prezentate aspecte cantitative ale apei și 
schimbărilor climatice.

Elaborarea Planului MBHD  a fost o provocare deosebită, datorită multor aspecte diferite în comparație cu alte bazine hidrografice europene. 
Bazinul hidrografic al Dunarii este "cel mai internațional" bazin hidrografic din lume, care acoperă teritorii din 19 țări. 14 țări cu teritorii mai mari 
de 2.000 km2 în cadrul bazinului Dunarii sunt unite în cadrul CIPFD . Cu o suprafața de 801.463 km2, bazinul Dunării este bazinul hidrografic al 
doilea cel mai mare din Europa. Se întinde pe o suprafață de 807.827 km2 inclusiv apele de coastă.

Având în vedere diferențele mari și particularitățile din bazin, era necesar să se elaboreze o perspectivă realistă a modului de dezvoltare a 
Planului de Management al Bazinului Dunarii și de coordonare cât mai eficientăa  acestuia. În general, există trei niveluri de coordonare:

Partea A: nivel internațional;
Partea B: nivel național și / sau nivel de sub-bazin internațional coordonat pentru sub-bazinele selectate (Tisa, Sava, Prut, Delta Dunării] ; 
Partea C: nivel de sub-unitate, definit ca unitate de management pe teritoriul național. 

Informația crește în detaliu din partea A către partea B și C.

Conținutul Planului MBHD  la nivelul A se bazează pe constatări și acțiuni la nivel național / de sub-bazin. Până în prezent, țările dunărene au 
convenit să dezvolte planuri de management ale sub-bazinului pentru Delta Dunării, Tisa, Sava și bazinul Prutului, care sunt elaborate într-o 
rezoluție mai mare decât pe nivelul A. MBH  Planul pentru Tisa va fi finalizat în paralel cu Planul de MBHD  și în strânsă coordonare cu activitățile 
din DBHD . Comisia internațională a bazinul hidrografic al râului Sava este în curs de dezvoltare a unei Analize a Bazinului râului Sava, care ar 
trebui să fie finalizată în curând. Activitățile MBH  sunt în prezent inițiate pentru Delta Dunării în timp ce pentru Bazinul hidrogarfic al Prutului 
activitățile respective trebuie încă să fie dezvoltate.

Pentru fiecare Problemă semnificativă de administrație a apei (a se vedea capitolul 2.3), Programul Comun de Masuri (PCM ), se bazează pe 
viziuni definite și obiective de management și include - ca o consecință - măsuri importante la nivel de bazin. Măsurile importante la nivel de 
bazin ale PCM  se bazează în mod ferm pe programele naționale de măsuri.  Un mecanism de răspuns la discuțiile despre bazin în cadrul 
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planificării naționale a servit la integrarea PCM internațional în planurile naționale de MBH  / Măsuri. Această integrare ar trebui să ghideze 
punerea în aplicare a măsurilor coordonate la scară largă a bazinului prin intermediul țărilor dunărene și realizarea obiectivelor DCA  până în 
2015.

Odată cu multiplele acorduri bilaterale / multilaterale ale CPFD  (Comisia pentru protecţia fluviului Dunărea) semnate separat între țări, sunt în 
vigoare mecanisme adecvate de coordonare pentru a permite cooperarea transfrontalieră și pentru a asigura dezvoltarea Planului MBHD  la 
nivelul bazinului. Figura 2 descrie rolul CIPFD  ca platformă de facilitare și coordonare între diferitele țări dunărene. În cazul în care limitele 
Districtului Hidrografic al Dunarii se extind dincolo de granițele naționale ale țărilor ce cooperează în cadrul CPFD  (de exemplu, în Italia sau 
Polonia) a fost responsabilitatea țărilor respective de a găsi o formă corespunzătoare de coordonare cu vecinii importanți.

Rezultate obținute

• Planul de management al bazinului hidrografic al Dunării.

• Conferinţa privind Schimbările Climatice.

• Proiectul de siguranță în caz de inundație de-a lungul râului Tisa în Ungaria

• Utilizarea durabilă a apei – Inundații și Secete

• Conferința CIPFD  a părților interesate.

• Programul de acțiune comună a CIPFD  2001-2005.

• Un nou Plan de management a apei – pentru 2015 și în continuare

• Sistem de avertizare de urgență în caz de accident.

• Rezumatul impactelor eventualelor efecte principale potențiale asupra apei ca urmare a schimbărilor climatice și lista proiectelor selectate cu 
privire la schimbările climatice, relevante pentru DBHD .

Factori de succes

• Angajamentul și sprijinul politic din partea tuturor țărilor riverane.

• Sprijinul Comunității Europene.

• Buna cooperare și coordonare a activităților

• Sprijinul PNUD  (Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unite) / FGM  (Fondul Global de Mediu) prin intermediul Proiectului Regional pentru 
Dunăre (PRD ).

Indicatori utilizați 

• Număr de evenimente de formare, seminarii, publicații.

• Îndeplinirea solicitărilor DCA UE  la nivel național.

• Program comun de măsuri, pregătit și adoptat de toți membrii.

Repetabilitate și aplicabilitate 

Experiența poate fi repetată și aplicată în oricare dintre bazinele hidrografice transfrontaliere, luându-se în considerare condițiile specifice.

Costuri totale 
Nedeclarate. 

Alte referințe 

Web-site CIPFD: www.icpdr.org

Web-site-uri ale tuturor autorităților naționale competente

Publicații importante:

Documente de bază, documente tehnice, rapoarte anuale, supravegherea Dunării, baze de date, hărți, video, etc.  
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P11 – ANM (NMA) 

Număr de parteneri: 7
- Institutul National de Cercetari Aerospatiale "Elie Carafoli" - (INCAS), București, România / Coordonator. 
- Admnistrația Națională de Meteorologie, București, România – P4 
Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa din România a folosit dispozitivul eolian pentru 
irigații în câmpurile experimentale.

32 - Cercetare și Dezvoltare a Dispozitivului eolian pentru irigații în terenurilor agricole deficitare din punct 
de vedere climatic. Experimente, certificare și fabricație. Acronim: Proiect INISA, România

Programul National de Cercetare de Excelență (PNCE )
Modulul: Proiecte complexe de cercetare și dezvoltare
Program: AGRAL
Domenii tematice S/T: Alimentație, agricultură și biotehnologii;
Producția și gestionarea durabilă a resurselor biologice ale solului, pădurilor și mediului acvatic; Conservarea și 
gestionarea durabilă a resurselor naturale și artificiale.
Platforma tehnologică: Energie curată 
Contract No.C61/2006

2006-2008

România

Utilizatorii țintă sunt agricultorii (culturi agricole, livezi, grădinărit) din regiunile cu viteza medie redusă a 
vântului și risc ridicat de necesar de apă al plantelor.

Național, regional, local

Organizația / Agenția: Institutul Național de Cercetări Aerospațiale (INCAS]  România - coordonator 
de proiect
Manager de proiect: Ing.. Ion Nila - inila@incas.ro
Site-ul web: www.incas.ro
Persoana de contact ANM: Dr. Elena Mateescu - elena.mateescu@meteoromania.ro

Descriere proiect 
Proiectul propune un sistem care utilizează potențialul energetic eolian pentru regiunile cu 
viteza medie redusă a vântului și risc ridicat de necesar de apă al plantelor. Eforturile majore 
de cercetare și inginerie sunt axate pe proiectarea sistemelor care transformă eficient energia 
eoliană în energie electrică sau energie mecanică în regiuni cu potențial eolian ridicat (viteze 
ale vântului mari și constante, și direcții constante). Cu toate acestea, puține au fost realizate 
pentru utilizarea energiei eoliene în cazul în care condițiile menționate mai sus nu apar și în 
cazul în care dispozitivele de vânt cu reglaj electric nu sunt fezabile din punct de vedere 
economic. Dispozitivul alimentat cu energie eoliană propus pentru implementare în acest 
proiect a fost conceput pentru a profita de energia eoliană reduă  la pompa de apă pentru 
irigații în regiunile agricole cu adâncimi de până la 30 de metri. Cerințele tehnice scăzute ale 
noului dispozitiv și particularitățile  terenului pentru care este destinat (irigații) pot asigura o 
implementare de succes. Aparatul a fost inventat de o echipă de cercetare de la Institutul 
Național de Cercetări Aerospațiale și a fost brevetat în România (brevet nr. 119966 / 2005).

Principalele obiective sunt:

• Delimitarea regiunilor cu condiții climatice care respectă cerințele tehnice ale dispozitivului de funcționare (potențialul eolian) și nevoia 
crescută de apă a plantelor (stres hidric);

• Analiza parametrilor agro-climatici în aceste regiuni pentru stabilirea necesarului de apă (irigații), pentru plante și disponibilitatea de apă 
pentru agricultură (de exemplu, pânza freatică nu mai adâncă de 30 de metri); 

• Testarea fezabilității prototipului DEOL pentru uz agricol și descrierea metodologiei de implementare;

• Realizarea unui studiu de caz pentru o poziționare optimă a dispozitivului;

• Evaluarea beneficiilor financiare, de mediu și agricole ca urmare a implementării dispozitivului în ferme;

• Diseminarea rezultatelor, potențiale beneficii și îndrumări pentru agricultori.

WG A1 - Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice)
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Vor fi analizate înregistrările agro-climatice din regiunile agricole din sudul și sud-estul României pentru a caracteriza potențialul de 
implementare a dispozitiv alimentat eolian în ferme mici și mijlocii.

În România, irigațiile au un caracter complementar și agricultura practicată în parcele mici este cea mai frecventa, prin urmare 
dispozitivele de astfel de dimensiuni mari nu sunt fiabile pentru nevoile locale, în timp ce sistemele mai simple și mai mici nu sunt 
foarte costisitoare din punct de vedere al implementării și sunt mult mai ușor de utilizat.
Sisteme de irigații au fost instalate în aproape jumătate din zonele afectate de secetă, dar în prezent doar câteva dintre aceste sisteme 
sunt de fapt funcționale. Eficiența economică, de multe ori redusă, datorită cerințelor de pompare intensă, reprezintă  una dintre 
cauzele inițiale. Dificultățile în adaptarea la agricultura privată la scară mică reprezintă, în prezent, un dezavantaj suplimentar. Unele 
calcule par să arate că, în condițiile socio-economice actuale, eficiența agriculturii intensive, inclusiv irigațiile, s-ar putea să fie 
depășită de eficiența agriculturii extensive, dar sunt necesare cercetari suplimentare in acest sens.

Rezultate obținute 
Rezultatele așteptate sunt strâns legate de îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale, prin creșterea recoltelor cu costuri reduse și 
tehnică de irigare non-poluantă.

Aspectele pozitive ale rezultatelor:

• Crearea parteneriatului interdisciplinar pentru evaluarea completă a aspectelor tehnice, științifice și socio-economice ale 
obiectivelor și rezultatelor;

• Îmbunătățirea comunicării, schimbului de informații și îmbunătățirea schimbului de experiență științifică și tehnică;
• Utilizarea observațiilor agro-climatice pe termen lung și hidrologice pentru adaptarea sistemului la condițiile locale;
• Creșterea gradului de conștientizare a populației pentru a încuraja atitudini durabile și ecologice;
• Elaborarea unei strategii coerente pentru diseminarea eficientă a beneficiilor socio-economice;
• Respectarea cerințelor UE de protecție a mediului în ceea ce privește utilizarea surselor de energie regenerabile și non-poluante.

La nivel național, strategiile de adaptare sunt necesare pentru a oferi sprijin politic pentru activitățile de adaptare locale, precum și 
pentru a se asigura că astfel de activități sunt desfășurate într-o manieră eficientă din punct de vedere al costurilor și durabilă. 
Schimbările climatice, creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și epuizarea rezervelor de combustibili fosili sunt 
argumente puternice pentru dezvoltarea de noi tehnologii bazate pe surse de energie regenerabile.

Factori de succes 
• Noutatea acestui dispozitiv constă în combinarea aspectelor tehnice ale turbinelor mici ușor adaptabile la schimbarea de direcție mai 

degrabă ineficientă a vântului, cu elemente din turbinele mari extrem de eficiente, care au însă dezavantajul de a crește costurile de 
producție și întreținere.

• Fermele mici și mijlocii, în special cele cu acces limitat la liniile electrice sau la combustibil, sunt ideale pentru utilizatorii finali ai sistemului de 
irigare eolian, în cazul în care condițiile agro-climatice sunt potrivite pentru o astfel de investiție.

• Implementarea cu succes a sistemului este condiționată de prezența simultană a patru criterii agro-climatice: deficitul mare de apă, 
potențialul eolian, pânza freatică și importanța economică a culturii. În plus, studiul va dezvălui fezabilitatea economică a dispozitivului de 
irigare prin analiza cost / beneficiu într-un studiu de caz pilot.

• Cercetărea  privind procesul specific al dispozitivului de energie regenerabilă începe cu analiza completă a factorilor tehnică , științifică și 
economică, critici pentru succesul proiectului.

• Implementarea proiectelor interdisciplinare pentru furnizarea de servicii de consultanță de înaltă calitate și de tehnologii noi pentru pentru 
utilizatorii finali și factorii de decizie.

Indicatori utilizați 

• Abordare agro-climatică: serii de date cronologice, hărți tematice, identificarea regiunilor cu potențial energetic eolian și risc ridicat de 
necesar de apă al plantelor, pentru buna funcționare a dispozitivului DEOL.

• Aspecte constructive și de performanță al dispozitivului DEOL:

Aspecte constructive:

• Turbina are un rotor de tip "Savonius", realizat din materiale ușoare și de dimensiuni reduse, putând astfel funcționa la viteze scăzute ale 
vântului (<3 m/s);

• Rotorul vertical funcționează cu energie eoliană din orice direcție, utilizând astfel în mod eficient energia fiecărei rafale de vânt.

Performanță:

• Dispozitivul DEOL poate pompa apă de la o adâncime maximă de 30 m. 

Cel puțin 1 hectar poate fi irigat cu un singur dispozitiv. Rezervorul de la baza dispozitivului DEOL acumulează apa pe care o redistribuie în 

funcție de nevoi.
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Repetabilitate și aplicabilitate
În competiția "Proiect-pilot privind dezvoltarea al activităților de prevenire pentru a opri deșertificarea în Europa", finanțat în cadrul Cererii de 
finanțare /EC-DGE (Referință: Deșertificare 2009-2010 - Cerere Deschisă la propuneri. Titlul: Oprirea deșertificării în Europa. Dată limită de 
depunere a propunerilor: 30 iunie 2010 ora 17.00), ANM propune un proiect pilot intitulat "Prevenirea deșertificării în zona de șes a bazinului 
hidrohrafic  al Mureșului din România". Proiectul va implica trei parteneri din România și unul din Grecia iar experiența dobândită va fi 
dezvoltată în aceast  nou proiect. De asemenea, un fermier din zona Pecica (din bazinul hidrografic al Mureșului) va beneficia de rezultatele 
practice ale proiectului, inclusiv informațiile cu privire la resursele de apă și dispozitivul eolian (este o condiție de eligibilitate a proiectului).

Costuri totale 
400.000 €.

Proiectul a fost finanțat de către Guvernul român, prin Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul Programului Național de Cercetare de 

Excelență (CEEX), și co-finanțat de 3 parteneri. 

Din bugetul total al proiectului, 80% a fost acoperit de către Programul CEEX și 20% din co-finanțări.

Alte referințe 

Pagină web: www.incas.ro/CEEX_Projects/C61_eng/index.htm

Lucrări publicate: " Aerodinamica non-echilibru, aero-elasticitatea și aero-acustică pentru turbine eoliene" - Editura Academiei Române, 
București, 2007, ISBN 978-973-27-1394-5

Lucrări științifice:

1. INSTITUTUL AMERICAN DE AERONAUTICĂ ȘI ASTRONAUTICĂ (IAAA)-  aprilie 2007 Partener 3 ISMMA - Vladimir CARDOS și Horia 
DUMITRESCU
Subiect: "Analiza aerodinamică și aero-acustică a turbinelor eoliene", ca parte a contractului no.61/2006, Programul CEEX (documentul a 
fost trimis la IAAA)

2. AIDAA – A 13-a CONFERINȚĂ IAAA /CISA  (Colegiul de Inginerie și Științe Aplicate) despre AERO-ACOUSTICĂ (A 28-a CONFERINȚĂ IAAA
despre AERO-ACOUSTICĂ) - Roma, mai 2007 

Partener 3 ISMMA - Vladimir CARDOS si Horia DUMITRESCU
Subiect: "Performanțele turbinelor eoliene" în cadrul Contractului No.61/2006, Programul CEEX 
Poster - " TIB 2007 Internațional,'' Instalațiile eoliene pentru irigarea terenurilor agricole deficitare climatic" expuse la Salonul Cercetării 2007 
(Expoziția de proiecte romanesti de cercetare, București), 02-06 octombrie 2007, Centrul Internațional de Expoziții ROMEXPO în cadrul Târgului 
Tehnic Internațional București TIB 2007.
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P12- Covasna

Nespecificat de către partner

33 – Plan local de acțiune pentru mediu (PLAM )

Planificare, tehnologic

2006-2013

Covasna

40 de municipalități, Consiliul Județean, Administraţia apelor, Administrația pădurilor, Autoritatea agricolă, 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul Școlar, societatea civilă, Agenția pentru Protecția Mediului 
și Garda de Mediu

Regional

Luminita Cornea - cluminita@apmcv.ro

Descriere proiect 
Planul local de acțiune pentru mediu este un instrument de planificare și de direcționare 
pentru dezvoltarea durabilă a județului Covasna. PLAM  implică evaluarea problemelor de 
mediu, stabilirea priorităților, dezvoltarea viziunii comunității, identificarea celei mai potrivite 
strategii pentru rezolvarea problemelor majore și stabilirea măsurilor și acțiunilor de 
îmbunătățire a stării mediului și a sănătății publice la nivel județean. PLAM  a fost unul dintre 
cele mai importante modalități de participare a publicului la procesul decizional. Acesta 
cuprinde 146 acțiuni, care sunt monitorizate de către Agenția pentru Protecția Mediului 
Cavasna. Fiecare acțiune care duce la rezolvarea unei probleme de mediu conține 
următoarele elemente: părți responsabile de implementarea acțiunilor (instituții, organizații, 
grupuri); parți care supraveghează și cooperează la implementarea acțiunilor; termene pentru 
acțiuni; posibile surse de finanțare pentru acțiunile de implementare.

Principalele probleme identificate de PLAM :

 Poluarea apelor de suprafață;

 Poluarea solului și a apelor subterane;

 Gestionarea deșeurilor;

 Cantitatea și calitatea apei potabile;

 Gestionarea spațiului urban;

 Turism și agrement;

 Protecția naturii și conservarea biodiversității;

 Educația despre mediu;

 Sănătatea umană;

 Poluare atmosferică 

WG Al – Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice)

EPA Covasna - product of WATER CoRe
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7.

8.

9.

10.

11. Amenințări de accidente majore, fenomene naturale și antropice.
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Obiectivele generale ale PLAM  în sectorul de apă:

1. Reducerea poluării apelor de suprafață, datorită evacuării de ape uzate insuficient epurate și rețelei de canalizare insuficiente sau 
inexistente (mediul urban și rural); 

2. Eliminarea poluării apelor de suprafață datorită evacuării apelor industriale netratate;
3. Monitorizarea calității apelor de suprafață;
4. Reducerea poluării cu nitrați cauzate de activitățile agricole și zoologice;
5. Diminuarea poluării solului și a apelor subterane din cauza utilizării îngrășămintelor și pesticidelor în agricultură;
6. Reducerea degradării / poluării solului și a apelor subterane ca urmare a activităților miniere;
7. Îmbunătățirea accesului la infrastructura de apă;
8. Asigurarea stării de sănătate a locuitorilor prin îmbunătățirea calității apei potabile. 

Rezultate obținute 
Începând cu anul 2006, au fost întreprinse 71 de acțiuni în domeniul apei, deșeurilor, protecției naturii, educației și conștientizării publicului, 
cum ar fi extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă; reabilitarea/construirea de stații de epurare urbane și industriale; 
îmbunătățirea managementului deșeurilor, reducerea poluării industriale prin împădurirea zonelor afectate de eroziune, implementarea 
cadrului legislativ pentru protecția și conservarea biodiversității locale; proiecte dezvoltate pentru a promova dezvoltarea durabilă în zonele 
turistice; extinderea spațiului verde urban și reabilitarea clădirilor; educația ecologica și campanii de sensibilizare organizate.

Factori de succes 

• Creșterea numărului de sisteme de alimentare cu apă în zonele rurale.

• Canalizare și stații de epurare a apei construite în zonele rurale.

• Creșterea numărului de proiecte privind apa implementate.

Indicatorii utilizați

• Numărul de municipalități cu sisteme centralizate de furnizare a apei și sisteme de canalizare.

• Numărul de proiecte.

• Parametrii de calitate a apei.

Repetabilitate și aplicabilitate

PLAM  este un document deschis care este revizuit atunci când apar noi probleme sau sunt identificate noi priorități.

Costuri totale
Nedeclarate.

Alte referințe 

Nespecificate.
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Al – Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice) 

P13- Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant

34 – Managementul apelor subterane agricole 

Tehnologic 

Măsură permanentă 

Provincie Noord-Brabant

Agricultori 

Regional

Rene Klerks - Rklerks@brabant.nl

Frank van Lamoen - Fvlamoen@brabant.nl

Descriere proiect 
Pentru a preveni o utilizare tot mai mare a apelor subterane pentru irigare prin aspersiune a 
existat o stopare privind permisele de irigare noi în nord-Brabant. De asemenea, relocarea 
puțurilor de apă nu mai este permisă. În autorizațiile existente, este interzisă irigarea pajiștilor 
înainte de data de 1 iunie și în iunie și iulie între orele 11.00 și 17.00.

În același timp, a fost demarat un proiect numit "Agrarisch 
grondwaterbeheer" ( Managementul apelor subterane agricole). Începând cu anul 2000, 8.400 
agricultorii care dețin un permis pentru utilizarea apelor subterane pentru irigații prin 
aspersiune, trebuie să inregistreze cantitatea de apă subteranră  care se extrage. Un total de 
2.850 fermieri s-au  alăturat proiectului Managementul apelor subterane agricole. Participanții 
sunt susținuți prin măsuri cum ar fi:

• cercetarea în domeniul culturilor de selecție;
• îmbunătățirea alimentării cu apă naturală prin economisirea apei;
• informații privind udarea eficientă și prudențială (sfaturi bazate pe imagini din satelit).

Aceștia folosesc cu 40 la sută mai puțină apă subterană față de cei care nu participă. Din veniturile din taxele pe apa subterană sunt suținute 
financiar o parte din aceste măsuri.

Rezultate obținute 
Prin combinarea de reglementări și stimulări, s-a reușit stabilizarea utilizării apelor subterane pentru irigare prin aspersiune. În Brabantul de 

Nord, valoarea medie a apelor subterane folosite pentru sistemele de sprinklere a scăzut (2000-2007).

Factori de succes
Stimularea financiară: agricultorii participanți sunt scutiți de la plata taxei provinciale pentru apele subterane. Participanții beneficiază de consultanță care 
poate fi utilizată direct.

Indicatorii utilizați

Scăderea utilizării apelor subterane pentru irigare prin aspersiune.

Repetabilitate și aplicabilitate 

Nedeclarate.

Costuri totale

Pe de o parte, agricultorii plătesc pentru serviciile pe care le primesc. Pe de altă parte, aceștia sunt scutiți de la plata taxei pentru apele 

subterane.

Alte referințe 

www.zlto.nl

WG

Sursa: Beeldbank Provincie Noord-Brabant
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Al – Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice) 

P13- Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant și comunitatea din Etten-Leur, industria hidro 

35 – Distribuția apelor reziduale prin cascade

Tehnologic 

În curs de desfășurare 

Provincie Noord-Brabant, parcul industrial Vosdonk, Etten-Leur 

Întreprinderi 

Local 

Rene Klerks - Rklerks@brabant.nl

Descriere proiect 
În parcul industrial Vosdonk din Etten-Leur o parte a apei de răcire a Alumet Etten BV (Alumet) 
este re-utilizată ca apa de procesare de Saint Goban Isover Benelux BV (Isover). În acest fel 
Isover poate economisi apele subterane. Ambele companii extrag apă subterană pentru 
procesele de producție. De asemenea, Alumet poate economisi cantitatea de apă de răcire, 
care trebuie să fie evacuată în apa de suprafață. Pentru distribuția apei de la Alumet la Isover, 
este construită o conductă de 800 de metri lungime.

Rezultate obținute 
Valoarea medie a apei distribuite este de 20 de metri cubi pe oră, cu o distribuție anuală de 
aproximativ 80.000 de metri cubi, ceea ce reprezintă economisirea anuală facută de Isover în 
ceea ce privește apele de adâncime. 

Factori de succes 
Proiectul demontrează  combinațiile inovatoare ce pot fi realizate între fabrici, în utilizarea 
reziduurilor (energie, apă) de la cealaltă într-un mod rentabil.
Acest proiect a fost subvenționat de provincia Nord-Brabant și de comunitatea de Etten-Leur.

Indicatori utilizați 

Cantitatea de apă subterană economisită.

Repetabilitate și aplicabilitate 
Există multe parcuri industiale cu fabrici ce au procese în care apa reziduală (apa de răcire) a unei fabrici vecine poate fi utilizată, ceea ce poate 
duce la economii în utilizarea apelor subterane.

Costuri totale 
Nedeclarate.

Alte referințe 

www.hydrobusiness.nl

WG

Source: Hydro Business
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P14 – Herault

Consiliul general din Herault 

36 - Programul de Investigare privind oportunitățile pentru recuperarea apei de ploaie în climatul 
mediteranean

Cercetare (studii teoretice și practice) și de lucru (echipament experimental)

februarie 2008 - octombrie 2009

Studiul privește tot teritoriul local și se ocupă cu experimentarea pe locuințele sociale individuale și a clădirilor 
publice

Proprietarii, persoane fizice, părți interesate de construire ca arhitecți, meseriași, cu scopul de a spori 
cunoștințele practice și de a susține luarea de decizii la nivel local

Regional

Caroline Muller - cmuller@cg34.fr
Bernard de Gouvello - bernard.degouvello@leesu.enpc.fr

Descriere proiect

Acest program de cercetare și de acțiune are loc în două etape:

1. studiul economic și tehnic: sfaturi de orientare destinate managerilor de proiect, 
amenințări de accidente majore, fenomene naturale și antropice 

2. valorificarea experiențelor, rezultate referitoare la tehnicile utilizate, implicarea părților 
interesate, factorii de climă și lansarea de campanii de informare (utilizarea unui ghid 
pentru resursele alternative de apă).

Rezultate obținute 
Rezultatul așteptat constă în furnizarea de informații operaționale și detaliate privind 
recuperarea apei de ploaie în climatul mediteranean. Informațiile oferă, de asemenea 
explicațiile pentru a rezolva problemele specifice și cu privire la echipamentele de recuperare 
și dispozitivele de stocare. 

Factori de succes 

Un centru național specializat de cercetare a fost desemnat pentru a face o cercetare care garantează un ghid tehnic eficient. Sprijinul financiar 
și stimulentele (prin intermediul unor subvenții) pentru echipamente care permit amortizarea pe termen lung a investițiilor.

Indicatori utilizați 
Implementările în urma investigațiilor și sondajelor sunt un prim indicator al factorilor de succes. Eficiența dispozitivelor de recuperare a apei 
măsurate în cadrul acestor experimente reprezintă un alt indicator.

Repetabilitate și aplicabilitate 
Reiterarea vizând utilizatorii specifici depinde de: performanțele tehnice, condițiile economice și organizatorice de implementare, întreținere.

Costuri totale 

Cercetare 49.974 € TTC.

Implementări: 56.000 € TTC pentru 8 locuințe sociale individuale.

Alte referințe 
Website-ul Consiliului general din Herault
 mag.herault.fr/

WG Al – Managementul cerinţei de apă (măsuri tehnologice)

Source: Conseil général de l’Hérault
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Al - Managementul cerinţei de apă  (măsuri tehnologice) 

P4 – AIW

Comunitatea de Irigații 

37 - ADOR Program de irigații în Aragonul Superior

Tehnologic

Autoritățile apei, agricultură, agricultori 

Comunitatea de Irigații din Aragonul Superior

Autoritățile apei, agricultură, agricultori 

Regional

Francisco Aranda - faranda@aragon.es

Descriere proiect 
Proiectul de cercetare cu denumirea ADOR (Suport Decizional cu privire la Organizarea Irigațiilor) este o aplicație software gratuită pentru 
managementul integrat al Comunităților de Irigare. Acesta a fost creat de Dei Aula Experimental Station (Consiliul Național al Cercetării) și de 
Centrul de cercetare și tehnologie agroalimentară (Guvernul din Aragon). Utilizarea acestei aplicații software vizează managementul integrat al 
apei pentru irigații, care este responsabilitatea comunității de irigare, obținându-se astfel un control mai eficient al apei și al costurilor acesteia.

ADOR are următoarele întrebuințări:

• Stocuri și management pentru toate componentele comunității de irigare: utilizatori, teren, rețelele de irigații și drenaj, sisteme de irigații și 
utilizări ale apei. Acest lucru poate fi văzut într-o schiță sumară și un sistem de informare geografică; 

• Măsurarea apei pentru irigații furnizată către fiecare utilizator, pentru a permite încărcarea în funcție de volumul consumat și introducerea  
tuturor tipurilor de tarife;

• Evaluarea schimbărilor în variabilele sezoniere, cum ar fi utilizarea de apă sau distribuția culturilor și compararea datelor cu anii precedenți;

• Disponibilitatea bazei de date de facturare pentru Comunitatea de irigații.

Acest lucru presupune centralizarea tuturor activităților comunitare. Programul de date central este rulat de la Sediul Comunității Generale, care 
primește zilnic cereri pentru apă din partea comunităților prin intermediul internetului. Comunitatea Generală compilează zilnic aceste informații și 
le trimite Confederației hidrografice Ebro, astfel încât întregul proces de solicitare este mai rapid și se economisește apă.

Rezultate obținute 

Managementul durabil al comunității de irigații, care economisește apă.

Factori de succes 

Centralizarea activității comunității de irigați, minimizarea timpului de prelucrare și contorizarea apei furnizate către fiecare utilizator.

Indicatori utilizați 

Inventarul componentelor comunitare și contorizarea apei furnizate către fiecare utilizator. 

Repetabilitate și aplicabilitate
Proiectul este replicabil și în alte contexte, pentru că este un instrument software și, prin urmare, ușor de reprodus într-o altă situație, 
introducerea parametrilor și valorillor noii comunități de irigare, ceea ce înseamnă adaptarea datelor la noul mediu.

Costuri totale 

Depind de dimensiunea zonei acoperite de comunitatea de irigare. 

Alte referințe

www.sirasa.net/arbol/pagina.asp?idArbol=47&idNodo=319
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A2 - Managementul cerinţei de apă (instrumente economice și financiare)

LP – HMUELV

HMUELV

1 – Etalonarea companiilor de alimentare cu apă și de ape reziduale din Hessen 

Economic

Din 2000 

Hessen

Creșterea eficienței economice a companiilor de alimentare cu apă și de ape reziduale din Hessen 

Regional și local

Werner Brill - werner.brill@hmuelv.hessen.de

Descriere proiect 
Ministerul Mediului din Hessen, Asociația Municipalităților și a comunităților de Hessen și 
filiala Hessen a Asociației Germane de gospodarire a apelor, deșeurilor și a apelor reziduale 
încurajează companiile de alimentare cu apă și de ape reziduale din Hessen să participe în 
mod voluntar la proiectul de etalonare.

În ceea ce privește o performanță durabilă a sistemelor de etalonare pentru furnizorii de apă și 
asociațiile de ape reziduale, care sunt responsabile la nivel local, acestea vor crește eficiența 
lor economică.

Rezultate obținute 
Etalonarea se bazează pe un inventar al statutului tehnic și economic al companiei. Se ia o decizie 
privind locația în comparație cu sectorul industrial și pentru grupurile de referință. În cele din 
urmă, evaluarea detaliată individuală și recomandarea sunt furnizate către companii, de exemplu 
capacitatea în ceea ce privește măsurile de economisire a energiei, capacitatea de reducere a 
pierderilor de apă.

Factori de succes 
Creșterea eficienței economice a companiilor de alimentare cu apă și de ape reziduale din Hessen.

Indicatori utilizați 
Numărul de companii participante.

Repetabilitate și aplicabilitate 
Poate reprezenta un model pentru alte zone din europa. 

Costuri totale 
Aproximativ 30.000 € pe an.

Alte referințe 
Website:
www.hmuelv.hessen.de/irj/HMULV Internet?cid=7c65c5e2d1634e9be72d2011f9948061
www.bkwasser.de/
Publicații:

• Projektinformation 2009 -2010;
• Presentation des Vortrages im Rahmen der Informationsveranstaltung;
• Zwischenbericht BKWasser 2000;
• Abschlussbericht BKWasser 2002;
• ZwischenberichtBKWasser2001;

• 5Jahre BKWasser - Benchmarking fur die hessische Wasserwirtschaft fur den Zeitraum 2000 - 2004;

• Valoarea cetățenească a Formularului participantului - Strategisches Controlling in Betrieben.
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A2 - Managementul cerinţei de apă  (instrumente economice și financiare) 

P4 – AIW

Guvernul Spaniei, Guvernul din Aragon, municipalitățile 

2 – Instrumente de tarifare a apei

Economic

Măsuri permanente 

Stat, autonom și municipal

Autoritatea de apă, guvernul național și regional, municipalități și consumatori de apă 

Național, regional și local

Francisco Aranda - faranda@aragon.es

Descriere proiect 

Taxele percepute pentru apă pot fi de stat (la nivel național) sau autonome (la nivel regional):

Impozitele de stat pe apă sunt reglementate de Legea Apelor revizuită (Decretul-lege regal, RLD, 1/2001). Impozitul de regularizare și  
impozitul de utilizare a apei (articolul 114of  RLD 1/2001) se numără printre aceste taxe de stat.

Impozitul de regularizare are drept scop compensarea costurilor de administrare a investițiilor de stat și acoperirea cheltuielilor de 
funcționare și a costurilor de întreținere pentru lucrările de reglementare a apei de suprafață și subterane, care sunt în întregime sau 
parțial finanțate  de stat.

Impozitul de utilizare a apei este pentru disponibilitatea sau utilizarea apei și are drept scop compensarea costurile de administrare a 
investițiilor de stat și acoperirea cheltuielilor de funcționare și a costurilor de întreținere pentru alte lucrări hidrologice specifice, care 
sunt în întregime sau parțial finanțate de stat, inclusiv ameliorarea deterioriorării apei publice, datorită utilizării sale.

Cei obligați la plata ambelor cotizații sunt beneficiarii acestor lucrări și sunt colectate de către organizația bazinului respectiv pentru 
bazinele intercomunitare.

La rândul lor, comunitățile autonome au stabilit impozite percepute pe diferitele etape ale ciclului de apă, fără ca acestea să fie 
impuse de stat. Pentru Comunitatea Autonomă Aragon, există impozitul de salubritate, care este un impozit ecologic, reglementat 
prin Legea 6/200, 17 mai, Planificare și Participarea la Gospodărirea Apelor din Aragon.

Scopul impozitului de salubritate din Aragon este de a finanța costurile de construcție, operare și întreținere pentru canalizare și 
tratarea apei. O acțiune impozabilă o reprezintă producerea apelor reziduale, ceea ce înseamnă consumul de apă din orice sursă (atât 
cea prevăzută de furnizori, precum și abstractizari ale apei de suprafață, a apelor subterane sau a apei pluviale).
La nivel municipal, se face referire la paragraful 4 al articolului 20 din RLD 2/2004, 5 martie, de aprobare a Textului revizuit al Legii de 
monitoizare a impozitelor locale, prin care organizațiile locale pot colecta impozite pentru canalizare și distribuție apă. În plus, 
organizațiile locale pot oferi contribuții speciale pentru a efectua lucrări sau pentru stabilirea sau extinderea serviciilor legate de 
alimentarea cu apă și canalizare.

Rezultate obținute 

• Recuperarea costurilor de investiții în infrastructură și acoperirea costurile legate de întreținerea acestora.

• Finanțarea costurilor de exploatare, întreținere și lucrari de constructii de canalizare și tratare a apei.

• Creșterea eficienței și economisirea apei.

Factori de succes 

Acestea sunt măsuri obligatorii. 

Indicatori utilizați 

• Investiții amortizate și finanțarea de noi lucrări.

• Eficiență și economisirea apei.
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Repetabilitate și aplicabiliate 

Acesta este repetabil, deoarece este comun pentru toate regiunile europene (impozite, atât la nivel de stat, regional și municipal).

Costuri totale 
Nedeclarate.

Alte referințe

Canon de Saneamiento (AIW) portal.aragon.es/portal/page/portal/IAA/CANON



63

A2 - Managementul cerinţei de apă (instrumente economice și financiare) 

P5 – ERR

Emilia-Romagna Region

3 – Modificarea tarifelor apei

Tariful apei

Din 1999 în continuare 

9 provincii din Emilia-Romagna

Furnizorii de apă și consumatorii din Emilia-Romagna

Regional 

Andrea Zuppiroli - azuppiroli@regione.emilia-romagna.it

Descriere proiect
Legea regională 25/1999 a introdus recunoașterea unui nou set de instrumente pentru a 
determina cel mai bun tarif aplicabil pentru apă, în scopul de a reduce consumul de apă, 
pentru a condiționa tariful de calitatea apei și pentru a promova protecția mediului. LR 25/99 
definește Domeniul Teritorial Optimal (DTO ) care corespunde celor 9 provincii ale regiunii 
Emilia-Romagna. Pentru fiecare DTO  există, de asemenea, o agenție competentă ce definește 
nivelul cererii pentru serviciul public, tariful de apă în DTP , gestionarea și finanțarea 
intervențiilor necesare pentru a asigura servicii de calitate. În 2004, Regiunea Emilia-Romagna a 
introdus o nouă lege regională (7/2004), care prevede modificarea indicatorilor și introducerea 
de noi standarde pentru definirea tarifului apei la nivel regional. Inovația majoră a acestui nou 
sistem tarifar constă în introducerea unui indicator "de performanță" care poate duce la 
aplicarea unei majorări / scăderi a tarifului variabil între -1% și +0,5%.

Domeniile cheie acoperite de noul indicator sunt furnizarea de servicii (întreruperi neașteptate 
în discuție, servicii de urgență canalizare), serviciul cu clienții (call center, răspunsuri la reclamații,  

facilitarea plății, servicii pentru persoane cu handicap) și impactul asupra mediului (scurgeri).
Scopul tarifului regional constă în: 
a) promovarea calității serviciului oferit și economisirea și conservarea resurselor prin mecanisme de motivare / lipsă de motivare; 
b) separarea tarifului pentru apeduct și pentru canalizare / epurare; 
c) actualizarea și redefinirea tarifelor pentru apele reziduale industriale din districte. În plus, noul sistem de tarifare vizează sporirea eficienței, 
considerată a fi un element-cheie pentru reglementarea sistemului. Prin urmare, noua abordare vizează definirea unei "frontiere de eficiență", care 
urmează să fie atinse, mai degrabă decât prin aplicarea unui factor punctual.

Rezultate obținute 
Creșterea eficienței și economisirea apei în sistemul de alimentare cu apă / apă reziduală a companiilor. 

Factori de succes
Introducerea unui indicator "de performanță"; promovarea calitaţii pentru serviciul oferit și economisirea și conservarea resurselor; separarea 
tarifului pentru apeduct și pentru canalizare / epurare; actualizarea și redefinirea tarifelor pentru apele reziduale industriale din districte; 
eficiența ca element-cheie pentru reglementarea sistemului.

Indicatori utilizați 
Eficiența și economisirea apei.

Repetabilitate și aplicabilitate 
Poate fi un model pentru alte contexte europene.

Costuri totale 
Nedeclarate.

Alte referințe 
www.ermesambiente.it/osservatorio sii ru//
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A2 - Managementul cerinţei de apă (instrumente economice și financiare)

P5 – ERR

Emilia-Romagna Region

4 – Eco-stimulente 

Eco-stimulente pentru sistemul regional de întreprinderi 

2004 – 2005

Teritoriul Emilia-Romagna

Întreprinderile din Emilia-Romagna

Regional 

Emanuele Cimatti - ecimatti@regione.emilia-romagna.it

Descriere proiect 
Regiunea Emilia-Romagna a făcut un apel public pentru concesionarea de contribuții 
regionale la sectorul economic-productiv al întreprinderilor, aprobat prin Decretul regional nr. 
546/2003, ce are ca obiect "Planul de acțiune pentru mediu faza II: eco-stimulente pentru 
sistemul de întreprinderi". Apelul a fost subdivizat în tipuri tematice, dintre care unul dedicat 
apei, în special: "Realizarea de echipamente, aplicații ale tehnologiei și actualizarea tehnicilor 
de ameliorare a echilibrului apei, prin reciclarea și refolosirea apelor reziduale, precum și 
reducerea extracțiilor în general și a sistemului de canalizare, împreună cu realizarea unor  
rețele  de apeducte industriale". Eco-stimulentele regionale au fost echivalente cu 30% din 
costul total al intervenției propuse întreprinderilor incluse în categoria "IMM - Întreprinderi 
Mici și Mijlocii", și cu 20% în celelalte cazuri. Astfel, contribuțiile ("eco-stimulente") au fost 
acordate pentru a sprijini 41 de întreprinderi private care desfășoară activități pe teritoriul 
regional și aparțin unor sectoare diferite de producție (grădiniță, ceramică, construcții, agro-
alimentar, culori și vopsele, textile, oenologic, etc.). Intervențiile propuse, care au obținut eco-

stimulentele s-au bazat în principal pe modernizarea proceselor de producție, pe inovațiile tehnice și tehnologice, de recuperare, refolosirea și 
reciclare a apei reziduale, dispozitive de captare a apei pluviale etc., toate avînd  scopul de a reduce extracțiile apelor de suprafață și subterane, 
precum și consumul de resurse de apă.

Rezultate obținute 

Reducerea consumului de apă în întreprinderi cuprins între 40% și 90%.

Factori de succes 
Favorizarea actualizării tehnologice și tehnice a sistemului regional de întreprinderi în funcție de dezvoltarea durabilă și reducerea consumului 
de apă, sprijinite prin contribuții publice economice.

Indicatori utilizați 
Rezultatul intervenției; realizarea obiectivului de economisire indicat de întreprinderi; măsurarea consumului de apă (bilanțul apei).

Repetabilitate și aplicabilitate 

Experiența este repetabilă și aplicabilă. Normele detaliate și coerența rezultatelor sunt specifice fiecărui context în particular.

Costuri totale 

3.000.000 € (aproximativ).

Alte referințe 

www.ermesambiente.it/wcm/ermesambiente/news/2004/febbraio/ecoincentivi2.htm
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P9 – REC

REC

5 – Programul de Investiții Prioritare de Mediu (PIPM )

Planificare, infrasctructură și economic

2007 – 2009 (stadii premergătoare 2001-2003 și 2003-2005)

Balcanii de Vest

Albania, Bosnia și Herțegovina, Croația, FRIAM, Kosovo definită conform Consiliului de Securitate ONU Rezoluția 

1244, Muntenegru și Serbia

Internațional

Dusan Sevic – dsevic@rec.org

Descriere proiect 
Încă de la început, la finele anului 2001, proiectul PIPM  a sprijinit ministerele de resort 
din țările beneficiare în crearea și actualizarea listelor naționale ale proiectelor 
prioritare de investiții de mediu pentru fiecare țară. Primul set de liste naționale ale 
PIPM  a fost creat în 2002, pe baza consultărilor cu puncte focale ale PIPM  care provin 
din ministerele naționale responsabile de protecția mediului și / sau ministerele 
responsabile de ape. În fiecare perioadă a PIPM  (2001-2003, 2003-2005 și 2007-2009), 
aceste liste au fost actualizate de două ori pe an, pe baza informațiilor de la 
propunătorii de proiect și a punctelor focale naționale ale PIPM . Au fost adăugate și 
unele proiecte prioritare noi iar unele dintre cele existente au fost eliminate la fiecare 
actualizare, în baza dezvoltărilor financiare și din domeniul construcțiilor specifice 
fiecărui proiect.
Proiectele au fost clasificate în trei sectoare: deșeuri, ape și sectorul aer. Pe parcursul 
întregii perioade, importanța relativstrategică  a proiectelor din sectorul apei a crescut,

astfel că, în 2009, pe listele naționale ale PIPM  au existat 75% din proiectele din sectorul de apă și 25% din proiectele din sectorul aer 
și deșeuri în ceea ce privește numărul total de proiecte. Majoritatea proiectelor din sectorul de apă au inclus reabilitarea și extinderea 
sistemelor de alimentare cu apă și colectare a apelor reziduale și sisteme de tratare.
În afară de actualizarea listelor naționale ale PIPM , proiectul a inclus schimbul de cunoștințe regionale, precum și activități la nivel 
național și local de consolidare a capacității: întâlniri regionale de două ori pe an în întreaga perioadă 2001-2009; ateliere de lucru 
sectoriale și training-uri în perioada 2003-2005, precum și ateliere naționale de lucru și training atât la nivel național cât și local în 
perioada 2007-2009. Reuniunile regionale au fost direcționate nu numai către schimbul de cunoștințe regionale și de experiență, dar, 
de asemenea, și către prezentarea nevoilor strategice naționale de finanțare a CE , donatori bilaterali și IFI.

Rezultate obținute (2001 - 2009)

•  12 reuniuni regionale.

• 3 ateliere sectoriale de lucru și training.

• 7 ateliere naționale de lucru și training.

• 7 liste regulate actualizate la nivel național ale PIPM.

• 2 manuale (sectorul apă și deșeuri) pentru utilitaţi publice  pentru reforma organizațională și pregătirea proiectului de investiții.

• 1 ghid privind opțiunile de finanțare cu profilele donatorilor pentru a ajuta promotorii de proiecte care doresc finanțare.

• 1 bază de date pentru 143 locații de proiect critice (hotspot-uri).

• 1 îndrumare strategică pentru 29 de puncte critice (hotspot-uri).

• 2 studii privind statutul planificării investițiilor de mediu, care oferă o imagine de ansamblu pentru factorii de decizie din regiunea ESE , 
precum și pentru donatori cu privire la procesul de transpunere a investițiilor cheie – directive importante UE.
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Factori de succes 
Cooperarea activă între echipa de proiect în sediul REC, coordonatori de proiect în 7 birouri din țară și puncte focale din ministerele 
responsabile de protecția mediului și / sau apă.

Indicatori utilizați 

Numărul de evenimente de instruire și rezultatele chestionarelor privind eficiența evenimentului.  Dinamica proiectului privind liste naționale 

ale PIPM .

Repetabilitate șă aplicabilitate 

Nedeclarate.

Costuri totale 

400.000 € (2007 – 2009).�

Alte referințe 

Site proiect:

archive.rec.org/REC/Programs/REREP/PEIP/Default.html 

Principalele publicații:

Mutari strategice - Opt ani de planificare a investiției în infrastructura de mediu în SEE (2009)

web.rec.org/documents/peip/PEIP Strategic Moves PDF Final.pdf 

Strategii pentru reformă - Un manual pentru rețeaua apă în SEE (2009) 

web.rec.org/documents/PEIPWaterManuaFinal.pdf

Accelerarea investițiile în sectorul deșeurilor - Un manual pentru rețeaua de deșeuri în SEE (2009) 

web.rec.org/documents/peip/PEIP-Waste-Manual-Final.pdf
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PP10 – MM 

6 – Proiectul WATMAN - Optimizarea alocării de apă în caz de secetă și deficit 

de apă 

Economic 

2004 – 2007

România – Administrația bazinului hidrografic al râului Argeș 

Admnistrațiile bazinelor râurilor Argeș-Ialomița și utilizatorii de apă din bazine

Regional 

Mary-Jeanne Adler - mj.adler@mmediu.ro

Descriere proiect 
Este necesară echilibrarea obiectivului de păstrare a apei în rezervoare cu debitul de apă 
pentru satisfacerea cerințelor pentru a rezolva pe termen scurt problema de operare și acest 
aspect se realizează prin stabilirea unui sistem adecvat de cheltuieli aferente arcurilor 
corespunzătoare.
Problema de optimizare a operațiunii SMA  (Sistemul de monitorizare a apei) este formulată ca 
un flux în rețelele problemă după cum urmează: pentru a găsi fluxul care reduce costurile în 
întreaga rețea în timp ce îndeplinește constrângerile de continuitate în noduri și 
constrângerile de non-depășire a limitelor inferioare și superioare de curgere pe arcuri.  
Conversia SMA în reţeaua de arce-noduri şi alegerea adecvată a costurilor şi a limitelor 
pentru arcuri sunt etapele unui proces unitar şi depind de scopul modelului respectiv. 
Conceptul economic al utilizării apei este punctul de plecare al modelării cererii de apă.

Ministerul Mediului 
Schimbărilor Climatice 

Conform acestui concept, o "funcție utilitate / beneficiu" sau o "funcție de pierdere", ar putea fi 
asociată fiecărui utilizator de apă care reprezintă beneficiile obținute prin utilizarea apei sau 
pagubele produse ca urmare a lipsei de apă (1).

În acest fel, în funcție de caracterul specific al fiecărui utilizator de apă, cererea sa de apă ar putea fi considerată ca o singură valoare, caz în care 
funcția de pierdere are o singură pantă, sau constând în F canale tunci când funcția de pierdere este reprezentată de F segmente de linie cu 
pante diferite.

Un cost unitar CF care exprimă pierderile economice unitare pe produs atunci când utilizatorul a ratat o unitate din debitul necesar este anexat 
la cererea de apă unică sau la fiecare cerere de apă pentru canal F.

Coeficienții de greutate sau de prioritate ar putea fi utilizati în locul costurilor reale unitare atunci când "funcție de utilitate / beneficiu " sau 
"funcția de pierdere" nu este disponibilă. Valorile coeficientului de greutate / de prioritate sunt stabilite în mod convențional, astfel încât să 
reflecte importanța relativă a întrunirii diferitelor cerințe de apă sau cererea de apă pe canale în cadrul întregului SMA .

Coeficientul de greutate atașat la o cerere de apă sau canal trebuie să fie cât mai mare în valoare absolută întrucât cererea de apă sau de canal 
de apă este mai importantă din perspectiva consecințelor penuriei de apă. Astfel, este posibil să se cuprindă în analiză un mod mai rafinat de a 
satisface cererile de apă pentru unii utilizatori importanți de apă, care, de exemplu, au posibilitatea de a recicla apa:

• Alocarea de apă în timpul perioadelor de secetă numai pentru canalul corespunzător necesarului minim;

• Acoperirea restului de canale de apă în perioadele cu apă suficientă, și reducerea astfel a costurile de exploatare ale utilizatorului
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Rezultate obținute 

• Simularea funcționării SMA  la intervale de timp lunare (sau zece zile) și pe o serie de un an.
• Optimizarea funcționării SMA  la fiecare interval de timp de la seria de un an prin intermediul algoritmului "scos din funcțiune".

Prelucrarea convenabilă a rezultatelor obținute în fiecare interval de timp din seria de un an analizată oferă posibilitatea de a calcula parametrii 
SMA  ce caracterizează funcționarea sa și de a obține o distribuție optimă a apei pentru diferiți utilizatori, obținerea constrângerilor de restricție.

Factori de succes 
Utilizatorii de apă colaborează sub coordonarea Administrației bazinului hidrografic pentru a obține cele mai bune constrângeri și debitele 
optime necesare în perioadele secetoase; alimentare cu apă pentru București și Pitești, precum și pentru industriile importante din bazin și 
energia hidroelectrică au obținut cei mai buni indici de succes pentru producția economică.

Indicatori utilizați 

Principalii parametri statistici utilizați ca indicatori de operare SMA  pe termen lung sunt următorii:

• Normele de exploatare pe termen lung a rezervorului;

• Gradul real al cererii de apă exprimate în termeni de ani, luni și procentul cantității;

• Alți indicatori de comportament al SMA  în timpul perioadelor de secetă, cum ar fi: valori maxime, medii și minime de apă distribuită în mod 
real diferiților utilizatori și numărul de luni în care apare fiecare dintre aceste valori;

• Variația în timp a volumelor și nivelurilor rezervoarelor, numărul de luni în care rezervoarele sunt goale și respectiv pline, media anuală și 
lunară, și așa mai departe;

• Indicatorii de performanță ai centralelor hidroelectrice: variația în timp a puterii disponibile lunar, producția medie de energie lunară, 
sezonieră și anuală, numărul anual de ore de functionare a CHE (Centrală hidroelectrică);

• Consumul de energie pentru pomparea în irigații;

• Hidrograful debitului râului la puncte de control diferite, după cum rezultă din calculele efectuate.

Repetabilitate și aplicabilitate 

Modelul poate fi construit pentru diferite alte bazine, în cazul în care deficitul de apă a devenit o problemă sau pentru prevenirea secetei.

Costuri totale 
25.000 €.

Alte referințe

Proiectul WATMAN, Studiu de Fezabilitate, coordonator Mary-Jeanne Adler, dr., manager de proiect. 

Componenta ALOC a DSS - Prof. Radu Drobot, dr., Violeta Voisan, dr.



69

PP10 – MM 

7 – Măsuri economice care vizează deficitul de apă și seceta în România

Economic 

2004 – permanent

România – întreg teritoriul 

Reducerea consumului de apă, integrarea costurilor resurselor de apă în costurile de produse și servicii

Național 

Mary-Jeanne Adler - mj.adler@mmediu.ro 

Ruxandra Balaet - ruxandra.balaet@mmediu.ro

Descriere proiect 
Conceptele economice ale Directivei Cadru privind Apa 2000/60/CE au fost transpuse în 

legislația românească în 3 etape (în 2004, 2006 și 2010), prin amendamente la Legea Apelor nr. 

107/1996 și a Ordonanței Guvernului nr. 107/202 cu privire la organizarea Administrației 
Naționale "Apele Române". 

Ca urmare, în România, mecanismul economic în domeniul gestionării apei a fost modernizat 

bazat pe următoarele principii:

• beneficiarul plătește;

• poluatorul plătește;

• recuperarea costurilor pentru managementul apei;

• protecția și utilizarea durabilă a resurselor de apă;

• economia și reutilizarea apei prin aplicarea de stimulentelor economice și sancțiuni.

Administrația Națională "Apele Române" aplică în numele statului român mecanismul economic cu privire la serviciile publice realizate:

• Asigurarea apei brute la sursă în conformitate cu autorizațiile de apă;

• Monitorizarea calitativă și cantitativă a resurselor de apă de suprafață și subterane;

• Cercetarea în domeniul apelor, hidrologiei operative și prognozei hidrologice;

• Recepția apelor reziduale trasformate în resurse de apă, conform autorizațiilor de apă;

• Protecția împotriva fenomenelor hidrometeorologice periculoase, inclusiv seceta;

• Raportarea conform Directivelor UE privind apa.

În acest sens, sunt stabilite contribuții specifice pentru utilizarea resurselor de apă și de deversare a apelor reziduale. În scopul stimulării 
economisirii de apă, cel mai nou sistem de contribuție pentru aportul de apă este structurat pe categorii de surse și utilizatori, după cum 
urmează:

1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

Ape de suprafață - râuri interioare, lacuri și rezervoare:

Operatori economici (inclusiv operatori regionali de apă), instituții publice, instituții religioase, agrozootehnice, industriale și altele;

Centrale electrice, nucleare și termoelectrice;

Hidrocentrale;

Irigații;

Acvacultură.

WG A2 - Managementul cerinţei de apă (instrumente economice și financiare)
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2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Ape de suprafață - Dunărea

Operatori economici (inclusiv operatori regionali de apă] , instituții publice, instituții religioase, agrozootehnice, industriale și altele;

Centrale electrice, nucleare și termoelectrice

Centralele nucleare;

Hidrocentrale;

Irigații;

Acvacultură.

3. 

3.1. 

3.2. 

Ape subterane:

Operatori economici și industriali; 

Operatorii economici care utilizează apele destinate consumului uman (operatori 

regionali de apă, instituţii publice, instituţii religioase şi altele);

3.3. Irigații;

3.4. Acvacultură;

3.5. Operatori agrozootehnici.

Apele subterane sunt considerate o resursă strategică, păstrate pentru perioadele de penurie de apă și protejate de secetă. Din acest motiv, 

contribuția pentru utilizarea apelor subterane este cea mai mare dintre toate (de 1,25 mai mare decât cea a apei din râuri și de 10 ori mai mare 

decât cea pentru apa Dunării). Alimentare cu apă potabilă și canalizarea repreziintă servicii publice efectuate de operatori regionali (societăți 

publice sau private), pe baza unui sistem de impozitare reglementat, supravegheat de Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor 

Publice. Acest sistem de impozitare asigură:
• Recuperarea costurilor serviciilor;

• Eficiența și siguranța serviciului, sănătatea publică și protecția mediului;

• Descurajarea consumului excesiv de apă în gospodării;

• Încurajarea de noi investiții în infrastructură;

• Continuitatea serviciului.

Rezultate obținute 
Consumul de apa la nivel național a înregistrat o tendință descendentă, dar sunt necesare studii economice detaliate pentru a stabili măsura în 
care această tendință reprezintă un rezultat al aplicării mecanismului economic și cât de mult al declinului industrial.

Au fost obținute fondurile necesare pentru întreținerea și dezvoltarea lucrărilor de apă.

Factori de succes 

Buna colaborare între Administrația Națională "Apele Române" și utilizatorii de apă. Stabilitatea cadrului legal.

Indicatori utilizați 

Variația contribuțiilor.

Repetabilitate și aplicabilitate 

Nedeclarate.

Costuri totale 
Nu există date disponibile despre costurile măsurilor legale și organizatorice pentru adaptarea mecanismului economic la cerințele UE în 
domeniul managementului apelor.

Alte referințe 

Legea apei nr. 107/1996, cu modificările ulterioare;

Ordonanța de Guvern nr. 107/202 cu privire la organizarea Administrației Naționale "Apele Române", cu modificările ulterioare, Planul Național 

de Gestionare a Teritoriului românesc aparținând Sintezei bazinului hidrografic al Dunării.
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P13 - Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant
Telos - Centrul din Brabant pentru Dezvoltare Durabilă, Universitatea din Tilburg

8 - Apa ca un motor economic; O abordare de "Noi piețe" pentru gestionarea durabilă a apei 
(Waardecreatie met apa)

Economic 

2009 – în continuare

Noord-Brabant (câteva locații)

Autoritatea de apă, guvernul regional, agricultori, ONG-uri, municipalități, antreprenori

Regional 

Frank van Lamoen - fvlamoen@brabant.nl 
Jules Hinssen - j.p.p.hinssen@uvt.nl 
Hans Mommaas - j.t.mommaas@uvt.nl

Descriere proiect

Paradoxul apei 

Faptul că apa este esențială pentru viață și se găsește la un preț aproape de nimic este un 
paradox ciudat. În Țările de Jos, utilizarea resurselor de apă subterană pentru industrie și 
agricultură - deși limitată de legislație - este practic gratuită. Un metru cub de apă potabilă în 
provincia olandeză Noord-Brabant costă mai puțin de 1 €. Acest lucru înseamnă că nu există 
un stimulent real pentru economisirea apei sau optimizarea utilizării resurselor.

Pe de altă parte, există un decalaj între cererea de apă și alimentarea  cu apă în zona Brabant. 
În timpul perioadelor secetoase de vară, agricultura și natură trebuie să facă față deficitului de 
apă. Din cauza schimbărilor climatice, este de așteptat acest  echilibru perturbat să se 
perpetueze.

Schimbarea atitudinii

În ultimii ani, problema apei a trecut de la gestionarea pur hidrologică la o parte integrată a 
planificării de utilizare a terenurilor. S-a dezvoltat, de asemenea, din amenințare - cum ar fi

Source: Telos/Urban Unlimited 

inundațiile - sau o simplă marfă - cum ar fi apa potabilă - la un  activ, care servește natura, economia și societatea. După o perioadă de 
gestionare rațională și pur funcțională, sistemul de apă a devenit acum parte integrantă din structura societății. Date fiind aceste schimbări în 
domeniul de aplicare și în percepție, gospodărirea formală a apelor singură nu mai este suficientă. Este nevoie de noi metode și politici, 
sprijinite de noi mijloace și instrumente. Abordările monotematice și defensive fac loc pentru opiniile integrate și dezvoltarea durabilă. Sunt 
necesare noi modalități de gestionare a apei, alimentate de noi abordări.
Creșterea valorii apei:
Principala provocare în această nouă abordare este de a crea stimulente pentru schimbare. Soluția cheie pare a fi adăugarea de valoare 
economică apei. Această abordare economică a managementului apei a fost abordată într-un proiect comun al managerilor apei și utilizatorilor 
de terenuri din Brabant.

Rezultate obținute 
După un inventar al oportunităților de afaceri și al disponibilității resurselor (graficul Sankey / instrumentul de echilibrul al apei; studiu de 
alimentare și cerere de apă în Brabant), proiectul s-a axat pe anumite regiuni în care părțile interesate și antreprenorii au cooperat în scopul 
creării de planuri pentru noi activități bazate pe apă. Aceasta reprezintă așa-numită abordare de noi piețe. Motoarele economice sunt:

• culturile salmastre și produsele regionale;

• apa și producția de energie;

• apa în complexele și lanțurile agro-alimentare;

• "agricultura de apă" – conservarea cooperativă a apei;

• apa pentru locuințe și agrement.

WG A2 - Managementul cerinţei de apă (instrumente economice și financiare)
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În a doua etapă a proiectului, accentul se va pune pe crearea de afaceri reale, bazate pe planurile de afaceri realizate. Prin intermediul acestor 
proiecte pilot, va fi testată fezabilitatea unei abordări economice pentru gestionarea durabilă a apei.

Factori de succes 

• Angajamentul și cooperarea părților interesate (atât în sectorul public și cât și privat).

• O abordare antreprenorială.

• Flexibilitate în politici și reglementări, cu scopul de a optimiza oportunitățile de afaceri.

• Adăugarea de valoare economică apei, creșterea numărului de stimulente pentru economisirea apei și conștientizarea populației.

Indicatori utilizați 

• Numărul de idei de afaceri și planuri.

• Numărul de părți interesate și antreprenori implicați.

• Echilibrul între alimentarea și cererea de apă.

Repetabilitate și aplicabilitate 
Atât abordarea de "piețe noi" cât și graficul Sankey (instrumentul de echilibrul al apei) se aplică - și au fost aplicate - în alte regiuni și locații. 
Abordarea de piețe noi a fost aplicată, de exemplu, în turism în provincia Limburg și în dezvoltarea rurală din Friesland.

Costuri totale 
100.000 €.

Alte referințe 

• www.telos.nl/Projecten/Gebiedsontwikkeling/default.aspx (în olandeză).

• waterinbrabant.files.wordpress.com/2010/04/rapportage-light.pdf (Abordarea de noi piețe în cadrul managementului apei, în olandeză).

• www.telos.nl/Publicaties/PublicatiesRapporten/98085.aspx?t=Waardecreatie%20met%20Water (graficul Sankey, instrumentul de bilanț al apei, în 
olandeză).

• Mommaas, J.T., & Jansen, J. (2008). Către o sinergie între conținut și proces în planificarea spațială olandeză: Cazul Heuvelland. Jurnalul 
locuințelor și al mediului construit, 23(1), 21-35. (Un exemplu al abordării de noi piețe).

Sankey graph of water supply and demand in Brabant (Source: Telos)



Alte referințe  

www.innovatienetwerk.org/

en www.aequator.nl/english
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P13 - Noord-Brabant

Waterschap Aa en Maas (= autoritatea regională a apei) 

9 – Ferma de apă (De Waterhouderij)

Tehnologic, economic 

2010 – în continuare

Brabantul de est (regiunea foarte aridă)

Autoritatea de apă, guvernul regional, agricultori, ONG-uri

Regional  

Ernst-Jan Melisie - emelisie@aaenmaas.nl 

Frank van Lamoen - fvlamoen@brabant.nl 

Descriere proiect 
În Olanda există o abundență de apă (precipitații) în timpul iernii, însă de multe ori un deficit 
în timpul verii. Au fost explorate noi moduri pentru a stoca acest surplus pe terenurile agricole 
și de a-l vinde ca un produs în perioadele de cerere. Acesta este, pe scurt, principiul fermei de 
apă, un concept prin intermediul căruia antreprenorii agricoli - în afară de cultivatori, 
producători de carne și lapte - "produc" apă. Aceasta este o modalitate inovatoare de a păstra 
apa și o legatură public-privată între fermieri și comisiile de apă.
Conceptul poate avea succes atunci când sunt îndeplinite cinci condiții:

1. Trebuie să existe un surplus de precipitații sezoniere disponibile pentru a fi stocate;
2. Agricultorul trebuie să dispună de spațiu (teren) disponibil pentru stocare, de preferință, 

ca parte a unui concept multifuncțional de utilizare a terenurilor;

3. Apa trebuie să fie văzută ca un produs cu o anumită valoare, în scopul de a permite fermei 
de apă să funcționeze ca o întreprindere fezabilă din punct de vedere economic;

4. Trebuie să existe clienți în căutare de apă în regiune. Cererea și a  oferta pot fi, de asemenea, legate într-o cooperare regională;
5. Trebuie să existe fonduri pentru investițiile inițiale

Rezultate obținute 

A fost efectuat un studiu de fezabilitate. Comisia de apă Aa en Maas derulează un proiect pilot.

Factori de succes 

Factorul cheie de succes este reprezentat de cooperarea regională și acceptarea apei ca un bun economic.

Indicatori utilizați 

• Numărul de agricultori interesați de concept.

• Numărul de afaceri (pilot).

Repetabilitate și aplicabilitate 

Conceptul poate fi aplicat oriunde se întrunesc cele 5 condiții. 

Costuri totale 

Conceptul ar trebui să fie auto-suficient sau profitabil. Sunt necesare fonduri inițiale. 

WG A2 - Managementul cerinţei de apă (instrumente economice și financiare)
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P13 - Provincie Noord-Brabant

10 – Taxa pentru apele subterane

Economic  

Măsură permanentă

Provincie Noord-Brabant

Economisirea apelor subterane și utilizarea veniturilor pentru cercetarea și finanțarea rețelei proprii de 

monitorizare a apelor subterane 

Regional  

Rene Klerks - Rklerks@brabant.nl

Frank van Lamoen - fvlamoen@brabant.nl 

Descriere proiect 
Pentru a preveni utilizarea nelimitată a apelor subterane, provincia Nord-Brabant taxează 
folosirea apelor subterane. Dacă cineva extrage mai mult de 10 de  metri cubi de apă 
subterană, cu scopul de a folosi apele subterane, trebuie plătită o taxă provincială pentru 
apele subterane de € 0,019 / m3.

Veniturile sunt folosite pentru cercetarea și finanțarea rețelei noastre de monitorizare a apelor 
subterane. 
Nu se taxează apele subterane folosite pentru:

• stocarea energiei;

• remedierea solului și a apelor subterane;

• pentru pompe cu o capacitate mai mică de 10 m3 pe oră;

• activități care nu utilizează apa ca scop, cum ar fi serviciile de drenaj și de urgență.

Rezultate obținute 

Cantitatea apei subterane este stabilizată și îndeplinește obiectivul pentru Brabantul de nord, de mai puțin de 270 M. m3 pe an.

Factori de succes 

Este o măsură obligatorie.

Indicatori utilizați 

Stabilizarea cantității de ape subterane extrase în Brabantul de nord (mai puțin de 270 M. m3 pe an). 

Repetabilitate și aplicabilitate 

Nedeclarate.

Costuri totale 
Nedeclarate.

Alte referințe 

www.brabant.nl
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A2 - Managementul cerinţei de apă (instrumente economice și financiare)

P14 - Herault 

11 – Propunerea de noi strategii de atenuare pentru a face față penuriei de apă (în planificarea urbană 

și dezvoltarea regională), în special în optimizarea utilizării apei

Studiu 

Durata proiectului WAT (programul transnațional SUDOE)

Studiul include tot teritoriul pe care Consiliul General al Herault aplică politicile sale

Factorii de decizie ai politicilor publice responsabile de planurile rurale, urbane și suburbane

Local/regional  

Caroline Muller - cmuller@cg34.fr

Descriere proiect 
Programul studiului se bazează pe îmbunătățirea cunoștințelor generale cu privire la consumul de 
apă și definirea unui plan de acțiune. Programul este conceput în scopul realizării unei analize 
economice a acestui plan de acțiune și în al doilea rând pentru a evalua angajamentul și aprobarea 
cetățenilor prin aplicarea unui proces administrativ.

Rezultate obținute 
Studiul programului implementat pe teritoriul central numit "Inima regiunii Herault" vizează 
77 de municipalități și conform ultimului recensământ din 2009, 67.567 de locuitori. Granițele 
administrative includ bazinul hidrografic al râului Herault. Conținutul acestui program este 
următorul:

• O analiză statistică a consumului de apă, factorii de variabilitate;
• Indicatorii consumului de apă al infrastructurii publice;
• Modelarea fazelor de evoluție în conformitate cu trei ipoteze ale creșterii urbane
(tendința naturală versus planificarea urbană activă);

• Analiza aprobării utilizatorilor pentru politica economiei de apă;

• Analiza dispozitivelor de recuperare a apei de ploaie din 8 instituții sociale (consumul de apă al serviciului public de salubrizare).

Factori de succes 

Implicarea părților interesate în planificarea regională și suburbană, precum și a autorităților locale, în procesului complet de management al 

apei. 

Indicatori utilizați 
• Setul de referințe (raporturi) pentru fiecare categorie de utilizări.
• Impactul unor factori ca densitate de locuințe, prețurile apei și

 consumuri.
•  Nivelul administrativ.
• Schimbări în procesul decizional bazat pe analizarea concluziilor 
 raportului.

Repetabilitate și aplicabilitate 
Metoda se poate repeta cu ușurință pe scară mai largă decât 
perimetrul bazinului hidrografic (de asemenea, pe unul 
administrativ), chiar și pe întreg teritoriul regiunii Herault, în special 
în ceea ce privește cifrele de consum, procesul de administrare și 
optimizarea cererii de apă.

Costuri totale 
104.000 €.

Alte referințe
Site-ul Consiliului general din Herault: www.herault.fr 
www.waterandterritories.eu
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  Local workshop 
(Source -  General Council of Herault)
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B – managementul secetei

P4 – IAA (Institutul apei din Aragon ) 

Ministerul Mediului 

1 – Centrul național de monitorizare a secetei (ONS)

Comunicare, tehnologie și infrastructură 

Din 2008

Spania 

Administrațiile de mediu, autoritățile bazinelor hidrografice, agricultori, municipalități, societatea civilă 

Național   

Francisco Aranda - faranda@aragon.es

Descriere proiect 

Centrul național de monitorizare a secetei este o inițiativă a Ministerului Mediului și problemelor din mediul rural și marin, menit să reunească 

toate autoritățile spaniole ale apei pentru a forma un centru de învățare, prognoză, atenuarea și monitorizarea  a secetei în Spania.

Acesta este format din 8 organizații ale bazinelor inter-comunitare care depind de guvernul național, din 7 comisii intra-comunitare ale apei, 
din orașele autonome Ceuta și Melilla și din cele 17 comunități autonome și corporații locale.

Fiecare parte trebuie să furnizeze informații adecvate pentru a putea anticipa efectele secetei și a atenua impactul asupra mediului 
înconjurător, al mediului social și economic.

Această inițiativă face parte din noua politică de consolidare a controlului public al consumului de apă și al calitătii și de sporire a participării și 
responsabilității cetățenilor de a combate pierderile, specula, deficitul și poluarea apei.

Există o secțiune dedicată Centrului național de monitorizare a secetei pe site-ul Ministerului Mediului (www.mma.es), unde pot fi găsite 
următoarele informații:

• Informații hidrologice despre căderile de precipitații, apele de suprafață, subterane, debite, calitatea apelor de suprafață, resurse non-
    convenționale, rezervele de zăpadă și zonele umede;
• Rapoarte de monitorizare a secetei elaborate de Ministerul Mediului;
• Măsuri legislative și de management implementate de administrațiile regionale și locale;
• Informații despre mediu educative pentru public;
• Link direct către site-ul Direcției generale de protecție civilă (informații de risc);
• Măsuri de atenuare a efectelor secetei asupra agriculturii.

Rezultate obținute 

Monitorizarea de către Administrație și societatea civilă:

• Rapoartele de monitorizare a secetei;

• Informații hidrologice actualizate despre căderile de precipitații, debitele râurilor, etc;

• Măsuri de atenuare a secetei.

Factori de succes 

Conținut și date frecvent actualizate. 

Indicatori utilizați 

Număr în creștere de utilizatori.
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Repetabilitate și aplicabilitate
Proiectul este repetabil în alte contexte, deoarece este un centru de cunoaștere, monitorizare, anticipare și atenuare a secetei alcătuit din toate 
administrațiile de apă ale țării. Prin urmare, ar putea fi aplicat în orice altă regiune cu modificările corespunzătoare țării respective.

Costuri totale
Nu pot fi cuantificate.

Alte referințe

www.mma.es/portal/secciones/aguas_continent_zonas_asoc/ons/
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B – managementul secetei

P4 – IAA  (Institutul apei din Aragon ) 

Administrația locală și Organizația bazinelor hidrografice

2 - Planuri de urgență pentru aprovizionarea centrelor cu populație de peste 20.000 de locuitori 

Infrastructură  

Din 2007

Centrele cu populație de peste 20.000 de locuitori din Aragon

Centrele cu populație de peste 20.000 de locuitori

Local    

Francisco Aranda - faranda@aragon.es

Descriere proiect

Planurile de alimentare de urgență pentru centrele cu populație de peste 20.000 sunt destinate să garanteze aprovizionarea în caz de 

secetă. 

Planul se bazează pe următoarele:

• O evaluare a riscurilor și sistem de control al nevoilor;

• Implementarea acțiunilor în funcție de valorile anumitor indicatori;

• Gestionarea cererii;

• Acțiuni privind furnizarea.

Măsurile de urgență sunt pentru situații neprevăzute, în caz de secetă severă sau de lungă durată. Măsurile includ construirea de 

puțuri de urgență, impunerea de restricții de furnizare, interzicerea utilizării, utilizare modificată temporar, etc.

Confederația hidrografică din Aragon a stabilit o serie de cerințe de rezervă în rezervoare pentru a alimenta principalii furnizori de 

apă din bazin, după cum urmează:

• Selectarea contribuțiilor minime înregistrate în perioadele istorice de 3, 6 și 12 luni consecutive pentru indicatorul considerat;

• Estimarea rezervelor necesare pentru a satisface orice deficit în contribuții (contribuții - cerere + rezervă).

Se stabilesc o serie de indicatori pentru principalii furnizori și pragurile din rezervele obligatorii, pe baza următoarei clasificări de 

alertă:

• Pre-alertă: 12 de luni de aprovizionare garantată;

• Alertă: 6 luni de aprovizionare garantată;

• Starea de urgență: 3 luni de aprovizionare garantată.

Alimentare Zaragoza:

• Rezerve minime: 25-30 Hm3. Cu toate acestea, datorită distanței de la rezervor la ieșirea alimentării, se stabilește un minim de 50

Hm3, extins la 100 pentru a menține fluxul de mediu, pentru rezervorul Ebro;

• Indicator: Volumul de apă stocat în rezervorul Ebro.

Aprovizionare Huesca:

• Rezerve minime: 6 Hm3;

• Indicator: Volumul de apă stocat în rezervorul Vadiello.

Rezultate obținute 

Asigurarea aprovizionarii cu apă în timpul perioadelor de secetă.
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Factori de succes

• Un sistem pentru evaluarea și controlul riscului de penurie.

• Implementarea acțiunilor, în funcție de valoarea indicatorilor.

• Gestionarea cererii.

• Acțiuni la ofertă.

Indicatori utilizați

Volumele de apă stocate în rezervoare bazate pe numărul populației.

Repetabilitate și aplicabilitate 
Poate fi repetat în alte contexte, deoarece scopul planului este de a gestiona secetă și a asigura alimentarea cu apă a populației, un obiectiv-
cheie în orice țară. Este necesar să se adapteze planul la condițiile caracteristice populației .

Costuri totale

Costul depinde de numărul populației. 

Alte referințe

Nespecificate.
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P4 – IAA  (Institutul apei din Aragon ) 

Organizația bazinelor hidrografice (Confederația hidrografică)

3 - Planul de acțiune pentru situații de alertă și posibilă secetă în Confederația hidrografică a bazinului 

Ebro

Comunicare; tehnologie și infrastructură  

Din 2007

Bazinul hidrografic Ebro

Administrațiile de mediu, autoritățile bazinelor hidrografice, agricultori, municipalități, societatea civilă, ONG-uri 

Interregional (comunități autonome)   

Francisco Aranda - faranda@aragon.es

Descriere proiect
Planul de acțiune pentru situații de alertă și posibilă secetă în Confederația hidrografică a bazinul Ebro a fost aprobat prin Ordin 
ministerial în martie 2007. Anterior, planul a fost supus unui proces de evaluare strategică de mediu, inclusiv o perioadă de 
consultare.

Planul privind seceta este un document de referință și un instrument eficient de gestionare a resurselor în perioadele de secetă. 
Metodele de funcționare și implementare a măsurilor au fost convenite de toate părțile implicate (societate, guvern, comunitate 
științifică, ONG-uri, etc).
Obiectivele specifice ale Planului sunt:

• Asigurarea disponibilității de apă necesare pentru a garanta sănătatea și traiul populației;

• Prevenirea sau a  minimizarea efectelor negative ale secetei asupra stării ecologice a furnizorilor de apă;

• Minimizarea efectelor adverse asupra furnizorilor către centrele de populație;

• Minimizarea efectelor negative asupra afacerilor, conform priorităților de utilizare stabilite în legislația apei și a planului de
gestionare.

Acest plan identifică măsurile de reducere considerate cele mai potrivite întrucât acestea merg dincolo de diferitele etape de 
dezvoltare ale unei situații de secetă, cu informații lunare de monitorizare a secetei înregistrate sub formă de hartă. În condiții 
normale, măsurile vor fi derivate din planificarea obișnuită, înainte de a trece succesiv la măsuri de monitorizare și de control, măsuri 
de conservare și mai apoi măsuri de restricționare.

Planul constă într-un diagnostic al secetei, un program de măsuri și un sistem de gestionare și de control:

• Diagnosticul include identificarea și caracterizarea parametrilor teritoriali și de mediu, prin analiza și caracterizarea secetelor de-a
lungul istoriei. Acesta include, de asemenea, definirea indicatorilor, pragurilor și a etapelor de secetă. Indicatorii de bază sunt:
volumul de apă  depozitat în rezervoarele de suprafață, nivelurile piezometrice în acvifere, debitele în spațiile de depozitare sau
rezervoare, cantitatea de precipitații la stațiile reprezentative și volumele estimate de zăpadă acumulată.

• Programul definește și descrie tipul de măsuri care pot fi aplicate pentru fiecare zonă în fiecare etapă a unei secete.

• Sistemul de management și monitorizare permite analiza măsurilor implementate, precum și acțiunile corective în cazul în care obiectivele 
nu sunt atinse și descrie metodologia pentru pregătirea rapoartelor de monitorizare ce analizează evoluția secetei.

Rezultate obținute 
Garantarea disponibilitatii apei necesare asigurării sănătătii populației și pentru minimizarea efectelor secetei, atât din punct de vedere al 
mediului cât și economic.

Factori de succes

Definirea indicatorilor, pragurilor și etapelor secetei.
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Indicatori utilizați

Volumul de apă din rezervoarele de suprafață. 

Nivelul apelor subterane în straturile acvifere. 

Gabarit fluvial în stații și rezervoare. 

Cantitatea de precipitații la stațiile reprezentative. 

Valorile estimate ale volumelor de zăpadă.

Repetabilitate și aplicabilitate
Proiectul  este repetabil în alte contexte, deoarece obiectivele planului sunt comune în toate regiunile Europei, dar ar trebui adaptat la 
condițiile din fiecare regiune.

Costuri totale
Nu pot fi cuantificate.

Alte referințe

www.mma.es/portal/secciones/acm/aguas_continent_zonas_asoc/ons/planes_sequia_isas/ch ebro.htm
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B – managementul secetei

P4 – IAA (Institutul apei din Aragon )  

Guvernul din Aragon

4 - Planul special de tratare a apelor reziduale din Aragon (PED) 

Infrastructură și tehnologie

Din 2004

Aragon

Administrațiile de mediu, municipalități

Nivel regional   

Francisco Aranda - faranda@aragon.es

Decriere proiect
Planul special de tratare a apelor reziduale din Aragon (PED), inițiat de către Guvernul de Aragon, este o acțiune fără precedent în Spania, cu 
scopul de obține corectarea evacuării apelor reziduale urbane în conformitate cu Directivele europene și a legislației regionale și naționale 
spaniole și pentru a asigura calitatea apei în timpul secetei. Obiectivul planului este de a epura toate apele reziduale urbane de la 
Municipalitățile și utilizatorii casnici într-un număr echivalent cu mai mult de 1.000 de locuitori, prin intermediul tratamentelor secundare. 
Acest plan funcționează în 176 municipii și implică construirea a 136 stații de ape reziduale și mai mult de 500 km de colectori, cu o investiție 
totală finală de mai mult de un miliard de euro. Planul este elaborat în cadrul unui sistem de concesiune, care include lucrările de construcție 
și de funcționare a instalațiilor. O populație de 200.191 de locuitori va beneficia de acest plan. Aceasta corespunde unui echivalent de 
594.930 locuitori echivalenți, ceea ce înseamnă că 21% din apele reziduale din Aragon trebuie tratate. Cumulat cu stațiile de tratare a apelor 
reziduale (EDAR) ce sunt deja în funcțiune, acest lucru va duce la tratarea a  90% din apele reziduale. Institutul de apă din Aragon (Ministerul 
Regional de Mediu) va asigura managementul tehnic al planului iar implementarea va fi efectuată de către SODEMASA, o companie publică a 
Guvernului din Aragon. Unul dintre aspectele esențiale ale planului este implicarea consiliilor urbane / rurale afectate, deoarece acestea vor 
transfera competențele lor în domeniul de tratare a apei către regiile autonome și se angajează să obțină terenul, ampriza și ocuparea 
temporară necesare pentru efectuarea lucrărilor de construcție. Institutul de apă de Aragon va acoperi costurile de construcție și de 
funcționare a infrastructurii incluse în Plan. Costul asociat cu tratarea apelor uzate va fi amorizat  printr-un impozit de salubritate (taxa 
ecologică), în decurs 20 de ani de durată concesiunilor.

Rezultate obținute 

În acest moment, proiectul a fost finalizat în 92 din cele 176 de municipalități. Acest lucru înseamnă că 17% din apele reziduale din Aragon au 

fost tratate.

Factori de succes

• Colaborarea inter-administrativă: consiliile urbane / rurale  - Institutul apei din Aragon.

• Sistemul de concesionare a lucrărilor publice: obligații – venturi din concesionări. Taxa de salubritate.

Indicatori utilizați

Procentul de ape reziduale tratate. 

Repetabilitate și aplicabilitate
Proiectul  poate fi repetat în alt context, pentru că este un instrument esențial pentru asigurarea calității apei, deși repetabilitate sa va depinde 
de nivelul de ambiție al planurilor menționate.

Costuri totale
Nedeclarate.

Alte referințe

portal.aragon.es/portal/page/portal/IAA/DEPURACION/RESUMEN
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B – managementul secetei

P5 – ERR 

Emilia-Romagna Region

5 – Program de acțiune locală pentru combaterea secetei și deșertificării

Soluții tehnice și campanii de informare

Din 2007 în continuare

Valea Lamone (provincia Forli-Cesena)

Producătorii agricoli

Regional    

Emanuele Cimatti - ecimatti@regione.emilia-romagna.it

Descriere proiect
Programul de acțiune locală pentru combaterea secetei și a deșertificării din regiunea 
Emilia-Romagna (LAP ER) s-a concentrat pe utilizarea necorespunzătoare a terenurilor 
și a resurselor de apă în zonele caracterizate de fragilitate climatică cu fenomene de 
secetă tot mai numeroase. Prin intermediul unor indicatori meteorologici și agro-
meteorologici a fost posibil să se identifice  zonele mai afectate de schimbările 
climatice, cu cele mai mari anomalii în regimul de precipitații și de temperatură: 
zonele de creastă, zonele joase și medii de deal, în special Romagna. Prin urmare, zona 
eșantion a fost identificată în Valea Lamone pentru stabilirea bilanțul critic de apă din 
bazinul său. Debitul din perioada verii nu permite satisfacerea cererii de apă pentru 
culturi în timpul sezonului de irigare și, prin urmare, zona a fost supusă la un fenomen 
extins de excavare a peste 460 de bazine de stocare a apei. Măsura de adaptare 
(bazine de stocare a apei) s-a dovedit a fi insuficientă, deoarece nu intervine asupra 
cererii de apă, care crește mai repede decât de stocarea ei. Impactul asupra râului 
rămâne negativ și neschimbat. În cadrul măsurii de minimizare în mod simultan la 

adaptare, sunt examinate resursele maxime disponibile (cu excepția Debitului minim vital – MVF) și există un acord privind măsurile 
ce conțin cererea. De exemplu: adoptarea unui echilibru corect al apei, specii și varietăți mai puțin consumatoare de apă, limitările 
extracțiilor, plata apei, limitările culturilor noi de Actinidia.

Soluțiile prevad  integrarea motivată a următoarele grupuri:

a) soluții structurale, de adaptare simplă, care să răspundă solicitărilor fără acțiuni de atenuare: i) răspândirea continuă a bazinelor
de stocare, de preferință de dimensiuni mai mari și cu un caracter de inter-companie, mai degrabă sub control public pentru o
gestionare corectă a DMV ; ii) extinderea consorțiului de distribuție a rețelei de apă;

b) soluții pentru re-echilibrarea agro-alimentară a întregului bazin, luând în considerare posibilitatea de atenuare: i) aplicarea
tehnicilor de economisire a apei specifice zonei și culturilor care necesită mai multă apă; ii) adoptarea unor practici capabile să
reducă consumul de apă; iii) înlocuirea culturilor ce necesită mai multă apă cu altele care au nevoie de mai puțină apă;

c) soluții care prevăd schimbul de valori sociale și de mediu ale resurselor: i) internalizarea costului apei; ii) controlul suprafețelor
culturilor care necesită mai multă apă

Rezultate obținute

• Comunicarea și acțiunile de informare, prin seminarii, întâlniri și conferințe au implicat direct peste 300 de oameni.

• Rezultatele proiectului LAP E-R au fost prezentate în două congrese științifice naționale (AIAM 2008 și AIAM 2009); metodologia și datele 

proiectului au apărut în publicații regionale și naționale (ARPA Rivista, Rivista Agricoltura).

• Acțiunile de creștere a gradului de conștientizare cu privire la problemele legate de secetă și deșertificare, resursele de apă și schimbările 

climatice au ajuns la numeroși utilizatori ai rețelei INFEA prin canale de informare web și centrele Faenza CEA 21 și Coop Atlantide. 
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• Obiectivele programului au atras interesul administrațiilor direct implicate în procese similare, dar în condiții diferite de mediu, cum ar fi 

Autoritatea bazinului Reno și alte autorități de îmbunătățiri funciare din Romagna. În urma proiectului LAP E-R, Autoritatea bazinului Reno 
a făcut un studiu asupra fenomenului de secetă în zonele sale de competență, furnizând date teritoriale și hidrologice.

• Pentru a evidenția vulnerabilitatea în aceeași măsură la secetă cât și la deșertificare, datorită prezenței culturilor și a tehnicilor de irigare care 
nu mai sunt durabile date fiind resursele actuale de mediu.

• Instrumentele adoptate în program, cum ar fi modelul echilibrului teritorial al apei Criteria Geo și datele băncii de prognoză-climatice ERG5, 
au fost puse la agenții care alcătuiesc tabelul tehnic (CER, CNR-Ibimet, CBRO).

• Activitățile întreprinse și rezultatele obținute de proiectul Interreg III ERE (Espace Riviere Europeenne) au fost valorificate prin proiectul LAP 
E-R la nivel regional. Acest lucru a permis lansarea unei colaborări științifice post-proiect privind problemele comune.

• Conceptele aflate la baza soluției tehnice propuse de proiectul LAP E-R cu scopul de a suține internaționalizarea costurilor apei au devenit o 
parte din instrumentele de planificare locale (PTCP Forli-Cesena), datorită conștientizării administratorilor implicați.

• Proiectul LAP E-R a interacționat pozitiv cu Acțiunea de verificare a stării de sănătate din 2009 a Programului de Dezvoltare Rurală, prin care 
Comisia Europeană a subliniat prioritatea pe 4 teme transversale: schimbările climatice, energia din surse regenerabile, gestiunea resurselor 
de apă și biodiversitatea.

Factori de succes
Stabilirea unei zone eșantion reprezintă, probabil, primul factor de succes, deoarece a identificat o situație critică, care este mult mai supusă la 
schimbările climatice. Cu toate acestea, elementul major care a dus la succesul acestui program este faptul că intervenția este adaptată 
simultan pe mai multe nivele: identificarea măsurilor de adaptare, re-echilibrarea culturilor și atenția pentru valoarea socială și de mediu a apei.

Indicatori utilizați
Numărul de participanți la conferințe / ateliere de lucru / seminarii (peste 300 persoane); publicații și articole; clip video de producție, numărul 
mare de părți interesate.

Repetabilitate și aplicabilitate 

Experiența este repetabilă și aplicabilă. Normele detaliate și coerența rezultatelor sunt specifice fiecărui context particular.

Costuri totale 
30.000 €.

Alte referințe

www.ermesambiente.it/wcm/acque/sezioni_home/in_evidenza/PAL_EmiliaRomagna.htm 

www.arpa.emr.it/pubblicazioni/siccita/generale_1096.asp
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P5 – ERR 

Autoritatea bazinului Reno

6 - Analiza bilanțului de apă al culturilor intensive în bazinul montan 

al Senio Torrent

Tehnologic, infrastructură

2006 – 2007

Bazinul montan al Senio Torrent (aflunet al râului Reno)

Administrațiile regionale și locale, autoritățile bazinului hidrografic, consorții de regenerare, servicii de suport tehnic. 

Interregional (întregul bazin)

Emanuele Cimatti - ecimatti@regione.emilia-romagna.it

Descriere proiect 
Studiul realizat în bazinul montan al Senio Torrent (270 km2) și-a concentrat atenția în 
special pe relația dintre echilibrul de apă și cererile de irigare  la nivelul unităților 
morfo-functionale (micro-bazine), precum și realizarea de instrumente cartografice 
tematice pentru planificare, capabile să identifice potențialul și limitele resurselor de 
apă destinate irigării.

Astfel, rezultatul vizează diagnosticarea situației actuale a teritoriului studiat cu referire 
la planificarea posibilelor soluții care urmează să fie adoptată pentru o dezvoltare 
durabilă, într-un teritoriu care face obiectul unei exploatări antropice intensive.

Procesul este structurat în 4 etape principale:

1.Colectarea și introducerea datelor administrative în dosarele referitoare la 
derivațiile apelor superficiale;

2. Elaborarea unor hărți de distribuție a culturilor intensive din bazin, prin foto-interpretarea orto-peisajelor QuickBird anul 2003 din satelit și 
a studiilor de precizie ulterioare pe  teren;

3. Realizarea bilanțului de apă al culturilor unice în conformitate cu schema de Thornthwaite-Mather, cu identificarea deficitului de
apă lunar;

4. Identificarea de unități morfo-functionale (87 micro-bazine).

Direcțiile de planificare sunt, de asemenea, menite să orienteze investițiile publice în lucrări consorțiale de acumulare estimând 
dimensionarea și evaluând prioritatea, pentru a valorifica sfere teritoriale mai echilibrate și a limita activitățile agricole, în cazul în 
care nu sunt precondiții de durabilitate.

Rezultate obținute
A fost elaborată o cartografiere pentru a evidenția nivelul critic al fiecărei unități morfo-funcționale, cu adresele relative de planificare și 
prioritățile de intervenție.

Nivelurile maxime de criticitate sunt identificate în unitățile de analiză ale pede-collina, de-a lungul teraselor de pe primul nivel al 
Torrents Senio  și Sintria, principalul său afluent, precum și pe părțile laterale de acumulări din apropierea curgerii de apă pe  dealul înalt.
La nivel de bazin deficitului  total de apă anual este de aproximativ 4 milioane m3 din care 89% poate fi măsurat în lunile iulie și august.

Factori de succes
Analiza distribuției culturilor intensive și echilibrul de apă relativ a identificat elementele de criticitate în singurele unități morfo-funcționale.
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Mai mult, studiul a venit în sprijinul activității de planificare a editării atât a lucrării "Piano Stralcio pentru bazinul Senio Torrent - revizuire 
generală", realizată de Autoritatea bazinului râului Reno cât și a lucrării "Variație a planului teritorial de coordonare a provinciei Ravenna 
în punerea în aplicare a Planului de protecție a apelor din Regiunea Emilia-Romagna".

Indicatori utilizați 
Combinația de date teritoriale (climatice, pedologice, agricole), necesare pentru calcularea bilanțului de apă a permis identificarea claselor 
generale necesare pentru a caracteriza diverse contexte productive prezente în bazin.

Repetabilitate și aplicabilitate
Acest studiu este adaptabil la toate acele zone caracterizate printr-o criticitate ridicată în găsirea resurselor de apă, o cerere excesivă care ar 
putea avea repercusiuni asupra caracteristicilor calitative-cantitative ale apelor.

Nevoia unor autoritățile competente de a atinge obiectivele cali-cantitative în sfera protecției ecosistemelor fluviale și a durabilității în utilizarea 
resurselor de apă indicate de legislația sectorială, se opune nevoii sectorului agricol de a dispune de o cantitate suficientă de apă, pentru a 
garanta viabilitatea tehnică și economică a producțiilor de specialitate care caracterizează teritoriul agricol.

Costuri totale 
6.000 € brut.

Alte referințe

Site-ul unde se poate citi și/sau întregul studiu (în italiană): www.regione.emilia-romagna.it/bacinoreno/Bilancio_Idrico_Senio/bilancio idrico 

Senio.htm

1. Correggiari Correggiari S., Canciani L, Cavazza C. (2007) "Analisi del bilancio idrico delle colture intensivă nel Bacino del Torrente Montano 
Senio" Jurnalul italian de Agro-meteorologie, Conferința Națională 10 °de Agro-meteorologie AIAM, n.1, ianuarie: 84 -85;

2. Canciani L. (2009) "Qualità dell'ambiente fluviale". Atașament tehnic la " Piano Stralcio pentru bazinul Senio Torrent - revizuire generală " 
realizat de Autoritatea bazinului râului Reno și adoptat de către C.I. prin decretul 2/3 din 17 decembrie 2009, Bologna, decembrie: pag. 68.
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Partener P6 – ARPA SIMC

Promotor

Proiect

Regiunea Emilia-Romagna și ARPA Emilia-Romagna – Serviciul hidro-meteo-climatic

7 – Observator și site web dedicate secetei        

Tip Comunicare

Perioadă Din 2002

Locație Regiune

Segment țintă Administrațiile regionale și locale, autoritățile bazinului hidrografic, consorții de regenerare, servicii de 
suport tehnic, institute de cercetare, agricultori, companii private, etc.

Nivel Regional

Contact Rosanna Bissoli - rbissoli@regione.emilia-romagna.it
Lucio Botarelli - lbotarelli@arpa.emr.it

Descriere proiect 
Proiectul constă în monitorizarea secetei și a efectelor sale pentru a sprijini factorii de decizie 
în acțiunile de prevenire și atenuare. 

A fost dezvoltat de asemenea un sistem integrat de informații  despre secetă bazat pe un site 
web în urma participării a ARPA la proiectele INTERREG III Desertnet și Sedemed. Site-ul 
conține informații pentru a sprijini punerea în aplicare a planului regional pentru protecția 
apelor și de gestionare a secetei. Observatorul secetei reprezintă nucleul site-ului; acesta oferă 
instrumente si date pentru studiul secetei și deșertificării în cadrul regiunii, adună 
documentația actualizată și informează instituțiile și cetățenii în mod corespunzător. 
Buletinele sunt produse săptămânal în timpul anotimpurilor critice, lunar în cursul anului, cu 
date măsurate și prognoză. Sunt disponibili indicatori și criterii de referință pentru secetă din 
punct de vedere meteorologic, agricol și hidrologic; în special, doi indicatori noi pentru 
evaluarea secetei agricole, care iau în calcul deficitul transpirației (Dtx) și conținutul de apă 
disponibilă în sol (AD).

Rezultate obţinute

Buletinele integrate privind seceta sunt utilizate de către administrație și organismele tehnice. Site-ul oficial regional pentru monitorizarea 

secetei.

Factori de succes

Reactualizări frecvente cu conținut de actualitate și probleme. 
Buletine de secetă ușor de utilizat.

Indicatori utilizaţi
Rată în creștere a accesărilor web și a numărului de utilizatori. 

Repetabilitate și aplicabilitate
Proiectul web privind observatorul este ușor repetabil și este un 
exemplu de colectare a informațiilor și a datelor din rețelele de 
monitorizare hidrologice și meteorologice, de aplicare atât a 
indicatorilor comuni cât și noi. Editarea web a buletinelor 
reprezintă o   modalitate ușoară de diseminare a datelor privind 
seceta.

Costuri totale

25.000€ / an.

Alte referințe

www.arpa.emr.it/siccita/

WG B – managementul secetei

Figura 1: conţinutul site-ului  web
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B – managementul secetei

P6 – ARPA SIMC

Autorita di Bacino del Reno (Autoritatea bazinului râului Reno)

8 – Niveluri de apă scăzute în bazinul râului Reno

Tehnologic, infrastructură

2005 – în continuare

Bazinul râului Reno

Administrațiile regionale și locale, autoritățile bazinului hidrografic, consorții de regenerare, servicii de suport tehnic. 

Interregional 

Lucio Botarelli - lbotarelli@arpa.emr.it

Descriere proiect
Proiectul constă în principal în furnizarea, prin intermediul site-ului Autorității bazinului râului 
Reno, a informațiilor privind evoluția nivelurilor de apă corespunzătoare fluxurilor din 
perioadele de secetă în raport cu situațiile monitorizate în principalele cursuri de apă ale 
bazinului hidrografic al râului Reno. Din acest motiv, periodic între mai și noiembrie sunt 
emise rapoarte ce arată tendința  nivelurilor.
Din 2005, au fost selectate stațiile mai adecvate și mai reprezentative (în jur de douăzeci) în 
tot bazinul râului Reno (așadar, de asemenea, pe teritoriul Toscanei), o dată cu evaluarea 
frecvenței mai potrivite  pentru domeniul de aplicare al observațiilor, verificarea fiabilității 
sistemului și planificarea activității relativ necesare pentru întreținerea rețelei de monitorizare 
regională.
De-a lungul anului, în timpul perioadelor cu ape scăzute, măsurile de capacitate sunt 
întocmite de ARPA Hidro-meteo-climatic, în colaborare cu Autoritatea bazinului râului Reno, 
periodic și în funcție de situațiile specifice care urmează să fie monitorizate (ploi intense și 
bruște, persistența perioadelor de secetă, extracția și degajarea volumelor de apă, etc.). 

Scopul este de a verifica fluxul cursurilor de apă, împreună cu întreținerea și actualizarea graficului de curgere a instrumentelor tele-
hidrometrice prezente în bazin, cu o atenție deosebită la descrierea condițiilor apelor cu niveluri   scăzute cu capacitate redusă.

Frecvența măsurătorilor de teren necesare variază în funcție de "stabilitatea" secțiunilor și a necesității de actualizare, revizuire și modificare a 
graficelor de debit, prin urmare la inundații, precum și a schimbărilor în condițiile hidro-morfologice de referință.

Astfel de activități sunt condițiile necesare astfel încât să asigure fiabilitatea sistemului de verificare directă a valorilor hidro-metrice, în special 
în funcție de valorile de capacitate foarte scăzute și aproape de la zero ale căror fiabilitate și confirmare necesită frecvente măsurători directe pe 
teren.

Utilizarea și optimizarea rețelei hidro-metrice regionale existente administrată de ARPA-SIMC este fundamentală, în scopul de a dispune, odată 
definite graficele de debit, un control în timp real.

Rezultate obținute
Periodic, de obicei din mai până în noiembrie, buletinele de raportare sunt întocmite pentru a arăta tendința nivelurilor. Această tendință constă 
în principal în observarea cantității de apă care curge  în secțiunea aflată sub monitorizare, pentru care a fost definit un "nivel critic" 
corespunzător DMV  (debit minim vital) al apei, determinat de Planul de protecție a apelor (PPA ) din regiunea Emilia-Romagna și un "nivel de 
alertă", cu o valoare dublată.

Alegerea definirii unei valori drept "alertă" este motivată de dorința de a asocia finalitatea controlului cu o abordare a gestionării pe termen 
scurt și mediu, mai ales în perioadele de debit minor și în concomitența temporală și spațială cu nevoile.

Bazinul hidrografic al râului Reno se prezinta a fi profund influențat de regimul de ploaie, evidențiind o anumită sensibilitate cauzată de 
prelungirea perioadelor de secetă; criticitățile au loc, în general, de la începutul sezonului de vară, când timpul de răspuns la evenimente 
meteorice semnificative și la situații climatice mai favorabile este lent, astfel încât recuperarea are loc numai în perioada ploilor de toamnă.
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Factori de succes 
Alegerea stabilirii "nivelului critic" și "nivelulului de alertă", în special în perioadele cele mai critice din concomitență temporală și spațială cu 

nevoile, este motivată de dorința de a asocia finalitatea controlului, cu o abordare a gestionării pe termen scurtă și mediu.

Indicatori utilizați
"Nivelul critic" se referă la o înălțime corespunzătoare a DMV  al apei iar "nivelul de alertă" este egal cu o înălțime dublată. Monitorizarea 

capacităților și debitului minim Vital (DMV ).

Repetabilitate și aplicabilitate
Această experiență este repetabilă în toate acele domenii caracterizate de perioade cu ape scăzute în raport cu sensibilitatea sistemului la 
prelungirea  perioadelor de secetă, la apariția factorilor critici de la începutul sezonului de vară și la recuperare realizată numai datorită ploilor 
de toamnă. În plus, ansamblul datelor colectate, pus în relație cu nivelurile măsurate, poate permite pentru definirea echilibrului între volumele 
de intrare și de ieșire în secțiunea de măsurare, care să permită o gestionare adecvată imediată a eventualelor derivații localizate în împrejurimi.

Costuri totale
Nedeclarate.

Alte referințe
• Site : www.regione.emilia-romagna.it/bacinoreno/sito abr/varie/portate 2009.htm
• Iuzzolino C., Canciani L. (2009). "Misure di portata evalutazione dei livelli idrometrici nei periodi di magra - Bacino del F. Reno". Minute de 
ședință ale Congresului internațional "Calitatea aerului, apei și a solului ", volumul III al Colecției "Qualita dell'ambiente", b GeoL@b, Imola, 24 - 25 
iunie: 75-84
•Iuzzolino C., Canciani L. (2009). "Bacino Fiume Reno: monitoraggio delle portate ed ottimizzazione degli usi sostenibili". Minute de ședință ale 
Congresului internațional " Studii și experiențe cu privire la utilizarea durabilă a resurselor de apă din Apenini", Pennabilli (PU), 26 -27 iunie: 41-44.
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P11 – ANM

Administrația Națională de Meteorologie, București, România
ANM este autoritatea națională în domeniul meteorologic din România și este subordonată Ministerului 
Mediului și Pădurilor, care funcționează pe baza Legii 216/2004.

9 – Rețea de agro-monitorizare - sistem integrat de management al resurselor de apă din România

Program național pentru prevenirea și gestionarea evenimentelor meteorologice extreme, protejarea vieții și a mediului 

În curs de derulare

România 

1. Factorii de decizie - Ministerul Mediului și Pădurilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
2. Comunitatea științifică - experți de la Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești",
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Facultatea de Agricultură
3. Agricultorii – Liga asociațiilor române a procedurilor din agricultură (asociație non-guvernamentală)
4. Companiile de asigurări - Groupama, FATA-ASIGURARI, OMNIASIG

Național

ANM: Dr. Elena Mateescu – Coordonator al laboratorului de agrometeorologie - elena.mateescu@meteoromania.ro

Daniel Alexandru: Expert în domeniul umidității solului - daniel.alexandru@meteoromania.ro

Descriere proiect
Efectele negative ale fenomenele meteorologice extreme asupra producției agricole necesită 
metode specifice de monitorizare cu scopul de a prognoza evoluția factorilor de risc. Întrucât 
vremea, clima și solul sunt extrem de variabile într-o regiune sau sub-regiune, densitatea de 
stații de  agro-meteorologice devine importantă. Mai mult decât atât, integrarea stațiilor într-o 
rețea unică care permite colectarea centralizată a datelor, analiză și interpretare este esențială 
pentru a oferi informații exacte pentru factorii de decizie.
Activitatea agro-meteorologică din cadrul ANM, care integrează probleme complexe cu 
privire la evoluția actuală și viitoare a stării de vegetație a culturilor și alimentării cu apă a 
solului în raport cu evoluția parametrilor meteorologici, reprezintă o activitate deosebit de 
importantă , cu scopul final de a elabora/edita agro buletine-meteorologice și de adisemina 
informații la nivelul factorilor de decizie din domeniul agriculturii și agricultorilor privați. 
Programul de măsuratori agrometeorologice include 55 de stații meteorologice, precum și 
informații agrometeorologice clasificate în funcție de referințele regiunii agricole și de tipurile 
de culturi, validate și gestionate pe baza unor programe specifice organizate în module de 

structuri de date, care reprezintă întregul sistem de monitorizare agrometeorologică.
Scopul principal al rețelei de agromonitorizare este supravegherea continuă a fenomenelor agrometeorologice (alertă/risc termic, hidric și 
mecanic), în scopul identificării în timp real a celor mai vulnerabile zone și diseminării informațiilor către utilizatorii care doresc să ia decizia 
corectă pentru a preveni și a atenua efectele asupra eficienței culturilor. 
Obiectivele specifice sunt:

• Monitorizarea parametrilor agrometeorologici zilnici și a schimbărilor în conținutul de umiditate a solului la nivel de cultură;

• Identificarea perioadelor și zonelor agricole, grav afectate de evenimente extreme;

• Realizarea prognozelor agrometeorologice pe termen lung privind creșterea plantelor, dezvoltarea și eficiența;

• Proiectarea și diversificarea produselor agrometeorologice, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor specializate de agrometeorologie și 
asistenței științifice a factorilor decizionali din domeniul agricol;

• Proiectarea și diversificarea produselor agrometeorologice, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor specializate de agrometeorologie și 
asistenței științifice a factorilor decizionali din domeniul agricol;

Rezultate obținute
Informațiile meteo, inclusiv prognoza agro-meteorologică este extrem de importantă pentru numeroase decizii tactice agricole  (de-zi-cu-zi) și 
strategice (pe termen lung). Există o creștere a cererii de informații în timp util depre vreme pentru o mare varietate de decizii de management 
agricol, variind de la reacția culturii la vremea de zi cu zi la adaptarea culturilor la schimbarea climei. 
Monitorizarea constantă a parametrilor atmosferici și înregistrarea cantităților de precipitații oferă informații în timp real cu privire la fenomenele
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meteorologice cu impact mare asupra agriculturii. Aceste informații se coroborează cu masuratori in-situ ale umidității solului și  observații pe 
teren privind stadiul de dezvoltare a culturilor și apariția nevoii de apă a plantelor. După ce informațiile sunt colectate și transmise la Centrul 
ANM din București, se calculează echilibrul apei din sol, sunt analizate necesarul de apă al culturilor și nevoia de apă în scopul evaluării 
resursele de apă disponibile pentru culturi. Modelarea și tehnicile SIG sunt folosite pentru a monitoriza extinderea spațială a fenomenelor 
meteorologice extreme și pentru a evalua zonele cele mai vulnerabile. Informațiile furnizate se referă la zonele agricole la nivel regional, sub-
regional și național, în funcție de nevoile specifice ale utilizatorilor finali. Principalul produs în cadrul activității operative agrometeorologice 
este Buletinul agrometeorologic care include diagnosticul și previziunile condițiilor meteorologice și impactul lor asupra stării de vegetație a 
culturilor din câmp. 
Buletinele agrometeorologice pot fi găsite on-line pe pagina web a ANM (www.meteoromania.ro) cu scop informațional și decizional. Pentru 
publicul larg, informația este diseminată prin intermediul mass-media. Emisiunile periodice (de exemplu, "Viața Satului") de la postul public de 
radio și televiziune cu acoperire națională vizează publicul din mediul rural. Articolele pentru publicații și reviste de specialitate apar bi-lunar și 
lunar în format electronic (www.magazinagricol.ro, www.lumeasatului.ro, www.gazetafermierului.ro, www.profitulagricol.ro, www.revista-
ferma.ro).

Factori de succes
Previziunile agrometeorologice includ informații specifice (temperatura aerului, 
precipitații, ETP, umiditatea solului, nevoia de apă a culturilor) necesare pentru 
evaluarea evenimentelor extreme (seceta sau excesul de umiditate). Aceste date 
colectate de Rețeaua națională de observare sunt analizate și comparate cu 
pragurile critice, cu scopul de a evalua pericolul și a face recomandări pentru 
factorii de decizie și agricultori . Prelucrarea și interpretarea datelor 
meteorologice (de la baza de date meteorologice sinoptică  / ORACLE) sunt 
realizate folosind aplicații specifice, cum ar fi AGRO-SYNOP, AGROSERV și AGRO-
TEMPSOL.
Datele agrometeorologice reprezintă informații de specialitate provenind de la 
rețeaua de stații meteorologice care derulează program agrometeorologic, 
reprezentative pentru zonele de interes agricol din România. Dinamica 
umidității solului în timpul perioadei de vegetație activă a culturilor (martie-
noiembrie) este monitorizată cu ajutorul echipamentelor de specialitate, cum ar 
fi 55 de sisteme portabile de măsurare de umidității solului (DELTA-T). Cantitatea 
de apă disponibilă în sol este determinată direct cu ajutorul senzorilor de la 
diferite puncte de observație (platforme agrometeorologice), reprezentative 
pentru agricultură. Colectarea datelor se face la fiecare 10 zile, la nivelul 
Serviciilor meteorologice, de către specialiștii agrometeorologici din rețea, apoi 
sunt transmise electronic prin intermediul calculatorului către Laboratorul de 
Agrometeorologie al ANM, în scopul redactării hărților privind rezerva de 
umiditate din sol (m3 / hectar) accesibilă plantelor (grâu de toamnă și porumb), 
la datele calendaristice de interes agricol și la diferite adâncimi (0-20 cm, 0-50 cm 
și 0-100 cm). Întregul sistem de agromonitorizare este susținut de dezvoltarea și 
îmbunătățirea cererii în ceea ce privește colectarea și transmiterea datelor 
agrometeorologice în flux rapid, și realizarea seriilor de date statistice - bănci de 
date și calculul indicilor agrometeorologici. Posibilitățile oferite de tehnicile de 
teledetecție SIG (produse software pentru trasarea spațiului principalilor 
parametri agrometeorologici / precipitații, indici de secetă, etc.), au crescut 
precizia de acoperire spațială cu ajutorul indicelui de vegetație NDVI obținut de 
la imaginile prin satelit realizate de SPOT VEGETATION.

Sursa: Hărţi şi imagini furnizate de Administraţia Nationala de 

Meteorologie        http://meteoromania.ro

              AGROMETEOROLOGICAL FORECASTS

Impartirea rezervelor de apă a solului (m3/ha) pentru cultura de 
porumb

Valorile reale / 31 august 2009

Previziuni / 31 august 2009 (estimata pe 4 august)
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INDICATORI UTILIZAȚI

    Colectarea de date agro-meteorologice fiable.
• Procesarea și extragerea de informații, stocarea datelor în baze de date specializate.
• Integrarea stațiilor agro-meteorologice într-o rețea unică, ce permite centralizarea, analiza și interpretarea datelor.
• Îmbunătățirea metodologiei de colectare și procedurilor de procesare a datelor (metodologii, colectarea și stocarea datelor,
verificarea acurateței și calității observațiilor, calibrarea instrumentelor, etc.).
• Informația de specialitate este trimisă către utilizatorii finali interesați de anumite regiuni agricole (regionale, locale) sau culturi (grâu,
 porumb, etc.).
• Indicii de secetă�
1. Indici agro-meteorologici/activități operaționale;

     Umiditatea solului
• Debitul de precipitații
• Valurile de căldură.

2.� Indici de secetă obținuți din senzori de la distanță/ activități operaționale;
• NDVI/ Indexuri de diferențe ale vegetației

3. Indici climatologici/activități de cercetare;
•  Index de ariditate/ UNEP
• Index de precipitații specializat
• Indexul "De Martonne" de ariditate
•  PDSI/ Indexul "Palmer" de severitate a secetei

• Training periodic pentru agrometeorologi. 
• Tehnologii pe internet�pagină de internet��www..meteoromania.ro

Repetabilitate și aplicabilitate
• NMA este una dintre cele trei instituții care operează în cadrul Secretariatul Tehnic al Comitetului Național pentru Combaterea Secetei, 

Degradării Terenului și Deșertificării, în concordanță cu Normele de Procedură ale Comitetului Național (aprobate de Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale prin Nr. 27528/VL/04.10.2005) și este membră a Biroului Executiv al Comitetului. Comitetului Național pentru 
Combaterea Secetei, Degradării Terenului și Deșertificării a fost înființat prin Decizia Guvernamentală 474/2004 și componenţa sa a fost 
stabilită prin Ordinul Ministerului 503/2005. 

• Specialiștii din Laboratorul Agrometeorologic participă ca Membri ai Grupului de Lucru pentru Planul Național de Adaptare la Impactul  
Schimbărilor Climat în cadrul UNFCC (2007-2009), coordonată de Ministerul Mediului și Pădurilor din România.
În 2008, România a aprobat "Ghidul pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice" prin Ordinul Ministerului (OM 1170/29.09.2008).

Costuri totale
Activitățile de meteorologie, cercetările fundamentale, monitorizarea sistematică și completă a vremii, schimbul internaţional de date și 
integrarea în Sistemul Mondial de Monitorizare a Vremii sunt finanțate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediuluiși Pădurilor. 
Fonduri suplimentare se obțin prin furnizarea de servicii specifice în domeniul meteorologic, conform contractelor semnate cu terții. Costurile 
activităților de bază (operarea și mentenanța rețelei) sunt de aproximativ 150,000 €/an, din care 80% sunt acoperite din bugetul MMP și 20% 
co-finanțate prin contractele semnate cu terții (companii de asigurare, ferme private, publicații specializate, etc.).

Mai multe referințe

• Pagini web��www.meteoromania.ro, www.meteoromania.ro/images/agro/rezervaapa.pdf și www.inmh.ro/images/agro/buletinagro.pdf
• Produse agrometeorologice afișate pe pagina web a promoterului proiectului
•  Hărți ale umidității solului pentru culturile de grâu de iarnă și porumb, actualizate la începutul și sfârșitul săptămânii
• Predicțiile agrometeorologice săptămânale care au dezvoltat agricultura pe întregul teritoriu agricol al țării, inclusiv recomandări specifice în 

funcție de evoluția vremii.
Publicații�
• Elena Mateescu, Ion POIANA, I. V. PESCARU, Oana OPREA, Daniel ALEXANDRU (2004] - "Agrometeorological monitoring system-decision " 

making instrument to prevent and mitigate the agricultura! drought in Romania", Atelier tehnic pentru pregătirea în caz de secetă în zona 
Balcanică în cadrul UNCCD, Poiana Braşov 25-26 Octombrie 2004, CD-ROM ISBN 92-95043-06-5;

•

•

Elena Mateescu, Elena Antipova (2009] - Chapter 5 „To promote more active collaboration with farming community in Europe for 
improved applications of agrometeorology at the farm level including Internet technologies" , Reports to WMO RA VI 2009, pp. 175-189;

Elena Mateescu, Elena Antipova (2009] - Chapter 5 „To promote more active collaboration with farming community in Europe for 
improved applications of agrometeorology at the farm level including Internet technologies" , Reports to WMO RA VI 2009, pp. 175-189;

•

•
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Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel, Waterschap Brabantse Delta (autoritatea regională a apelor) 

10 - Repunerea în funcțiune a sistemelor de apă pluvială (Beekherstel)

Planificare spațială, politica apei

Multe proiecte începând din 2000

Brabant

Autoritatea apelor#�guvernul regional#�agricultorii#�ONG-urile

Regional

Frank van Lamoen - fvlamoen@brabant.nl 
Dick Boland - dboland@dommel.nl 
Anja de Wit - adwit@dommel.nl

Descrierea proiectului
Datorită urbanizării și intensificarii utilizării terenului rural începând cu mijlocul 
secolului 20, inundațiile și nivelurile crescute de apă din pânza freatică ale terenurilor 
agricole din Brabant nu mai erau acceptabile din punct de vedere economic. Noi măsuri 
s-au axat pe canalizarea apei pluviale, rezultând canale navigabile drepte și o 
descărcare rapidă și sigură a apei. Totuși, acestea au avut neajunsuri grave pentru teren 
și natură (secetă mai intensă pe perioada verii). De asemenea a creat noi probleme 
pentru zonele urbane din aval (mai multe inundații iarna). Pârâiele șerpuite au creat un 
teren ideal pentru agricultura la scară largă. În anii recenți, opinia s-a schimbat și s-a 
pus mai mult accent pe o sursă durabilă de apă. Conform acestei noi abordări, toate 
domeniile (agricultura, natura, locuințele, etc.) ar trebui să beneficieze de resurse 
precum apa, fără a se influența reciproc într-un mod negativ. O soluție folosită la scară 
largă în Brabant și în restul Țărilor de Jos, a fost repunerea în funcțiune a sistemelor de 
alimentare cu apă pluvială. În unele cazuri, aceasta a fost axată pe reutilizarea 
sistemelor istorice de apă pluvială, în alte cazuri a fost creat un peisaj nou cu natură 
nouă.

Sursa: Beeldbank Provincia Noord-Brabant

Lipsa apei este o problemă viitoare datorită schimbărilor climatice și competiției pentru apă, iar prin repunerea în funcțiune a 
pârâielor se ajută la creșterea capacității de stocare a rezervelor de apă (reduce pierderile) și conservarea apei pe terenurile 
înconjurătoare.

Prin înlocuirea măsurilor și controlul tehnologic cu sisteme mai naturale și sisteme mai puțin reglementate, se ajută la îmbunătățirea 
sistemelor de alimentare cu apă la un nivel mai mare de autonomie. Asta înseamnă mai puține investiții pentru construcții și 
conducere, astfel se obține un profit mai mare din punct de vedere economic.

Rezultate obținute 

Multe proiecte au fost derulate în Brabant și Țările de Jos pentru repunerea în funcțiune a sistemelor de alimentare cu apă pluvială. Acestea au 

condus la:
• Mai multe valori naturale în pârâie și pe terenurile adiacente;

• Mai puține descărcări rapide, obținând o mai bună conservare a apei în sistemele de apă pluvială;

• O amplitudine mai mică a schimbărilor sezoniere în nivelurile de apă din pânza freatică, astfel, evitând problemele cu seceta.

Factori de succes

• Cooperarea dintre autoritățile apelor, guvernul regional și terții;

• Utilizarea terenului în alte scopuri, agricultura nu mai este sectorul predominant; 

• Implementarea Directivei-Cadru a Apei;

• Disponibilitatea la finanțare

WG B - managementul secetei
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Indicatori folosiți

• Lungimea pârâielor restabilite.

• Calitatea noilor sisteme de alimentare cu apă pluvială (indicatori WDF)

Repetabilitate și Aplicabilitate

Repunerea în funcțiune a sistemelor de apă pluvială poate fi executată în orice regiune cu căi maritime frecventate. Planificarea și execuția ar 

trebui să fie întotdeauna personalizată în funcție de nevoile regionale.

O parte din procesul de restabilire a fost executat în cadrul proiectului Interreg IIIB "Prevenirea Daunelor Inundațiilor cu Orientare către Natură.

Costuri totale

N.A. (în funcție de nevoile și situația regională).

Mai multe referințe

www.nofdp.net (în Engleză și Germană).

www.aaenmaas.nl (în Olandeză, parțial în Engleză). 

www.dommel.nl (în Olandeză, parțial în Engleză). 

www.brabantsedelta.nl (în Olandeză, parțial în Engleză).
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ZLTO��Organizația agricultorilor�#�Direcția Apelor 

11 - Sisteme flexibile de scurgere și irigare

Tehnologic, economic

Multe proiecte începând din 2000

Brabant

Autoritatea apelor, guvernul regional, agricultorii, ONG-urile

Regionall

Johan Elshof - johan.elshof@zlto.nl
Frank van Lamoen - fvlamoen@brabant.nl
Kees Peerdeman - k.peerdeman@brabantsedelta.nl 
Jacques Peerboom - jac.peerboom@wpm.nl

Descrierea proiectului
Agricultorii din Brabant tind să prefere nivele scăzute ale apei pentru a avea acces pe 
terenuri o perioadă mai îndelungată. Această scurgere este controlată de către 
autoritățile apelor.
În unele regiuni, au fost efectuate experimente pentru a permite agricultorilor să 
direcționeze scurgerile într-un mod mai flexibil, fie lăsându-i să seteze sistemul de 
drenaj din pânza freatică, fie să seteze nivelul de apă de pe căile navigabile. Aceste 
experimente au demonstrat că, permițând mai multă influență, agricultorii tind să 
accepte un nivel de apă mai ridicat. Acest lucru este benefic pentru zonele naturale din 
vecinătate, care aveau tendința să sece datorită nivelului scăzut de apă din pânza 
freatică. De asemenea a diminuat dependența de irigare din surse subterane de apă în 
perioadele secetiase. O parte din proces (robinete flexibile) a fost executat în cadrul 
programului Interreg IIIA  "Waterbeherr Benelux Middengebied".

Rezultate obținute 

Un număr mare de agricultori din zonele rurale secetos ale Brabantului au fost implicate în proiecte. 

Factori de succes

• Aplicabilitate în sistemele agricole existente.

• Cooperarea dintre autoritatea apelor și agricultori (organizare).

• Agricultorii își păstrează autonomia (cu anumite limite).

Indicatori folosiți

• Numărul de ferme și agricultori implicați

Repetabilitate și aplicabilitate

Măsurile pot fi aplicate în regiuni în care există sezoane umede și secetoase distincte iar agricultura este afectată de problemele sezonale a 

lipsei/surplusului de apă.

Costuri totale

N.A. (în funcție de situație, doar costul inițial al robinetelor și sistemelor de scurgere).

WG B - managementul secetei
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Mai multe referințe

www.frontpage.zlto.nl/watermanagement (în Engleză). 

www.brabantsedelta.nl��robinete flexibile�� 

www.peelenmaasvallei.nl�(drenaj flexibil)�
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Provincia Brabantul de Nord, Waterboard Aa en Maas

12 - Lista Regională de Priorități pentru folosirea apei în scopuri agricole și alte interese economice în 

condiții normale

Strategic / economice

Când există cereri noi de alimentare cu apă, trebuie aplicată o listă de priorități

Provincia Noord-Brabant

Agricultori și alte întreprinderi 

Național/Regional

Felix Helmich - Fhelmich@brabant.nl 

René Klerks - Rklerks@brabant.nl 

Descrierea proiectului

Pentru a crește autonomia regională și siguranța apei pentru uz agricol și alte scopuri 

economice, pot fi distinse patru preferințe (în ordinea priorității):

Reducerea cererii de apă: prin stimularea creării şi îmbunătăţirii rezervelor de apă, 
proiectelor şi comunicării. Stimularea utilizării altor tipuri de apă precum apa curgătoare 
purificată în loc de apă de la robinet.  

O mai bună utilizare a apei locale: apa este reţinută şi stocată prin stabilizarea ei în 
perioadele umede şi reţinerea apei(subterane), fără a-i permite să se scurgă la fel de 
repede

Surse de apă externe;

Extragerea apei subterane.

Rezultate obținute 
Lista de priorități a fost preluată ca o strategie de adaptare în cadrul 'Deltaplan hoge zandgroden'', un plan al autorității apelor din organizațiile 
agricole pentru a face părțile superioare ale North-Brabant rezistente la schimbările climatice. 

Factori de succes

Această politică a fost aplicată și în alte planuri și trebuie luată în considerare când apar noi cereri de apă. Printre primele succese înregistrate 

este aplicarea sa în�"Deltaplan for the high sandy areas".

Indicatori folosiți

Reducerea pierderilor pentru utilizatorii de apă datorate lipsei ocazionale de apă.

Repetabilitate și aplicabilitate

Politica și procesul de cooperare pot fi aplicate și în alte regiuni. În acest caz, modificarea priorităților ar putea fi necesară.

Costuri totale

Nedeclarate.

Mai multe referințe 
www.aaenmaas.nl 
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13 - Lista (Națională) de Priorități 

Economic

În perioadele secetoase

Provincie Noord-Brabant

Utilizarea responsabilă a apei în perioadele secetoase 

Regional

René Klerks - Rklerks@brabant.nl

Frank van Lamoen - Fvlamoen@brabant.nl

Descrierea proiectului 
În general, Tările de Jos dispun de apă curată suficientă. O mare parte din apa curată 
disponibilă este adusă din afară de la râurile Rhine și Meuse. Limburg și Noord-Brabant sunt 
alimentate cu apă parțial prin sistemul de canalizare care duce la Meuse. Unele dintre părțile 
superioare ale Tărilor de Jos, unde extragerea de apă de la suprafață nu este posibilă, sunt 
dependente de proviziile locale de apă subterană în perioadele secetoase.

Câteodată există deficit de apă în perioade mai lungi de secetă, care duce la daune în unele sectoare 
precum agricultura, industria, transportul și natura. În cazul unor circumstanțe excepționale, precum 
vara secetoasă a anului 2003, intervine Lista Națională de Priorități (Nationale Verdringingsreeks). 
Această listă reglementează prioritățile pentru distribuirea de apă curată, bazate pe criterii de siguranță, 
durabilitate și daune sociale sau economice.

Prioritatea 1 - Siguranța și prevenirea daunelor ireversibile:

1. � Stabilitatea structurilor de protecție împotriva inundației.

2. � Subsidență și așezare (sol umed și mlaștini montane).

3. Natura (legată de condițiile solului).

Prioritatea�2 -�Utilitățile publice�

1. Furnizarea de apă potabilă.

2.  Furnizarea de energie� 

Prioritatea 3 -�Utilizarea la scară mică sau largă�

• Irigarea temporară a culturilor valoroase.

• Procesarea apei. 

Prioritatea�4 -�Alte interese�(considerente economice, de asemenea legate de 

natură):

Transportul.•

Agricultura.

• Natura (în cazul în care nu se produc daune ireversibile)

• Industria.

• Regenerarea apei.

• Pescuitul

WG B - managementul secetei
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Rezultate obținute

Lista de priorități este utilizată de către toate autoritățile de management al apei.

Factori de succes

Cooperarea dintre autoritățile apelor în spațiu și în ierarhie.

Indicatori folosiți

Siguranța și prevenirea daunelor ireversibile.

Repetabilitate și aplicabilitate

Politica și procesul de cooperare pot fi aplicate și în alte regiuni. În acest caz, modificarea priorităților ar putea fi necesară.

Costuri totale

Măsuri de politică, fără costuri.

Mai multe referințe 

www rijksovfirhftirl nl/Hncnmfintfin-fin-pnhlicntifis/pnhlicntifis-ph^l/nntinnnnl-wntfirplnn-9009-901^-fingfils html 
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LP - HMUELV 

BMBF - Bundesministerium für Bildung und Forschung (Ministerul Federal pentru Educație și Cercetare)

1 - KLIMZUG - Rețeaua Regională pentru adaptarea la schimbările climatice - Hessenul de Nord; Sub-
proiect: Impactul schimbărilor climatice și strategiile de adaptare pentru managementul resurselor de 
apă ale râurilor Eder și Fulda

Comunicare, tehnologic  

Sub-proiect (Noiembrie 2008 - Noiembrie 2012) 

Regiunea Hessenului de Nord

Din grupul ţintă al acestui proiect fac parte autorităţile apei, regionale şi locale, precum şi acţionarii privaţi.

Regional

Barbara Ehrle-Manthey - barbara.ehrle-manthey@umwelt.hessen.de 

Prof. Dr.-Ing. Stephan Theobald - s.theobald@uni-kassel.de

Descrierea proiectului

Hessenul de Nord este o regiune model pentru adaptarea la schimbările climatice. 
Rețeaua KLIMZUG este compusă din instituții de cercetare și reprezentanți ai 
sectoarelor business, administrative și educaționale. Acești parteneri dezvoltă în comun 
și aplică măsuri și strategii de adaptare la schimbările climatice regionale în 
următoarele domenii: scenarii, resurse, energie, transport, turism, sănătate și societate. 
Ca un pas următor, soluții și măsuri de succes vor fi transferate la alte regiuni și state 
federale. Proiectul Departamentului de Inginerie hidraulică și gestionarea resurselor de 
apă de la Universitatea din Kassel este parte din domeniul "Resurse". Acest domeniu 
este subdivizat în 3 proiecte, în care sunt investigate, din punctul de vedere al 
schimbărilor climatice, problemele precum agricultura, pădurile și managementul apei. 
Ținta proiectului de cercetare este să cuantifice impactul schimbărilor climatice asupra 
managementului apei și să dezvolte strategii de adaptare. Variabilele luate în 
considerare sunt schimbarea modului de utilizare a terenurilor, folosirea limitată a 
zonelor protejate ale râurilor și luncilor inundabile precum și operaţiuni de adaptare 
construcțiilor hidraulice pentru a îmbunătăți utilizarea resurselor de apă. Zona de 

proiect cuprinde Lacul Eder și cursurile din aval ale lacurilor Eder și Fulda. Simulările și investigațiile sunt demarate cu sprijinul 
modelelor numerice hidrologice și hidrodinamice, precum și sistemul de informații geografice (GIS). 

Partenerii de cooperare: Științific (CESR, Departamentul de Știință și Resurse Regenerabile de Plante din Grassland, etc.)

Administrativ (Consiliul Regional din Kassel, birourile județene).

Operatorii barajelor (e.on Wasserkraft GmbH, WSA Hann. Münden).

Cuvinte cheie: Schimbări climatice, inundații, nivel scăzut al apei, putere hidraulică.

Rezultate obținute
Proiectul este încă în derulare, dar implementarea cu succes a strategiilor de adaptare ar trebui obținută prin participarea tuturor celor 
interesaţi folosind inovaţiile administrative ale rețelei KLIMZUG Nordhessen.

Factori de succes 

Aspectele inovării:

La nivel informativ�

• Inovaii administrative: ofițerii de adaptare la schimbările climatice (KAB), managerii de adaptare la schimbările climatice (KAM), academia de 
adaptare la schimbările climatice (KAA);

• Rețelistică.

WG C - adaptarea la schimbările climatice
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Nivel tehnic - profesional�

• Detectarea și evaluarea impactului schimbărilor climatice;

• Continuarea lanţului model (HN-Modelling urmând modelul de climat, precipitaţii şi scurgeri, furnizat de GIS-Tools și DSS).

Indicatori folosiți 
Indicatori tehnici�

Parametri hidraulici (nivelul apei, viteza de curgere, zone inundate, etc.)

Repetabilitate și aplicabilitate 
În primă fază, și în alte regiuni trebuie cunoscut impactul schimbărilor climatice asupra managementului resurselor apei pentru a aplica 
strategii de adaptare corespunzătoare. Pentru această provocare, proiectul ne poate furniza următoarele date:

La nivel informativ�

•  Experiența inovaţiilor administrative este interesantă de aplicat și în alte regiuni aflate în procesul de adaptare la schimbările climatice.  
Astfel, poate fi utilă rețeaua Regională, Națională și Internațională a proiectului KLIMZUG. Nivel tehnic - profesional

• Aplicarea modelului aprobat internațional HN și furnizarea de GIS-Tools și DSS în alte regiuni, facilitează detectarea și evaluarea impactului  
schimbărilor climatice.

• De asemenea, adaptarea strategiilor dezvoltate în sub-proiect vor fi un punct de orientare pentru bazinele altor râuri. Astfel, grupurile 
interesate vor avea la dispoziție materiale, iar academia pentru adaptare la schimbările climatice oferă pregătire avansată în cadrul 
seminariilor, atelierelor și excursiilor organizate. 

Costuri totale 

Sub-proiect: 336.000€.

Mai multe referințe 
www.klimzug-nordhessen.de
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P2 - HLUG

Ministerul Mediului din Hessen (HMUELV)

2 - Programul Integrat de protecție a climatului din Hessen (INKLIM 2012) 

Tehnologic, infrastructural, economic

2004 - 2009

Hessen

Guvern regional, factori de decizie

Regional

Dr. Helmut Wolf - helmut.wolf@hlug.hessen.de

Descrierea proiectului
Ministerul Hessian al Mediului, Zonelor Rurale și Protecției Consumatorului (HMULV) a lansat 
Programul Integrat de Protecție a Climatului din Hessen 2012 (INKLIM 2012) în primăvara 
anului 2004. Proiectul de cercetare a fost înființat pentru a identifica ținte active pentru 
contribuția Hessiană în reducerea efectului de seră după ratificarea Protocolului Kyoto de către 
Parlamentul German.
Principalele obiective al INKLIM 2012 au fost actualizarea datelor privind emisia de CO2 și 
elaborarea de scenarii tehnice/economice, analizarea schimbărilor climatice și impactul lor la 
scară regională, precum și dezvoltarea de instrumente și măsuri pentru protecţia eficientă la 
schimbările climatice alături de o evaluare a costurilor implicate. Specific programului a fost 
considerarea integrată a măsurilor de reducere a gazelor cu efect de seră și măsurile de 
adaptare la schimbările climatice.

INKLIM�2012�era compus din 3 module�

• Modulul I: Scenarii tehnice/economice de bază (2005/2012);

• Modulele II și II plus: Schimbările climatice și efectele lor asupra Hessenului;

• Modulul III: Instrumente, costuri și măsuri de implementare;

Modulele I și III au fost coordonate de către Centrul European de Cercetare Economică (ZEW). Modulele II și II plus au fost implementate de 
către Agenția Hessiană de Mediu și Geologie (HLUG).

În cadrul modulului II, au fost analizate și documentate din punct de vedere științific și statistic schimbările climatice din Hessen începând cu 
anul 1900. În plus, a fost proiectată posibila evoluție a schimbărilor climatice în Hessen până în anul 2100 pe un model adecvat.

Pentru sectoarele de management al apei (fluxul sistemelor de râuri Hessiane și regenerarea apei subterane), agricole și forestiere, schimbările 
climatice așteptate pot fi deduse din proiecția schimbărilor climatice până în 2050 (respectiv 2100). Mai mult, au fost studiate și posibilele efecte 
asupra naturii și diversității speciilor precum și asupra sănătății omului.

În cadrul modulului II plus, în plus față de studiul preliminar asupra unei posibile stocări de CO2 în formațiunile geologice, a fost studiat impactul 
schimbărilor climatice în următoarele domenii/sectoare:

�    Forestier și agricol;

�    Viticultură și cultivarea fructelor; 

�    Fenologie;

�    Sol (conținut de carbon);

�    Fluxul sistemelor de râuri Hessiane;

�    Cerere adițională de apă în scopuri agricole.
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Mai multe referințe 
Pagină web� klimawandel.hlug.de/ english-information/ inklim-2012.html
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INKLIM 2012 a fost baza științifică pentru Strategia de Protecție Climatică a Hessenului 2012 (Klimascutzkonzept Hessen 2012) care a fost 
prezentată de către Ministerul Hessian de Mediu în Martie 2007. Strategia se bazează pe cei trei piloni de adaptare la schimbările climatice, 
reducere de emisii CO2 prin inovație și comercializarea internațională a emisiilor.

Ministerul Hessian de Mediu a fost apoi solicitat să elaboreze Planul de Acțiune pentru Protecție Climatică (Aktionsplan Klimaschutz) în baza 
Strategiei de Protecție Climatică. Planul a fost adoptat de către Guvernul Hessian în Noiembrie 2007.

Rezultatele programului INKLIM 2012 vor fi luate în considerare pentru Strategia de Adaptare Hessiană, aflată încă în dezvoltare.

Rezultate obținute

• Date actualizate privind emisiile de CO2.

• Cuantificarea scenariilor tehnice/economice.

• Impactul schimbărilor climatice în diferite sectoare și evaluarea costurilor aferente.

• Instrumente și măsuri pentru o protecție eficientă la schimbările climatice.

Factori de succes

• Considerarea integrată a măsurilor de reducere a gazelor cu effect de sera ( atenuare) și a celor de adaptare la schimbările climatice 

• Abordarea integrată a efctelor schimbărilor climatice asupra diverselor sectoare de activitate aflate în legătură unele cu altele

Indicatori folosiți

• Datele privind emisiile de CO2�

• Costurile implicate de schimbările climatice.

• Diverși indicatori specifici unor sectoare.

• Numărul de sub-proiecte

• Numărul celor interesaţi.

Repetabilitate și aplicabilitate

Abordarea integrată de investigare a efectelor schimbării climatice pe diferite sectoare și utilizarea ulterioară pentru dezvoltarea unei politici 
poate servi ca exemplu pentru alte regiuni.

Costuri totale 

Modulul�II: 160.000€.

Modulul�II plus: 155.000€.
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Ministerul Mediului din Hesse (HMUELV)

3 - Management Strategii de adaptare la schimbările climatice și la condițiile meteo extreme 
și măsuri pentru un management durabil al apei subterane (AnKliG)
Tehnologică, economică

2006 - 2010

Hessian Ried si Odenwald (partea de sud a Hessenului)

-  Autoritățile apei
-  Administrarea de mediu
-  Gestionarea  / furnizarea apei
-  Agricultură
-  Păduri
-  Asezări umane
-  Mu nicipalitățile 

Regional, local

Mario Hergesell - mario.hergesell@hlug.hessen.de

Descrierea proiectului
Proiectul de cercetare "AnKlig" beneficiazăde colaborarea între Agenția Hessiană pentru 
Mediu şi Geologie, un furnizor important de apă (Hessenwasser) și o companie de inginerie 
(BGS Umwelt). Proiectul a început la sfârșitul anului 2006 și sa terminat în 2010. Proiectul este 
finanțat de către Ministerul Federal al Educației și Cercetării (BMBF) și aparține Programului 
Național de Cercetare "Klimazwei". Activitățile de cercetare se concentrează pe un acvifer 
poros de întindere mare aflat în sudul Hessenului (Hessian Reed) și pe un acvifer adiacent 
fracturat din Odenwald. Cele două regiuni diferă în mod considerabil în ce priveşte regimul lor 
hidrologic și infrastructura de alimentare cu apă.Obiectivul general al proiectului este de a 
elabora măsuri de adaptare și strategii pentru o gestionare durabilă a apelor subterane. Un 
obiectiv major al proiectului este de a evalua implicațiile schimbărilor climatice asupra 
diferitelor sectoare, care trebuie să fie abordate printr-o abordare integrată de management a 
apelor subterane. Modelarea distribuțieiapelor subterane este realizată pentru determinarea 
modificărilor refacerii apei subterane și a nivelelor acesteia pentru diferite scenarii de emisie 
(A1B, A2, B1). Datele utilizate de proiecţie climatice se bazează pe modelul general de 
circulaţie ECHAM5  şi diferite modele climatice regionale (WETTREG, STAR,CLM).

Obiectivele suplimentare ale proiectului sunt:

• Pentru a cuantifica necesarul de apă în viitor pentru apă potabilă și de irigare;

• Pentru a evalua garanția aprovizionării de facilități locale pentru utilizare publică de apă (de exemplu, din izvoare regiunii Odenwald);

• Pentru a evalua gradul de conflicte de utilizare a apelor subterane cu alt tip de utilizare a terenurilor;

• Pentru a dezvălui capacitățile și limitările de gestionare a apelor subterane pentru a contrabalansa impactul schimbărilor climatice asupra 
resurselor de apă subterană. 

Rezultate obținute
În zona studiată cantităţile anuale de precipitatii vor rămâne în mare parte neschimbate și relativ independente de scenariile climatice, deși va 
exista o schimbare sezonieră de veri secetoase și ierni cu  precipitații mai bogate. Adică reîncărcarea anuală va rămâne neschimbată până în 
2050 și fluctuează în intervalul observat în ultima decadă. În a doua jumătate a secolului reîncărcarea anuală tinde să crească moderat.

În cazul alimentării cu apă potabilă, verile viitoare vor fi mai calde, cu precipitații sărace, iar necesarul de apă va crește. Ca o consecință a 
scăderii debitului izvoarelor pe perioada verii, furnizarea descentralizată a apei va fi amenințată și ar putea fi necesare cantități adiționale. Cu 
toate acestea, necesarul mediu de apă va fi afectat mai mult de creșterea demografică decât de schimbările climatice . Căt privește irigațiile, 
cantitățile adiționale de apă vor crește ca urmare a verilor mai uscate și a perioadelor mai lungi de vegetație. În orice caz, dependența mare a 
pieții de produsele agricole trebuie luată în considerare.
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Efectele potențiale ale schimbărilor climatice prognozate privind gestionarea apei sibterane și conflictele de interese apărute între domenii 
conexe concurente sunt ilustrate în figura de mai jos:

Măsuri de adaptare tipice:

• Stabilizarea nivelului apelor subterane prin reîncărcarea artificială (infiltrarea];

• Optimizarea tehnicilor de irigare ce economisesc apa (intensitatea și durata irigaţiei);

• Cultivarea culturilor rezistente la căldură, cu cererea de irigare mai mică;

•  Redistribuirea şi modificarea dinamică a cantităţilor extrase prin intermediul rețelei regionale de alimentare cu apă

•  Adaptarea (dimensionarea) și extinderea rețelei regionale de alimentare cu apă;

• Instalarea locală de puțuri în zonele rezidențiale, în scopul de a cresterea nivelului apelor subterane în timpul perioadelor ploioase

Factori de succes
• Abordarea multi nivel: cooperare între o agenție de mediu (HLUG), o companie regională care aprovizioneaza cu apă (Hessenwasser)și o  

companie de inginerie (BGS Umwelt).

•  Abordarea integrată de cercetare (trans-sectorială).

Indicatorii utilizați
Gradul de reincarcare a apelor subterane, a nivelelor apelor subterane, cererea de apă potabilă, cererea de apă pentru irigare.

Repetabilitatea și aplicabilitate

•  Metodologia de modelare a impactului hidrologic.
Modelul distributiei al apei poate fi aplicabil în alte regiuni, în scopul de a determina efectele potențiale ale schimbărilor climatice asupra 
refacerii apelor subterane, a altor componente de bilant al apei.

•  Confruntarea cu incertitudinile modelelor rezultate.

O problemă majoră în evaluarea impactului potențial al schimbărilor climatice asupra resurselor de apă sunt incertitudinile inerente în 
proiecțiile climatice regionale. Punerea în aplicare a ansamblurilor de modele produce lărgimi de bandă ale rezultatelor modelelor. Pentru 
dezvoltarea strategiilor de adaptare trebuie să luăm în considerarea aceste incertitudini si variaţii.

Experiență în evaluarea și gestionarea incertitudinilor asociate cu modelele impactului hidrologic regional pot fi transferate și schimbate.

Costurile totale

1 milion €.

Alte trimiteri 

Proiectulul: www.anklig.de

În general, se arată că, datorită schimbărilor climatice, nu va fi nici un declin în conflictele de utilizare asociate cu apa subterană. Datorită 
tendințelor prognozate climatice (veri uscate și ierni umede) schimbări periodice ale nivelului apelor subterane extreme sunt susceptibile de 
a continua și intensifica în viitor. O tendință clară spre niveluri ale apei subterane mari sau mai mici este nesemnificativă, tendința nivelului 
apelor subterane va depinde întotdeauna de constrângerile locale, ale managementului acestei resurse.
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P2 - HLUG

Ministerul Mediului din Hesse (HMUELV)

4 - Programul Integrat privind  protecţia climei în Hessen (INKLIM 2012) (Modulul II) Subproiect : Studiul 
distribuției spațiale a  gradului de reîncărcarea a apelor subteraneca urmare a potențialelor efecte ale  
schimbărilor climatice 

Tehnologic, economic

2004 - 2006

Întreaga suprafață a statului  Hesse

-  Autoritățile apei
-  Administrarea de mediu
-  Gestionarea apei / care aprovizioneaza 
-  Agricultură
-  Domeniul forestier
-  Așezări umane
-  Municipalitățile 

Regional

Mario Hergesell - mario.hergesell@hlug.hessen.de

Descrierea proiectului 
În cadrul domeniului de aplicare a Programului Integrat a protecția climei Hessen (INKLIM 
2012) (Modulul II) Agenția Hessian pentru Mediu și Geologie a investigat efectele schimbărilor 
climatice asupra gradului de reîncărcare a apelor subterane, în Hessen. Proiecțiile climatice la 
nivel regional pe baza modelului de circulație generală ECHAM4.,IPCC scenariul B2 de emisie 
si metoda statistică WETTREG statistică metoda downscaling (Enke, 2003) au fost folosite 
pentru modelarea distributiei apei (HERGESELL și Berthold, 2005) până în anul 2050.

Rezultate obținute  
Apele subterane reprezintă 95% din sursa de apă potabilă în Hessen. Schimbările climatice 
previzionate au un impact semnificativ asupra resurselor de apă subterană din Hessen. 
Rezultatele modelării arată că reîncărcarea apelor subterane, crește cu aproximativ 25% până 
în 2050, comparativ cu perioada de referință 1971-2000. Această creștere remarcabilă se 
datorează schimbarii sezoniere a precipitațiilor de la vară la iarnă. În viitor, ratele medii de 
reincarcare a apelor subterane vor corespunde la rate ridicate de reincarcare care au avut loc 

în timpul perioadelor umede din trecut. Cu toate acestea, ratele scăzute de reincarcare a apelor subterane pot fi încă posibile în timpul 
perioadelor lungi de secetă.
Conform previziunilor privind schimbările climatice, Hessen este puțin probabil să se confrunte cu probleme fundamentale cu privire la 
aprovizionarea cu apă, chiar și în condiții climatice schimbate. Cu toate acestea, posibilitatea deficitelor regionale nu poate fi exclusă, în special 
în perioadele mai lungi de secetă. Modificările proiectate în balanța apelor subterane nu afectează doar sectorul de aprovizionare cu apă. 
Nivelurile ridicate sau scăzute a apelor subterane provoca probleme în zonele rezidențiale, agricultură, silvicultură și biotopuri.

Datorită creșterii a nivelurilor apelor subterane drumurile pot fi inundate si beciurile de clădiri în zonele urbane pot fi deteriorate de inundații 
sau de umiditate. Niveluri extrem de ridicat a apelor subterane determina umiditatea excesiva în zonele agricole si forestiere. Ca o consecință, 
zonele agricole utilizate nu pot fi cultivate, iar pădurile sunt deteriorate. Rate mai mari de reincarcare a apelor subterane pot afecta calitatea 
apelor subterane din cauza scurgerii de nitrati in zonele agricole.

Condițiile meteorologice extreme (veri uscate şi calde şi ierni ploioase) provoca stres plantelor. În Reed Hessian, în cazul în care agricultura 
joacă un rol dominant, cererea de apă pentru irigații va crește în mod semnificativ.

Nivelurile scăzute a apelor subterane în timpul perioadelor de secetă ar putea fi dăunătoare pentru biotopuri şi păduri dependente de apele 
subterane. Clădiri și infrastructură de trafic pot fi deteriorate ca urmare a nivelului apelor subterane în timpul perioadelor de secetă. De 
alimentare cu apă descentralizată în regiunile montane pot fi amenințate prin rularea uscată de izvoare în timpul sezonului de vară.
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Pentru a face față efectelor descrise ale schimbărilor climatice asupra echilibrului a apelor subterane, este necesar să se dezvolte măsuri de 
adaptare și strategii pentru o gestionare durabilă a apelor subterane. Cu toate acestea, rezultatele sunt bazate pe un singur scenariu de emisie 
unică (B2), astfel încât acestea nu pot fi considerate ca previziuni. Prin urmare, studii suplimentare sunt necesare în considerarea proiecțiile altor 
previziuni climatice, în scopul reflectarii mai bune a posibilelor scenarii climatice viitoare

Factori de succes  
Abordări intersectoriale (în calitate de sub-proiect al Programului Integrat a protecția climei pentru Hessen, INKLIM 2012).

Indicatorii utilizați

Gradul de Reîncărcare a acviferului . 

Repetabilitatea și aplicabilitate

Metodologia de modelare a impactului hidrologic. 

Modelul distributie a apei poate fi aplica în alte regiuni, în scopul de a investiga efectele potențiale ale schimbărilor climatice asupra apelor 
subterane si reincarcare a altor componente ale apei.

Costurile totale

Costurile administrative interne.

Alte trimiteri 
Site-ul a INKLIM 2012 - Modulul II rapoartele finale:

klimawandel.hlug.de/english-information/inklim-2012/module-ii-ii-plus/module-ii-reports.html

ENKE, W. (2003]: aplicarea unui model de downscaling statistic pentru a scenariului B2 ECHAM4 simularea climatului OPYC3 candida în 2050 
pentru estimarea schimbărilor climatice regionale planificate pentru starea de raportul final de Hessen, Stahnsdorf .

HERGESELL, M., BERTHOLD, G.: Entwicklung eines Regressions modell szur Ermittlung flachendifferenzierter Abflusskomponenten in Hessen durch die 
Regionalisierung des Baseflow Index (BFI].Jahresbericht 2004 des Hessischen Landesamtes fur Umwelt und Geologie, 47-66; Wiesbaden 2005.
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P2 - HLUG 

Ministry of Environment of Hessen (HMUELV)

5 - Programul integrat de protecție a climei din Hessen (INKLIM 2012) - Modulul II, plus Condițiile climatice 
modificate - măsuri pentru o gestionare durabilă a apelor subterane, precum și recomandări pentru 
cultivarea agricolă în Hessian Ried

Tehnologic, economic

2007 - 2009 

Hessian Reed (South Hessen)

- Autoritățile de apă
- Administrarea de mediu 
- Gestionarea apei / aprovizionare 
- Agricultură
- Forestiere
- Așezări umane
- Municipalitățile

Regional, local

Dr. Georg Berthold - georg.berthold@hlug.hessen.de

Descrierea proiectului
Schimbările climatice proiectat pentru Hessen vor avea o mare influență asupra tuturor 
parametrilor hidrologice. Până în 2050 se preconizează o creștere semnificativă a temperaturii 
medii anuale. Creșteri, de asemenea, distinctive în Cantitatea winterly, precum și o scădere 
marcată în Cantitatea summerly sunt de așteptat. Astfel, schimbările climatice vor avea efecte 
deosebit de intens pe terenurile utilizate în scopuri agricole și horticole în Hessen Sud. În 
condițiile actuale climatice din Hessian Reed o producție de plante economică este deja 
posibilă numai prin irigare suplimentară.

Se presupune că cererea de apă suplimentară în culturile cultivate în timpul verii jumătate de 
an va crește ca urmare a schimbărilor climatice prognozate. O astfel de evoluție ar implica o 
creștere pronunțată a cererii de apă suplimentară în producția de plante. Ancheta 
modificărilor referitoare la cererea de apă suplimentară în culturile agricole necesită 
înregistrare a metodelor de irigare actuale. Prin urmare, situația actuală de irigare agricole în 
Reed Hessian a fost înregistrat de un sondaj.

Rezultate obținute 

Referitor la întreaga zonă agricola utilizată (34 437 ha), în Reed Hessian procentul de zonă de irigare accesibilă este de 96%. Sondajul a arătat, 

de asemenea, că cultivarea de legume, căpșuni și alte culturi de grădină cuprinde aproximativ o pătrime din suprafața agricolă în Reed Hessian 

și se află, prin prezenta cu mult peste medie (3-5%) din astfel de culturi din județ.

Referindu-se la cantitățile de irigare ancheta a arătat că cererea de apă suplimentare în "anii ploiosi", a crescut de la 3,5 milioane de m3 la 10 de 
milioane de m3 în ultimii 15 de ani. Acest lucru este echivalent cu o creștere a cererii de apă suplimentare de aproximativ 12 l/m2 într-un 
deceniu.

Pe baza unei serii continue de timp a modelul climatic din regiunea WETTREG bazat pe scenariul A1B evoluțiile preconizate ale temperaturii, 
cantitatea precum și evaporarea 1960 - 2050 au fost simulate. Aceste date au fost luate ca bază pentru dezvoltarea irigații suplimentare.

Din datele disponibile, cum ar fi schimbările climatice și evaporare cantitatea potential de primul soldurilor zilnice de apa au fost determinate 
prin calcularea diferenței, și apoi agregate pe o bază lunară.Evaluarea a arătat că, pentru lunile ianuarie, februarie și martie un echilibru în 
continuă creștere pozitivă de apă este de așteptat. Pentru lunile aprilie, mai, iunie, iulie și august a soldurilor de apă vor deveni mai mult și mai 
negative față de mijlocul secolului.
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Referindu-se la perioada de irigare (săptămâna trecută, în martie și începutul lunii octombrie), va exista o cerere în exces de apă pentru 
agricultură din cauza soldurilor de apă tot mai negativă în viitor. Acest deficit ridică cererea suplimentară de apă pe deceniu de aproximativ 
10 l/m2.

Ca și în Reed Hessian infrastructura necesară pentru irigații este disponibila, o creștere a culturilor intensive "(de exemplu, sparanghel, alte 
legume și fructe de padure), este de așteptat să fie corelata cu cererea de apă în continua creștere, cauzată de schimbările climatice.

Factori de succes 

Abordări intersectoriale (în calitate de sub-proiect al Programului Integrat de protecția climei Hessen, INKLIM 2012).

Indicatorii utilizați 

Cererea de apă corelata cu clima..

Repetabilitatea și aplicabilitate

Metodologia de estimare a cererii de irigare în condițiile schimbărilor climatice ar putea fi aplicabile în alte regiuni.

Costurile totale

Costurile administrative interne.

Alte trimiteri 

Website of INKLIM 2012- Modulul II plus raportul final: klimawandel.hlug.de/english-information/inklim-2012/module-ii-ii-plus/module-ii-

plus-reports.html
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P2 - HLUG

Ministerul Mediului din Hessen (HMUELV)

6 - Protecția integrată a programului climatice din Hessen (INKLIM 2012) - Modulul II, plus
Sub-proiectul: eventualele efecte ale schimbărilor climatice asupra caracteristicilor de scurgere ale 
râurilor din partea Hessian din bazinul râului Rin

Tehnologica, economica

2007 - 2009

7 bazinele hidrografice din Hessen

- Autoritățile apei
- Administrația mediului
- Gestionarea inundațiilor
- Municipalitățile

Regional

Dr. Gerhard Brahmer - gerhard.brahmer @ hlug.hessen.de

Descrierea proiectului
Un studiu de 7 bazine hidrografice din Hessen, cu dimensiuni variind între bazinele 
hidrografice 500 km2 și H27 000 km2 a fost efectuat pentru a cuantifica eventualele efecte ale 
schimbărilor climatice asupra comportamentului hidrologic. Datele climatice, pe baza 
modelului de circulația generală ECHAM5 au fost downscaled de WETTREG statistică metoda 
downscaling (SPEKAT et al, 2006.), În scopul de a genera valori zilnice puncte corespunzătoare 
la stațiile meteorologice dintre Germania serviciului național de meteorologie (Deutscher 
Wetterdienst). Climatice rezultat regională Proiecțiile au fost furnizate de agenția germană de 
protecție a mediului (Umweltbundesamt). Aceste date au fost utilizate pentru a forța 
conceptuală soldul modelul de apă LARSIM (Ludwig si BREMICKER, 2006] pentru a simula 
prezenta (1961-1990 streamflow) și viitoare (2001-2100) pentru zona de captare râul Rin. 
Pentru perioada 2001-2100 trei diferite scenarii de emisie IPCC (A1B, A2 și B1) au fost aplicate 
LARSIM permite o simulare bazată pe procese și spațial distribuite dintre ciclul de mediu la 

scară continentală apă.
Modelul a fost validat compararea streamflow măsurată cu streamflow rezultate din simulare cu datele observate hidrometeorologice. Efectele 
schimbărilor climatice au fost legate de diferențele dintre streamflow simulate conduse de datele WETTREG pentru perioada de referință 
1961-1990 și a fluxului de apa condus de WETTREG DAT AFOR perioada 2001-2100, bazat pe trei scenarii de emisie diferite. Fiecare simulare 
este compus din zece realizari statistice, cu o serie de timp de 20 de ani pe deceniu. În cele ce urmează, valorile medii lunare dintre descărcarea 
medie, valori scăzute de curgere și a produselor alimentare au fost calculate și comparate. Valorile extreme de pe urma descărcarea de vârf de 
la o statistica percentilei dintre 600 valori anuale pentru produsele alimentare diferite perioade de 30 de ani.
Rezultate obținute
Vedere sinoptică asupra tuturor bazinelor hidrografice examinate.

Sumele anuale cantitatea nu crește spre mijlocul secolului, în timp ce o disproporție clară de creștere cantitatea (10%) în cursul an hidrologic 
jumătate de iarnă (adică din noiembrie până în aprilie] și o scădere corespunzătoare în cursul an hidrologic jumătate de vară (-5 %) au fost 
respectate de la sfârșitul secolului al proiecțiilor climatice relevă creșteri de iarnă în cantitatea de aproximativ 20%, iar scăderi de vara de 
aproximativ 10%.. filme temperaturi medii anuale de aproximativ + 0,9 K spre mijlocul secolului al și despre 2 K până la sfârșitul secolului al 
indica, de asemenea, influența în scădere a stratului de zăpadă asupra proceselor hidrologice.

Valoarea medie a modificarilor lunare descărcarea pentru valori mai mari în timpul decembrie-februarie întrucât descărcarea mai mic este de 
asteptat din iunie până în noiembrie. Acest lucru înseamnă o intensificare a regimului hidrologic existent cu debit de apa de iarnă mare și a 
fluxurilor de vară scăzute. Corespunzător scăderii descărcarea în vara anului valoarea medie debit scăzut, care este o valoare de design comune 
cu privire la reglementările de apă de suprafață scade cu aproximativ 10% față de mijlocul secolului al și 15% până la sfârșitul secolului al pentru 
toate scenariile.
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Valorile medii lunare de hrana sunt de așteptat să crească cu aproximativ 10% în perioada decembrie-februarie până la mijlocul secolului al 
30% și aproximativ până la sfârșitul secolului. Comportamentele de produse alimentare extreme diferă semnificativ între cele trei scenarii de 
emisie IPCC. Cele mai mari modificări se observă pentru scenariu A1B, incepand cu o creștere a valorilor alimentare, în mijlocul secolului al cu o 
valoare dintre 20%. Valorile mai mici au crescut alimentare sunt obținute pentru scenariu B1, dar începând cu 30 ani mai devreme decât în   
cazul scenariului A1B.
În scopul de a oferi "factori de schimbările climatice", pentru valorile de alimentare de proiectare pentru perioada de acum la anul 2050 pare a fi 
necesar să se ia în considerare, de asemenea, rezultatele din perioada 2050 - 2080, din cauza variabilității ridicate în produsele alimentare 
cauzate de emisie posibilă diverse scenarii. Ar trebui să se sublinieze faptul că schimbari in fluxul de vârf sunt destul de sigur din cauze multiple 
[modelat valorile zilnice, incerte de date extreme de precipitații din modelul climatic și metoda de downscaling, influența cea mai mare mare 
de (incert] valoarea debitului de vârf dintre seriile de timp] .

Indicatorii utilizați 
Valorile medii lunare dintre descărcarea medie, valori scăzute de curgere și a produselor alimentare, precum și valorile extreme privind 
descărcarea de gestiune de vârf.
Repetabilitatea și aplicabilitate
Folosind un lanț de proces cu rezultatele unui model atmosferic global pentru a rula un model regional atmosferic și folosirea acestui scenariu 
hidrometeorologic de intrare a condus un model regional hidrologic pentru a analiza consecințele schimbărilor în curs de apa fow și bugetul 
de apă. Metodologia este replicabil și în alte regiuni, precum și pentru alte scenarii sau rafinat atmosferice.

Costurile totale

Costurile administrative interne.

Alte trimiteri

Site-ul de INKLIM 2012 - Modulul II, plus rapoartele finale:

klimawandel.hlug.de/english-information/inklim-2012/module-ii-ii-plus/module-ii-plus-reports.html 

LUDWIG, K. și M. BREMICKER (2006]:. Bilant Modelul apei LARSIM - Proiectare, conținut și aplicații Freiburger Schriften zur Hydrologie, 
Universitat Freiburg i.Br., 2006.

SPEKAT, A., chiuveta, W., Kreienkamp, F. (2007): dezvoltarea de condițiile meteorologice regionale de înaltă rezoluție pentru Germania și 
furnizarea de scenarii climatice regionale, bazate pe simulări climatice globale cu modelul de regionalizare WETTREG pe baza unor simulări 
climatice globale cu ECHAM5/MPI OM 2010bis2100furdieSRES-SzenariosB1 T63L31, A1BundA2 Endberichtim Rahmendes proiect de cercetare 
și dezvoltare "efectele schimbărilor climatice și adaptări în Germania - Faza I: Crearea de scenarii climatice regionale pentru Germania" des 
Umweltbundesamtes 149 S.

Abordări intersectoriale (în calitate de sub-proiect al Programului Integrat dintre protecția climei Hessen, INKLIM 2012).
Factori de succes 
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Ministerul Mediului din Hessen

7 - Programul integrat de protecție a climei din Hessen (INKLIM 2012) - Modulul II 
Sub-proiect: impacturile posibile ale schimbărilor climatice asupra debitelor râurilor din Hessen pe baza 
proiectului ECHAM4/B2

Tehnologic, economic 

2004 - 2006

9 bazinele hidrografice din Hessen

- Autoritățile apei
- Administrația mediului
- Gestionarea inundațiilor
- Municipalitățile

Regional

Dr. Gerhard Brahmer - gerhard.brahmer @ hlug.hessen.de

Descrierea proiectului 
Un studiu de 9 captari din Hessen, cu dimensiuni variind între bazinele hidrografice 
1200 km2 și 5300 km2 a fost efectuat pentru a cuantifica eventualele efecte ale 
schimbărilor climatice asupra comportamentului hidrologic. Datele climatice, pe baza 
modelului de circulația generală ECHAM4-OPYC3 au fost downscaled de WETTREG 
statistică metoda downscaling (Enke, 2003), în scopul de a genera valori zilnice puncte 
corespunzătoare la stațiile meteorologice din Germania serviciului național de 
meteorologie (Deutscher Wetterdienst] Aceste date au fost utilizate pentru a forța 
conceptual soldul modelul de apă LARSIM (Ludwig si BREMICKER, 2006) pentru a simula 
prezenta (1981-2000) și viitoare (2011-2050) fluxului de captare din Hessen.

Pentru perioada 2011-2050 scenariul IPCC B2 emisiilor a fost aplicat LARSIM permite o 
simulare bazată pe procese și spațial distribuite de ciclul de mediu la scară continentală 
apă.Modelul a fost validat compararea debitului de apa masurat, cu un flux de apa care 
rezultă dintr-o simulare cu hidro-meteorologice observate de date. Efectele schimbărilor

climatice au fost legate de diferențele dintre debitul de apa simulate conduse de datele WETTREG pentru perioada de referință 1981 - 
2000 și debitul de apa condus de WETTREG de date pentru perioada 2011-2050 bazată pe scenariul de emisie B2. Fiecare simulare este 
compus din zece realizari statistice, cu o serie de timp de 20 de ani pe deceniu. În cele ce urmează, valorile medii lunare ale 
descărcarea de gestiune medie, debit scăzut și inundațiile anuale au fost calculate și comparate.

Rezultate obținute 
Sumele anuale de precipitatii doar o creștere ușoară, în timp ce o disproporție clară de creștere cantitatea (8%) in timpul iernii hidrologic 
jumătate de an (adică noiembrie-aprilie] și o scădere corespunzătoare în timpul verii hidrologic jumătate de an (-8%) au fost observate filme 
temperaturi medii anuale cuprinse între 1.2 și 1.8 K in decenii 2011 - 2050, comparativ cu perioada de referință indică, de asemenea, o influență 
scădere a stratului de zăpadă asupra proceselor hidrologice..

În general, o intensificare clară a regimului hidrologic existent cu debit mare de apa winterly și a fluxurilor de summerly low poate fi de așteptat. 
Cele schimbari in fluxul de vârf sunt destul de sigur, valorile extreme pentru cantitatea regionale din modelul meteorologice, precum și unele 
alte puncte din lanțul de modelare ansamblu sunt responsabili pentru acest punct. În ceea ce privește gradul de modificări în comportamentul 
hidrologic, doua regiuni din Hessen pot fi separate:

• Râurile din partea sudică și centrală a landului Hessen arată valori crescătoare de descărcare. În timpul iernii jumătate a anului de descărcare de 
gestiune crește între 10 și 18%, în timp ce o scădere cu aproximativ 15%, apare in timpul verii jumătate de an. De asemenea, statistice low-flow 
valorile scad în această ordine de mărime. Valorile scurgerii furtuni arată variații mai mari, cu o creștere de până la 30% în turul doi medie furtuna 
lunar din decembrie-februarie, aproximativ 15% din produsele alimentare medii anuale și aproximativ 20% pentru produsele alimentare 
extreme;
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� Bazinelor hidrografice din show-nord / nord-est de Hessen pentru toate valorile medii și debitului scăzut în scădere cu valori de -15 la -20% 
pentru  descărcarea anuală medie, -25 la -50% pentru vara jumătate de an și aproximativ -10% pentru iarna jumătate de an. Inundații doar o 
creștere   ușoară (+5%) în această regiune cu condiții relativ uscate, comparativ cu alte regiuni din Hessen.
  

Combinația dintre un model global de meteorologie, cu unul rezultat din scenariu de emisie intr-o posibila proiectie a comportamentului 
viitor al râurilor din Hessen. Este clar că mai multe combinații de modele meteorologice și scenarii ale emisiilor trebuie să fie examinate pentru 
a obține o calitate bazate pe rezultate pentru implementari de adaptare la schimbările climatice în practică hidrologică.

Factori de succes 
Abordări intersectoriale (în calitate de sub-proiect al Programului Integrat dintre protecția climei Hessen, INKLIM 2012).

Indicatorii utilizați 
Valorile medii lunare dintre descărcarea medie, debit scăzut și valori de inundații.

Repetabilitatea și aplicabilitate
Folosind un lanț de proces cu rezultatele unui model atmosferic global pentru a rula un model regional atmosferic și folosirea acestui hidro-
meteorologic din scenariu de intrare a conduce un model regional hidrologic să analizeze consecințele pentru schimbari in fluxul de apa si apa 
buget. Metodologia este replicabil și în alte regiuni, precum și pentru alte scenarii sau rafinat atmosferice.

Costurile totale

Costurile administrative interne.

Alte trimiteri

Website of INKLIM 2012- Module II final reports:

klimawandel.hlug.de/english-information/inklim-2012/module-ii-ii-plus/module-ii-reports.html

ENKE, W. (2003]: Anwendung eines statistischen Regionalisierungsmodells auf das Szenario B2 des ECHAM4 OPYC3 Klima-Simulationslaufes bis 
2050 zur Abschatzung regionaler Klimaanderungen fur das Bundesland Hessen. Abschlussbericht, Stahnsdorf.

LUDWIG, K. and M. BREMICKER (2006): The Water Balance Model LARSIM - Design, Content and Applications. Freiburger Schriften zur 
Hydrologie, Universitat Freiburg i.Br., 2006.
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CEMAGREF Centrul Național de Mașini Agricole, Inginerie rurală, Apelor și Pădurilor (Franța). 
Tauste EGC S.L.
Servicios INTEGRALES del Maestrazgo S.L.
Tastavins EGC

8 - Domeniul mediului înconjurător de gestionare a deșeurilor porcine bazate pe tehnologii inovatoare:
Un proiect demonstrativ stabilite din Aragon (Spania).

Proiectul demonstrativ: de mediu, economice, sociale și tehnologice.

Octombrie 2006 - martie 2011

Regiunile Maestrazgo, Tauste și Peñarroya Tastavins de (Aragon, Spania).

Autoritatea apei, guvernul regional, asociațiile de fermieri.

Regional

Arthur Daud - adauden@sodemasa.com 
Marta Teresa - mteresa@sodemasa.com 
Christian Siegler - csiegler@sodemasa.com

Descrierea proiectului

Producției de porcine este unul dintre sectoarele cu grad înalt de relevanță economică și 
socială în sectorul rural din Aragon. Cu scopul de a garanta sustenabilitatea acestuia și 
evitarea impactului negativ asupra mediului și sociale cauzate de un management incorect 
namol, Departamentul de Mediu al Guvernului din Aragon a început o serie de activități cu 
obiectivul principal de a reduce potențialul său de poluare, prioritizarea valorificare.

ES-WAMAR este un proiect la scară largă demonstrație europeană privind manipularea 
deseurilor porcine promovate de SODEMASA, Societatea pentru Dezvoltarea Mediului din 
Aragon, și aprobat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Life-Mediu.

Scopul proiectului este de a demonstra fezabilitatea și durabilitatea de management de 
mediu corectă a deșeurilor porcine, în conformitate cu condițiile locale, contribuind astfel la 
minimizarea efectelor sale asupra mediului (apă, sol și atmosferă), în conformitate cu 
Directiva IPPC. Rezultatele obținute sunt transferate în alte zone cu probleme similare, atât în   
Spania, cât și în Europa.

Proiectul este realizat prin dezvoltarea unui sistem integrat bazat pe creșterea reciclării nutrienților prin valorificarea sau tratarea dejecțiilor 
porcine oferă răspuns la o gamă largă de scenarii regionale diferite. Această abordare a fost aplicată în trei zone de studiu selectate din Aragon 
(Spania), toate cu aceeași problemă inițială, producția mare de gunoi de grajd lichid, dar cu condiții locale diferite: Tauste (teren suficient locală 
- direcționate de raspandire a culturilor locale, pentru a răspunde nevoi) - Maestrazgo (teren insuficient local, dar opțiunea de transport către 
terenurile agricole în regiunile din apropiere) și Peñarroya (teren insuficient locală - cerința de tratament pentru a elimina excesele de nutrienți 
de nitrificare / denitrificare tratament biologic). Demonstrația sistemului în fiecare caz se aplică ATA agricole realiste și credibile și la scară 
locală.

Rezultate obținute

• Crearea a trei întreprinderi de gestionare a deșeurilor porcine (SWMEs), care sunt responsabile de gestionarea tulburelii în domeniu prin 
intermediul celor mai bune tehnici disponibile [(BAT), în conformitate cu IPPC]. 

• Creșterea suprafeței terenurilor răspândirii îmbunătățirii distribuției de azot din fermele de porci cu reducerea consecutivă poluării difuze 
(Tauste și Maestrazgo) creșterea calității apei. 

• Reducerea încărcăturii de azot, prin intermediul unei stații de epurare biologică în zonele cu suprafata de teren insuficient pentru a 
valorifica valoarea totală a gunoiului de grajd ca ingrasamant organic (Peñarroya de Tastavins) evitarea poluării apei.

• Îmbunătățirea sustenabilității sectorului zootehnic din punct de vedere ecologic, economic și social.

• Transferabilitatea rezultatelor la alte domenii în termen de Aragon (cu construirea a 4 noi stații de epurare a gunoiului de grajd combinare 
de nitrificare / denitrificare și procesul de biogaz), precum și din regiunea (participarea la Congres, ateliere de lucru, seminarii).
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Factori de succes

• Participarea directă a principalilor actori implicați în management (fermieri, autorități locale, tehnician).

• Cooperare și dorința între diferiții actori implicați.

• Punerea în aplicare a unui sistem de gestiune colectivă, care permite achiziționarea de echipamente mai bune, reducerea costurilor  
economice și de conștientizare generală, care să permită, prin urmare, durabilitatea sectorului.

• Diseminarea lucrărilor efectuate în cele trei domenii și schimbul de know-how dobândit în cadrul proiectului cu fermierii și tehnicieni de 
alte zone din Spania și Europa, cu probleme de mediu similare.

Indicatorii utilizați

•  Numărul de porci și de fermieri implicați.

• Volum gunoiului de grajd porcine gestionate în fiecare an, cu BAT prin intermediul SWMEs.

�    

•  Evoluția compoziției solului într-o rețea de monitorizare stabilit în trei zone-pilot

�

Repetabilitatea și aplicabilitate
Faptul că problema gunoiului de grajd este abordat la nivel mondial, a reprezentat în cele 3 scenarii diferite reprezentative, permite modele 
propuse de management pentru a fi exportate către alte zone geografice cu probleme aceeași, cu o valoare adăugată de a fi evaluat deja 
eficacitatea acestuia. Diferitele situații reglementate de proiect sunt o oglinda a tuturor circumstanțelor posibile care pot fi găsite în alte zone 
geografice puse sub aceeași activitate creșterea intensivă a animalelor, la nivel local, național sau european.

În prezent, rezultatele deja obținute în cadrul proiectului au condus la construirea a 4 noi stații de epurare în zonele excedentare de namol din 
regiunea Aragon. Aceste zone vor urma aceeași schemă de gestionare colectivă cu constituirea SWMEs noi.

Costurile totale 

Buget total: 7.135.375 €.

Contribuția programului LIFE +: 2.564.163 €. 

Aragon Guvernul co-finantator: 600.000 €.

Alte trimiteri

(Site-uri, publicații, etc). 

www.life-eswamar.eu

www.sodemasa.com

www.cemagref.fr

Numărul de acțiuni.

Evoluția calității apei într-o rețea de monitorizare stabilit în trei zone-pilot s-au axat pe trendul de concentrare nitrați.
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Fundația San Valero

9 - Proiect pentru optimizarea apei și reducerea emisiilor

Tehnologic

2010-2013

Aragon

Autoritatea apei, Municipii, fermieri, asociații ale societății civile.

European

Marisa Feijoo - mlfeijoo@sodemasa.com 
Nieves Zubalez - nzubalez@svalero.es 
Alicia Sanchez - asanchez@sodemasa.com

Descrierea proiectului 
Obiectiv: Optimizarea apei si reducerea emisiilor.

Proiectul LIFE08 POWER presupune un salt calitativ și cantitativ cu privire la obiectivele 
proiectului fostului pe care se bazează; LIFE03 OPTIMIZAGUA proiect a fost centrat pe 
gestionarea eficientă a apei în exclusivitate. LIFE08 POWER introduce un al doilea element 
pentru a interacționa pe "apa-energie binomul" pe baza "factura de energie atunci când se 
deplasează apă". În acest sens, proiectul urmărește:

a) Pe de o parte, pentru a îmbunătăți economiile hidrice dintre fostului experienta deja
demonstrat de proiectul fostul OPTIMIZAGUA prin aplicarea de dispozitive de monitorizare 
suplimentare, cum ar fi de detectare a scurgerilor de timpuriu, cu sonde în sol, în adâncurile 
diferite grade sau a apei sub presiune, precum și utilizarea dintre noi metode pentru a 
calcula nevoile hidrice în funcție de ciclul phenologic și condițiile climatice reale în contrast 
cu "inundații controlate" estimările modalitățile actuale de irigare se bazează pe, de obicei, 
supradimensionate;

b) Pe de altă parte, și ca un element diferențial mai mare în comparație cu proiectul anterior, demonstrarea și cuantificarea de economiile de
energie potențiale provenite de la ambele, gestionarea eficientă a apei și generarea de modele la scară prin surse regenerabile de energie 
pe bază de dispozitive aplicată la sistemele de pompare a apei și cuantificarea ulterioară a reducerii emisiilor în atmosferă.

Având în vedere cele menționate mai sus, cuantificarea beneficiilor de mediu, luând ca bază de utilizare și de aplicare a tehnologiilor 
disponibile și tehnologiile utilizate în zonă, estimarea este de 12% de economisire de apă în plus față de rezultatele obținute de proiectul 
OPTIMIZAGUA ca urmare a argumentele tehnologice sus a explicat și un procent de economisire mai mare de 60% din consumul de 
combustibili derivați din petrol de dublu sens de: un management eficient al resurselor hidrice completate cu punerea în aplicare a energiei 
surse regenerabile la dispozitivele de pompare (și nu numai pentru monitorizarea dispozitive ca în cazul proiectului fostului OPTIMIZAGUA).

Unul dintre rezultatele secundare identificate de proiectul mai sus menționat a fost posibilitatea de a obține economii de energie de înaltă 
asociate la o utilizare eficientă a apei și posibilitatea strategică de evaluare, prin intermediul unui nou proiect, potențialul de reducere a 
emisiilor cu efect de seră de către lecțiile învățate în care încorporează guvernare bună a apelor, precum și consolidarea lor prin 
încorporarea de aplicații bazate pe energii surse regenerabile la sistemele de management de irigare.

Rezultate obținute 
În ceea ce privește impactul potențial asupra mediului la nivel local, ca urmare a beneficiilor de mediu se vor identifica în raport cu starea 

actuală de pornire. Acestea vor fi bazate exclusiv pe acțiuni pilot de experimentare două prevăzute cu scopuri demonstrative:

• Economisire de apa de peste 100.000 m3 în zona delimitată de experimentare (procent mai mare de 60%   din medie de economisire];

• Economie de combustibil fosili utilizate pentru producerea de energie de peste 60%  , în componentele sale de motorină și alți combustibili 
fosili și energie electrică din rețeaua electrică, cu o valoare echivalentă acumulat până la 100 tep / an;
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� Peste 200 de tone de gaze cu efect de reducere a emisiilor în timpul acțiunii demonstrativ, și 2012 de tone de reducere a emisiilor până în 
2012, ca punct de reper simbolic, fructe de formalizare a adeziunilor la "bună pentru apele de Guvernare" Politica de comunități de irigare 10, 
10 și 10 orașe regiunile UE;     

� Implementarea de aplicații bazate pe energii regenerabile în scopuri demonstrative;

� Modificarea regulamentului municipale pentru a ușura punerea în aplicare viitoare a tehnologiilor eficiente și energii favorabile pentru 
planificarea  urbană;

�  Forței de muncă exemplară de către autoritatea publică locală, prin aplicarea unor tehnologii eficiente de management al hidric și de 
reducere a   emisiilor în atmosferă printr-un dublu sens a eficienței energetice și punerea în aplicare a energiilor regenerabile;

� Sensibilizarea directă a mai mult de 50.000 de oameni și actori-cheie.

Factori de succes

� Aplicabilitate.

� Cooperarea între parteneri.

Indicatorii utilizați

� Economisirea apei în zona delimitată de experimentare. 

� Economisirea de combustibil fosil utilizat pentru producerea de energie.

� Punerea în aplicare a aplicațiilor bazate pe energii regenerabile.

Repetabilitatea și aplicabilitate

Măsurile pot fi aplicate în regiunile în care există o distinctie intre sezonul umed și uscat și în cazul în care problemele cu precipitatiile sezoniere.

Costurile totale

 Proiect�1,421,327 € (230,321 € SODEMASA].

Altele

www.lifepowerproject.eu / default.asp

•  ABC.esThe UE alege Aragon pentru a dezvolta un proiect pilot de management (5-3-2010).

•  ADN.esThe UE alege Aragon pentru a dezvolta un proiect-pilot în gestionarea eficientă a apei (5-3-2010).

•  Aragon digital Aragon vor fi un model în managementul efficientwater pentru Europa (5-3-2010).

•  Aragon presa Aragon vor fi un model pentru gestionarea eficientă pentru Europa (5-3-2010).

•  EFE UE alege Aragon pentru a dezvolta un proiect-pilot în gestionarea eficientă a apei (5-3-2010).

•  EuropaPress.es UE alege Aragon pentru a dezvolta un proiect-pilot în gestionarea eficientă a apei și reducerea emisiilor de gaze (5-3-2010).

•  Diario de Teruel UE alege Aragon pentru un proiect în domeniul gestionării apei (6-3-2010).

•  Heraldo de Aragon Aragon UE alege ca model în managementul apei (6-3-2010).
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Departamentul de Mediu al Guvernului din Aragon

10 - schimbările climatice și Aragonez Clean Energii Strategie (EACCEL): Reducerea-
Adaptarea-schimbări climatice
Proiectul demonstrativ: de mediu, economice, sociale și tehnologice.

2008-2012

Aragon

Societatea civilă, părțile interesate, universitate personalul de cercetare 

Regional

dgcalidadycambioclimatico@aragon.es

Susana Escobar - sescobar@sodemasa.com

Descrierea proiectului

 Obiectiv: Promovarea cercetării in folosirea responsabilă a apei.

Schimbările climatice și Aragonez Clean Energii Strategie (EACCEL) 2008-2010-2025 
Horizon, se străduiește să fie documentul de referință pentru toate societaţiilor Aragonez cu 
privire la obiectivele și liniile de acțiune privind acest subiect. Scopul principal în resursele 
de apă este: creșterea eficienței în utilizarea apei.

Rezultate obținute

� 1,3 milioane de tone GEI de reducere a emisiilor la sfârșitul anului 2008 - 2012.

Factori de succes

� Contribuind la respectarea angajamentelor naționale și internaționale de reducere a 
emisiilor de GES în Aragon. 

• Fiind de referință pentru pregătirea și elaborarea de planuri și acțiuni specifice de către administrațiile publice și entitățile în Comunitatea 
Autonomă Aragon.

• Strategia oferă un diagnostic la sector, obiectivele de îmbunătățire, precum și linii de acțiuni recomandate.

Indicatorii utilizați

Diagnosticul pentru resursele hidrice.

Repetabilitatea și aplicabilitate
Această experiență ar putea fi reprodusa și implementata în alte regiuni din Aragon le-a dovedit a fi un instrument de succes pentru a realiza 
participarea socială.

Costurile totale 

Contribuția FEDER: 3.2M €.

Aragon Guvernul co-finantator: 3.2 M €.�

Alte trimiteri

portal.aragon.es/portal/page/portal/MEDIOAMBIENTE/cclimatico/EACCEL
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Departamentul de Agricultură al Guvernului din Aragon 

11 - Includerea unor orientări privind schimbările climatice de la Oficiul Comunitar pentru apă 

Adaptare

2008-2012

Aragon

Agricultorii

Regional

dgcalidadycambioclimatico@aragon.es

Susana Escobar - sescobar@sodemasa.com

Descrierea proiectului 
Obiectiv: Economisirea apei în sectorul agricol.

Crearea unei platforme care oferă recomandări agricultorilor de zi cu zi pentru udare în 

funcție de condițiile agricole și climatice. Cu acesta, li se va da un instrument pentru a 

optimiza utilizarea unei resurse limitate, cum ar fi apa.

Aceste beneficii în materie de adaptare a agriculturii la condițiile probabile de precipitații 
reduse sunt unite prin informațiile pe care este oferit pe portal despre beneficiile audituri 
energetice pe udare sub presiune, precum și la alte tehnici pentru a realiza o utilizare mai 
eficientă a apei .

Rezultate obținute 

N.A. Acesta va avea o evaluare la sfârșitul perioadei (2008-2012).�

Factori de succes

�   Aplicabilitate.

�   Participarea directă a actorilor principali implicați (agricultori, autorități locale, tehnician). 

�   Punerea în aplicare a unui sistem colectiv de gospodărire a apelor.

Indicatorii utilizați

•  Economisirea apei.

•  Evoluția calității apei într-o rețea monitorizata..

Repetabilitatea și aplicabilitate

Este complet deschise pentru a fi aplicate în alte scenarii regionale.

Costul total

1.439.000 €.. 

Alte trimiteri

portal.aragon.es/portal/page/portal/MEDIOAMBIENTE/cclimatico/EACCEL/Plan/plan_accion.pdf
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C - adaptarea la schimbările climatice

P6 - ARPA SIMC

ARPA Emilia-Romagna, Serviciul Hidrometeorologic de clima 

12 - scenarii locale privind schimbările climatice și impactul 

Tehnologic

Incepand activitatea din 2002

Italia

Părțile interesate, municipalități, autorități regionale 

Regional

Rodica Tomozeiu - rtomozeiu@arpa.emr.it

Descrierea proiectului
Construcția scenariilor privind schimbările climatice de la rezoluție mică (la scară stație) 
prin tehnici statistice de downscaling.

Pentru a identifica tehnica mai robustă downscaling și să-l aplice pentru a oferi scenarii 
fiabile și plauzibile viitoare de temperatură și precipitații extreme-și valorile medii.Zona 
studiată a fost în principal Italia Nord, dar unele analize au fost, de asemenea, făcute 
pentru studiu de caz asupra peninsula italiană. Scenariile sunt axate pe perioada 
2021-2050 și 2071-2099.

Figura 1 prezintă schema de modelare dezvoltate în scopul de a produce scenarii privind 
schimbările climatice prin tehnici statistice de downscaling. Proiecțiile viitoare ar putea fi 
folosite apoi ca intrare în modelul de impact, în scopul de a studia influența semnalului 
schimbărilor climatice în altă aplicație.

Figura 2 prezintă un exemplu de proiecții privind schimbările climatice de la stațiile de la Bologna (Italia de Nord) pentru temperatura 
maximă de vara obținute prin tehnici statistice de downscaling aplicate pentru predictori derivate din modelele climatice globale, 
ansambluri scenariu A1B.Mean Ansamblul a fost creat din proiecțiile derivate din următoarele atmosfere-ocean modele cuplate de 
circulație generală (AOGCM): FuB (modele EGMAM cu 2 piste), METO-HC (modele METOHC), INGV-CMCC (SINTEX-G model) și IPSL 
Global Climate Group Modeling (modelul IPSL). Schimbările sunt calculate față de perioada 1961-1990. După cum se poate observat, 
o creștere a temperaturii max este proiectat pentru ambele perioade, mai intense pentru sfârșitul secolului (în jurul valorii de 4 °C).

WG

Figura 1: Schema de modelare pentru proiecțiile privind Schimbările Climatice. Sursa: G. Villani, Tomei F., Tomozeiu R., Marletto V (2011)

Partener

Promotor

Proiect

Tip

Perioadă

Locație

Segment țintă

Nivel

Contact



121

În cazul în care datele de zi cu zi sunt necesare ca date de intrare în modelul de impact, semnalele sezoniere de temperatură și 
precipitații ar putea fi folosite ca date de intrare pentru un generator meteo (Richardson et al. 1984), în scopul de a simula date zilnice la 
fiecare punct de grilă. In zona Faenza, situată în nordul Italiei, necesarul de apă al fructelor kiwi a fost estimat prin intermediul modelului 
de apă din Bilant Criterii (Figura 3), folosind datele observate pentru perioada 1961-2009 și scenariul A1B proiectat de date pentru 
perioada 2012-2050 .

Rezultate obținute

Proiecțiile viitoare climatice ale indicilor climatice și impactul asupra agriculturii a prezentat în calitate de hărți, terenuri.

Factori de succes

Dezvoltarea de tehnici statistice pentru scară mai mică, foarte utile pentru studiile de impact.

Indicatorii utilizați

Utilizatorii finali aplicat scenariilor climatice în studiile de impact foarte util și eficient.

Repetabilitatea și aplicabilitate
Metodele pot fi aplicate in diferite domenii, în scopul de a produce scenarii privind schimbările climatice la scară locală. Dupa o lungă perioadă 
de timp a temperaturii observată și precipitații pentru zona studiată, sunt necesare, în scopul de a produce proiecțiile viitoare. Scenariile ar putea 
produce pentru temperatura medie și extremă și precipitații la nivel sezoniere, pentru perioada diferite și în cadrul unor scenarii de emisie 
diferite (de exemplu, A1B, A2, B1 ...).  Proiecțiile sezoniere ar putea fi folosit ca intrare în impactul modelului , în scopul de a studia impactul 

schimbărilor climatice din zona studiată în alt sector de activitate. experiență similară a fost făcută în cadrul proiectului AGROSCENARI 
(www.agroscenari.it).
Costurile totale
35.000 € / an.

Alte trimiteri

www.cru.uea.ac.uk/projects/stardex/

ensembles-eu.metoffice.com/

www.agroscenari.it/

Villani G., F. Tomei, Tomozeiu R., Marletto V. scenarii climatice și impactul acestora asupra agriculturii irigate în Emilia-Romagna, Italia. Italiană 
jurnal ofagrometeorology, problema 1-2011, pp. 5-16.

Tomozeiu R., Cacciamani C., V. Pavan, Morgillo A., și A. Busuioc, 2007. Scenarii privind schimbările climatice pentru temperatura de suprafata în 
Emilia-Romagna (Italia] obținut cu ajutorul modelelor statistice de downscaling. Teoretică și aplicată Climatologie, 90, 25-47.

Tomei F., G. Antolini, Tomozeiu R., V. Pavan, G. Villani și Marletto V. (2010) Analiza de precipitații., În Emilia-Romagna (Italia) și impactul 
scenariilor schimbărilor climatice. Proceedings ale atelierului internațional privind statisticile în Hidrologie Grupul de lucru (WG-STAHY), 
Taormina douăzeci și trei au 25 mai 2010..
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Figura 2: proiecții privind schimbările climatice de temperatura maximă de 
vară de la Bologna, statia pentru perioada 2021-2050 și 2071-2099.PDF de 

contextul actual este, de asemenea, raportate (1961-1990 linia verde). Sursa: 
Van der Linden, P. Mitchell, J.F.B (2009)

Figura 3: nevoia de apă pentru irigații pentru fructele de kiwi pentru perioada 
2021-2050 ceea ce privește perioada 1961-1990, scenariul A1B
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C - adaptarea la schimbările climatice

P6 - ARPA SIMC

ARPA Emilia-Romagna, Servizio Hydro-meteo-climate Service

13 - MODMET-2

Technologic

Din�2006

Italia

Agenții de protecție civilă, autorități locale de gospodărire a apelor, agențiile de sănătate publică, Agenția Națională pentru Protecția Civilă 

Naţional

Valentina Pavan - vpavan@arpa.emr.it

Descrierea proiectului
Proiectul are ca scop acordarea de sprijin tehnologic pentru procesele de luare a deciziilor în 
cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Civilă legate de gestionarea apei (cu o atenție 
deosebită la apa potabilă și apa pentru uz agricol), reducerea impactului valurilor de căldură 
asupra sănătății populației, privind producția de energie (evitarea penelor de curent și, în 
general, a deficitului de energie), precum și per-ansamblu prognoza climei din Italia.

Rezultatele obtinute

În timpul proiectului prezent nu a avut loc o îmbunătățire în atenuarea impactului valurilor 
de căldură și a impactului secetei.Institute diferite responsabilă de gestionarea apei au fost 
invitate să participe la întâlnirea periodică scop coordonarea activităților lor, astfel încât să se 
reducă impactul evenimentelor climatice extreme asupra populației și activităților 
industriale. Monitorizarea resurselor de apă la nivel național a fost îmbunătățit.

Factori de succes
Pe perioada valului de caldura si a secetei din 2007 n-a avut loc nicio mare pana de curent, in general apa potabila a fost livrata catre polulatie si 
pagubele asupra agriculturii au fost restranse.

Indicatori folosiţi

Evaluarea impactului datorat evenimentelor climatice extreme asupra populatiei, mediului si a productivitatii

Repetabilitatea şi aplicabilitatea
Metoda propusă pentru calibrarea multi-model previziuni  sezonieră pot fi aplicate în orice regiune  cu condiția ca următoarele condiții sunt îndeplinite: 
disponibilitatea de stare-de-dezastru  multi-model de predicție  sezonieră la scară largă a produselor momentul de extindere la cel puțin 20 de ani și 
disponibilitatea de calitate controlat datelor climatologice pentru perioada acoperită de previziuni sezonieră. În cele din urmă, procedura calibrarea necesită, de 
asemenea,  existența unei corelații semnificative între statistica mare variabilitate scară interanuala și variabilitatea climatului local. În absența unor studii pre-
existente cu privire la această problemă, proiectarea sistemului calibrarea necesită studii preliminare predictibile, în scopul de a evalua fezabilitatea cererii.

Costuri totale

Nedeclarate.

Referinte ulterioare

SPIT-SPIA Proiect special rapoarte intermediare:

www.ecmwf.int/about/special projects/renewal 2010-2012/Italy Pavan -SP-ITSPIA.pdf

www.ecmwf.int/about/special projects/interim reports 2009/Italy Pavan SP SPITSPIA progress report 2009.pdf
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Cronologia prognozelor si scorul 

aproximarilor

Ex:

MAM normalizarea anomaliei precipitatiilor

O treime din probabilităţile asupra 

regiunilor selectate

 �*!�

SON 2006�prognoza in timp

Probabilitatea indicatorilor de 

anomalii climatice

*!�

Date de observaţie
ale mediului controlat din 
punct de vedere al calităţii 

Multi-model de ansamblu la scară 
largă a predicțiilor sezoniere

Predicții sezoniere

probabilistice calibrate
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P9 - REC

Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrală și de Est, schimbări climatice și energie regenerabila 

14 -"Consolidarea cooperarii regionale a SEE pe tema climei", Impactul schimbarii climei asupra 

sectorului hidro-energetic si raspunsul la masurile de adaptare in Albania 

Tehnologic, promovarea politicii climei

2006 - 2007

ALBANIA Bazinul hidrografic al râului Mati 

decizia Guvernului National / factorii de decizie din sectorul energetic

National

Besim Islami - bislami@icc-al.org

Descrierea proiectului

Obiectivul proiectului: analiza impactului pe care il are schimbarea climei asupra producerii 

electricitatii de catre centralele hidro-electrice (pentru bazinul râurilor Mati și Feni).

Proiectul a revizuit informatiile existente legate de vulnerabilitatile climatice în sectorul 
energetic de la cascada râului Mati, apoi a identificat forme relevante de adaptare a 
sectorului energetic ca impact a schimbărilor climatice asupra cascadei râului Mati. 
Vulnerabilitatile climatice în domeniul energetic au fost analizate prin: 

� Analiza impactului variatiilor şi extremelor climatice potentiale în zona cascadei râului Mati.

� Stabilirea unui necesar energetic mediu.

Rezultate obţinute
Impactul prognozat prin prisma schimbărilor climatice asupra sectorului energetic din zona cascadei râului Mati a fost evaluat; măsurile de 

adaptare în sectorul energetic au fost elaborate prin: 

� Stabilirea de criterii pentru evaluarea măsurilor de adaptare; 

� Evaluarea măsurilor de adaptare în sectorul energetic, prioritatea măsurilor, obstacole.

Concluzia studiului a fost că schimbările climatice vor avea ca efect reducerea puterii energetice în toate centralele hidro-energetice existente 
şi viitoare din Albania. Impactul total va fi de 600 GWh (în anul 2030) sau 10 -12% din totalul generat anual. Pentru a compensa cererea de 
energie, centralele termo-electrice trebuie să crească produţia cu până la 700GWh, care este echivalentul a 120MW. Calculele arată că 
îndeplinirea acestei compensări va însemna un cost de 13-60 milioane € (între 2008-2030).

Factori de succes

Sprijinul ministrului din Albania, cooperarea excelenta la nivel national intre diferite  institutii care au furnizat datele necesare.

Indicatori folosiţi 

Producţia de energie de la centralele noi şi vechi din Albania.

Producţia de energie de la noile centrale termice din Albania.

Costul materiei prime necesare compensării deficitului energetic din centralele hidro-energetice.

WG C - adaptarea la schimbările climatice
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Repetabilitatea şi aplicabilitatea

Proiectul poate fi repetat pe toate râurile pe care sunt amplasate cetrale hidro-electrice

Costuri totale

Nedeclarate.

Alte referinte 
Nedelarate
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P9 - REC

Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrală și de Est, in domenniul schimbărilor climatice și energiei ecologice 

15 - " Imbunătăţirea cooperării regionale a SEE în domeniul climei~, Adaptarea la schimbările climatice în 
zonele urbane ale Turciei 
Comunicare, politici climatice (politici de adaptare şi măsuri)

2006 - 2007

Regiuni incluse:
Vest (Regiunea Mării Egee şi Marmara), Est (inclusiv bazinele râurilor Eufrat şi Tigru), Sud (ţărmul Mării 
Mediterane), Nord (ţărmul Mării Negre), Anatolia Centrală

Guvernele Naţionale, regionale şi locale, Lucrări de stat hidraulice, Planificare şi Organizare de stat

Naţional

Zsuzsa Ivanyi - zivanyi@rec.org

Descrierea proiectului
Evaluarea impactului pe care îl are schimbarea climei asupra alimentării cu apă în 

comunităţile turceşti selectate.

Au fost întreprinse studii şi analize avansate pentru a sprijini strategia de adaptare la 

schimbările climatice privind utilizarea apei în zonele urbane din Turcia.

În baza predicţiilor asupra schimbărilor climatice şi a evaluărilor de vulnerabilitate, cele mai 

vulnerabile zone au fost identificate. Studiul a evaluat potenţialul impactului datorat 

schimbării climei, a identificat şi evaluat măsurile de adaptare referitoare la utilizarea apei în 

mediul urban din Turcia. 

Rezultate obţinute
Concluzii şi recomandări:

managementul apei in zonele urbane din Turcia este foarte vulnerabil la schimbările climatice 
datorită creşterii numărului populatiei şi scădera resurselor de apa, astfel sunt cruciale şi urgente strategii şi acţiuni de adaptare.

Până în prezent, puțină atenție a fost acordată dezvoltarii politicilor și stabilirea direcțiilor strategice de adaptare în sectorul apei. Ajustarea 
politicilor existente și planificarea de abordări în diferite sectoare este esențială pentru adaptarea la schimbările climatice.

Este esențial pentru guvernele locale și autoritățile publice să inițieze strategii și planuri de acțiune susținute pentru mobilizarea non-conven-
ţionale resurselor de apă prin structuri adecvate de management, politici, legi, stimulente și măsuri tehnice în cît mai repede. 

Există un rol de adaptare la toate nivelurile de organizare socială, de la guvernele naționale și locale să sectorului privat, societatea civilă și 
persoane fizice și gospodării.

Managementul gospodăririi apelor urbane va fi luat în considerare în conceptul larg de management integrat și o strategie națională integrată 
pentru adaptare ar trebui să fie dezvoltată.

Acțiuni strategice poate fi recomandata ca i) dezvoltarea la nivel local, de adaptare planurile de municipalități, ii) gestionarea datelor și de acces 
la informație, iii) intervenții, cum ar fi măsuri și în conformitate cu planurile locale de adaptare, iv) creșterea gradului de conștientizare publică.

Factori de succes

Abordarea prin mai multe metode, implicând diferite grupuri de părți interesate.

WG C - adaptarea la schimbările climatice
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Indicatori utilizati

Consumul de apă.

Utilizarea apei pe sectoare.

Precipitaţii, cantitatea de apă disponibilă.

Nivelul apei în rezervoarele urbane.

Pierderile din precipitaţii şi din volumul rezervelor de apă.

Repetabilitatea şi Aplicabilitatea

Proiectul poate fi repetat pentru zonele urbane unde se întrevăd probleme legate de rezerva de apă datorate schimbărilor climatice. 

Costuri totale

Nedeclarate.

Alte trimiteri 
Nedeclarate.
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 P9 - REC

Centrul Regional de Mediu (REC)

16 - Adaptarea Spatiului Verde si Albastru pentru Regiunile Urbane si Orasele Eco (GRaBS)

Strategii de adaptare, stabilirea deciziilor si a politicii, comunicare

Septembrie 2008 - Septembrie 2011

8 Membri UE: Austria, Grecia, Italia, Lituania, Olanda, Slovacia, Suedia, UK  
Parteneri: Town and Country Planning Association (TCPA-leader), Universitatea din Manchester, Cartierul 
Geuzenveld Slotermeer (Amsterdam), London Borough of Sutton și Southampton orașul provincia Consiliului din 
Genova, Etnambiente, Universitatea din Catania (Italia), Orasul Malmo (Suedia), Municipalitatea din Kalamaria 
(Grecia), Centrul Regional de Mediu pentru Europa centrala si de Est, Biroul Regional Slovacia (Slovacia), Agentia 
de Dezvoltare Anglia Sud-Est (SEEDA), Regiunea Styra (Austria) si CORPI (Lituania)

Autorităţi locale şi regionale în 14 ţări UE

Internaţional, naţional, regional, local

Zuzana Hudekova, REC Countrz Office, Slovakia�$�rec@changenet.sk 

Descrierea Proiectului
Proiectul Adaptarea la Spaţiul Verde şi Albastru pentru Zonele Urbane şi Oraşele Eco (GRaBS) 
fondat de Interreg IVC urmărește să îmbunătățească decizia regională și politica procesului în 
ceea ce privește planificarea și dezvoltarea de noi domenii și urbane existente în opt state 
membre ale UE, în contextul schimbărilor climatice. Concentrațiile atmosferice de dioxid de 
carbon sunt acum la cel mai înalt nivel din ultimii 3 milioane de ani si ca rezultat, zonele 
urbane sunt vulnerabile la impact incluzand cresterea temperaturilor si inundatii. Planurile 
arhitecturale regionale si designul urban pot furniza solutii pentru reducerea vulnerabilitatii si 
a riscului.  Infrastructura verde, inclusiv grădini, parcuri, peisaje productive, coridoare verzi și 
acoperișuri verzi și pereți și infrastructură, cum ar fi albastru, corpuri de apă, râuri, pârâuri, 
luncile și sisteme de drenaj durabile, joacă un rol esențial în crearea de dezvoltare rezistentă 
la schimbările climatice, un rol, care este în prezent, nu este suficient de recunoscute și 
utilizate și nu are de integrare în fluxul principal de planificare.

diferite grade de politică strategică legate și de experiență.  Proiectul facilitează schimbul atât de necesar de cunoștințe și experiențe și 
transferul efectiv de bune practici privind strategiile de adaptare la schimbările climatice pentru autoritățile locale și regionale. În plus, o 
evaluare a schimbărilor climatice vulnerabilității și a riscului instrument va fi produs prin această colaborare interregională. Prin părțile 
interesate și implicarea în comunitate, precum și dezvoltarea de rețele de politică regională, partenerii vor produce declarațiile politice de nivel 
înalt și acțiune privind schimbările climatice adaptarete planurilor pentru a asigura o dezvoltare viitoare ale climei rezistente în regiunile lor. În 
acest proces, partenerii vor lua parte la seminarii tematice, vizite de studiu și un program de mentorat, precum și aplicarea instrumentului de 
evaluare climatice în localitatea lor.

Rezultate obţinute

Un rezultat cheie al GRaBS va fi o metodologie ușor de utilizat și ușor transferabile și repetabil, planificare strategică, împreună cu un 
instrument de evaluare a vulnerabilității și a riscului la dispoziția tuturor municipalităților locale și regionale europene.Proiectul va furniza, de 
asemenea, o bază de date de studii de caz pentru a demonstra schimbările practicii abordări climatice de adaptare, cu un accent special pe cele 
referitoare la infrastructura verde și albastru și documentele expert pentru difuzarea în întreaga Europă. Prin avansarea cunoștințelor și 
expertiza personalului partenerului, factori de decizie, politicieni și comunitățile, municipalitățile locale și regionale vor fi în măsură să facă un 
răspuns mai informat și strategic în contextul adaptării la schimbările climatice. Pe termen lung, va reduce vulnerabilitatea comunităților lor de 
a daunelor aduse mediului, social și economic referitoare la efectele schimbărilor climatice, inclusiv creșterilor de temperatură extreme și 
inundațiile incidente.

WG C - adaptarea la schimbările climatice

Proiectul implica 14 parteneri care provin din opt state membre ale UE, reprezentând un 
spectru larg de autorități, provocările reprezentate de schimbările climatice, precum și cu Sursa: REC  
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Factori de succes 

Factorii care influențează succesul dezvoltării și punerii în aplicare a măsurilor de adaptare includ următoarele:

•  Colaborarea cu părțile interesate externe;

•  O conducere puternică sau campionat;

•  Accesul la finanțare;

•  Niveluri de conștientizare în cadrul organizației;

•  Externalizarea de cercetare și alte acțiuni;

•  Resurse umane și competențe;

•  Conștientizare a publicului și de angajament;

•  Calitatea și disponibilitatea informațiilor și a datelor;

•  Poziția de adaptare pe lista de priorități;

•  Dezvoltarea reglementărilor și politicilor locale.

Este, de asemenea, necesar să se monitorizeze impactul strategiilor de adaptare, în scopul de a evalua eficacitatea acestora, furnizează ajustări 
și să asigure procesul de învățare.

Indicatorii utilizați 
Nedeclarate.

Repetabilitatea și aplicabilitate
Ca proiect facilitează schimbul de cunoștințe și de experiență și transferul efectiv de bune practici privind strategiile de adaptare la schimbările 
climatice pentru autoritățile locale și regionale, inclusiv o bază de date de studii de caz pentru a prezenta schimbările climatice metode de 
adaptare, cu un accent special pe cele referitoare la infrastructura verde și albastra, este posibil să se învețe din acestea, se repetă și se aplică 
acestea adaptate la condițiile proprii. 

Costurile totale

Nedeclarate.

Alte trimiteri

Site-ul proiectului: www.grabs-eu.org/

Baza de date de bune practici www.grabs-eu.org/membersArea/fles/Database finale no hyperlinks.pdf 

Site-ul de REC CO Slovacia: www.rec.sk
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Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrală și de Est

17 -  Impactul schimbărilor climatice pentru producția de alimente în Balcanii de Vest

Politica de sprijinire

aprilie 2010 - aprilie 2011

Țările din Balcanii de Vest, și anume Albania, Bosnia și Herțegovina, Croația, Macedonia, Muntenegru și 

Serbia.  

Factorii de decizie din ministerele de decizie pentru Agricultură și gestionarea utilizării terenurilor 

Internațional, național, regional, local

Zsuzsanna Ivanyi - ZIvanyi@rec.org

Descrierea proiectului
Proiectul își propune să sprijine factorii de decizie, de a dobândi cunoștințe și modele, de a 
dezvolta strategii pe termen lung pentru adaptarea sectorul agricol de producției a 
alimentelor la efectele actuale și prevăzute schimbările climatice. Modificările parametrilor 
diverşi, cum ar fi randamentului culturilor, de recoltare , etc dintre cele mai importante culturi 
din țările din regiune, ca urmare a schimbărilor climatice preconizate sunt planificate a fi 
stabilite.
Proiectul are drept scop revizuirea și creșterea nivelul de disponibilitate a datelor cu privire la 
proiecțiile schimbărilor climatice în regiune; și se aplică proiecțiile pentru a modela efectele 
schimbărilor climatice asupra producției de alimente pentru 2020 și 2050 de ani.
Proiectul se referă la țările din Balcanii de Vest și anume: Albania, Croația, Muntenegru, 
Macedonia și Serbia. Proiectul se axează pe sectorul producției de alimente din fiecare țară, 
producția agricolă și producția de pește în fermele piscicole.

Rezultate obținute

Rezultatele proiectului implică determinarea capacităților existente și nivelul de cercetări pentru evaluarea impactului schimbărilor climatice 

asupra producției de alimente în țările din Balcanii de Vest. De asemenea, o imagine de ansamblu a modelelor de impactul schimbărilor 

climatice asupra producției de alimente existente la nivel internațional, cu o referire specială la țările cu condiții similare economice și climatice. 

Un rezultat important al proiectului va fi o imagine de ansamblu a previziunilor climatice existente naționale până în 2020 și 2050 pentru fiecare 
țară în cauză.  După strângerea datelor de proiecție climatice, impactul condițiilor climatice proiectate pe productia de alimente va fi modelat 
pentru 2020 și 2050, descriind gama de impacturi.  Efectele schimbărilor climatice actuale și prognozate (cum ar fi modificări medii sezoniere de 
temperatură, cantitatea și intensitatea de precipitații așteptate, temperatura maximă și minimă, umiditatea solului și alte meteorologice 
extremelor, precum frecvența și intensitatea secetelor) asupra parametrilor de producție diferite, culturi agricole (cum ar fi producția de recolta, 
timp de recoltare) și pești vor fi investigate. 

Factori de succes

Disponibilitatea datelor climatice de impact asupra producției agricole.  

Disponibilitatea proiecțiilor climei pentru 2020 și 2050. 

Indicatorii utilizați 
Nu se aplică. 

WG C - adaptarea la schimbările climatice
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Proiect
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Repetabilitatea și aplicabilitate 

Proiectul poate fi aplicat în fiecare țară.

Costurile totale

94.000 €. 

Alte trimiteri 
www.rec.org
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P11 - ANM

Numarul partenerilor: 4
- Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti - Mărăcineni, RO – Coordonator (www.icdp.ro) 
- Administratia nationala Meteorologica, Bucuresti, RO - P 10
Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti - Mărăcineni, utilizează rezultatele pentru obţinerea 
de genotipuri specifice de pomi fructiferi (caise, piersici) cu abilităţi speciale de adaptare la schimbările de climă.

Programul National de Cercetare (2007 - 2013)
Zona Tematica: Agrocultura si siguranta alimentelor. Protejarea resurselor naturale

2007 - 2010

România 

Factori de decizie, instituţii de cercetare a fructelor, agricultori

Proiect de cercetare la nivel naţional

Dr. Emil Chitu / Team Leader Proiectul - office@icdp-pitesti.ro / emilchitu@gmail.com 
Dr. Elena Mateescu / ANM - elena.mateescu @ meteoromania.ro

Descrierea proiectului
Principalul obiectiv al acestui proiect s-a bazat pe calculele efectuate cu ajutorul unor indici de 
temperatură specifici  pomilor fructiferi,  din prezent (1961-2007) şi pentru viitor (2040 şi 2080) 
condiţiile climatice, de la staţiile agrometeorologice situate în Muntenia, şi de asemenea 
studiu de caz pentru zona Piteşti. Astfel, pentru condiţiile climatice curente, au fost folosite 
valorile termice medii zilnice  înregistrate în intervalul 1961-2007, întrucât pentru evoluţia 
climatică viitoare, au fost folosite două scenarii posibile referitoare la scimbarea climei. 

Rezultate obţinute
Conform evaluărilor prezentate în cel de-al patrulea raport IPCC (2007), România se aşteaptă 
la acelaşi ritm mediu de creştere a temperaturilor, similar cu cel prognozat la nivel European 
în perioada 1980-1990, cu mici diferenţe în primele decade ale secolului 21 şi  mult mai mari 
spre sfârşitul secolului: între 0.5°C şi 1.5°C în perioada 2020-2029 şi între 2.0°C şi 5.0°C pentru 
2090-2099, în funcţie de scenariu.

Ritmul de creștere și dezvoltarea fazelor fenologice pentru specia pomilor fructiferi diferențiază în funcție de cererile de căldură; intensitatea 
proceselor fiziologice, fiind direct corelată cu evoluția factorului valorilor termice între anumite praguri specifice pentru fiecare genotip. Cu alte 
cuvinte, influența factorului termic de succesiunea a fenofazelor de creștere și de dezvoltare predomină. Necesitatea de căldură a pomilor 
fructiferi pentru a trece fenofaze este determinată prin calcularea sumei de grade temperaturii active, generate prin însumarea de 
temperaturile medii zilnice de peste pragul biologic specifice pentru fiecare specie a fructiferilor.

Pentru faza de înmugurire este necesar o sumă de temperaturi medii pozitive de 100 °C, exprimate prin unități de căldură - valorile calculate an 
de an, de la 1 februarie până cand este atins pragul menționat termic. În  condițiile actuale climatice, faza apare, în general, în plantațiile de 
pomi fructiferi din Muntenia, în perioada 11-20 martie , prima data fiind înregistrate la Călărași (11 martie) și cele mai recente (20 martie) de la 
Curtea de Argeș. În condițiile schimbărilor climatice, inmugurirea pomilor va avea loc mult mai devreme, în comparație cu perioada actuală, și 
anume cu 2-8 zile (între 7 și 18 martie), în cazul în care temperatura crește cu 1 °C și de 8-12 zile (între 3 și 11 martie), dacă temperatura crește 
cu 2 °C.  Cele mai mari diferențe în apariția acestei faze, de 10-12 zile, între climatul actual și cele două scenarii sunt înregistrate la staţiile din 
Piteşti, Ploieşti Griviţa şi Râmnicu Să rat.

Factori de succes 

În plantațiile de pomi fructiferi din Muntenia, perioadei de înflorire, la păr, exprimate ca valori medii multianuale, variază de 10-21 aprilie, 
intervalul predominant fiind 14-17 aprilie pentru cea mai mare parte a regiunii. La Călărași, înflorirea părului se realizeaza in medie,� la 10 aprilie,

WG C - adaptarea la schimbările climatice
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18 - Evaluarea efectelor potențiale ale schimbărilor climatice asupra zonelor agroclimatice în România 
pentru producția de fructe. Acronim:  proiect CLIMPACTPOMI
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și cele mai recente perioade de înflorire a părului se realizeaza la Curtea de Arges, 21 aprilie. De asemenea, la Călărași, prima dată de înflorire a 
părului a avut loc în 2002 (14 martie) și cea mai recentă în 1996 (28 aprilie). La Curtea de Arges, data cea mai apropiată, a fost pe 3 aprilie, în anul 
1990, iar cea mai recentă a fost de 7 mai , în 1965. Demn de menționat este faptul că la Curtea de Argeș (pentru nord-vestul Munteniei), în 1965, 
1969, 1982, 1996, 1997 și 2003 înflorirea părului a fost inregistrată în primele 10 de zile perioada de mai (între 1 și 7 mai ), care au fost cele mai 
recente date pentru întreaga zonă, cu o excepție pentru anul 1969, atunci când înflorirea părului a fost inregistrată la Târgoviște, la 2 mai și, de 
asemenea, din 1996, când s-a înregistrat la staţia Griviţa acumularea de unități de caldură de 350 la 1 mai (valori termice pentru pragul de  
înflorire a părului Tmean≥ 0 ° = 350 de unități de căldură începând de la 1 februarie). In condițiile celor două scenarii , înflorirea la speciile de 
prun pentru Muntenia poate să apară de cel puțin 3 până la 10 zile, comparativ cu perioada curentă în perioada analizată.

Temperatura aerului și media multianuală de precipitații lunare, pentru perioada (1961-1990) de condițiile climatice și în condițiile RegCM3 
predicţii climatice regionale pentru perioada 2020-2050, scenariul SRES A1B.

Conform previziunilor climatice, în acest scenariu, temperatura medie anuală a aerului vor crește cu 0,7 °C la Pitești pentru perioada 2020-2050 
față de perioada actuală, cele mai mari creșteri fiind probabil în perioada caldă a anului, și anume în aprilie până în august (1,1 °C / aprilie, 1,6 °
C / mai, 2,6 °C / iunie, 2,8 °C / iulie și 1,0 °C / august). Cifra de precipitații va scădea cu 91,1 mm în medie (abaterea 13,5% negativ), cele mai mari 
scăderi fiind estimate să apară din nou, pentru sezonul cald, și anume cu 7,5 mm mai mică în luna aprilie iar la fel de mult ca și 47,4 mm, mai 
puțin în luna iunie, comparativ cu climatul actual.

Când se utilizează scenariile arbitrare, analiza a datelor medii multianuale ale apariţiei fazei de inmugurire și înflorire la Pitesti, la toate speciile 
studiate pomicole, scoate în evidență faptul că aceste date se vor produce mai devreme de 4-8 zile pe medie, în scenariu în cazul în care 
temperatura medie a aerului va crește cu 1 °C și de 9-12 zile în cazul în care temperatura crește cu 2 °C față de climatul actual. De asemenea, pe 
fondul tendinței, temperatura medie a aerului va înregistra o creștere a valorii unităților de caldură estimată la intervalul 1 februarie - 10 aprilie 
împotriva valorilor curente cu 18,7% în 2040 și cu 38,4% până în 2080, care indică o primăvară timpurie sau chiar foarte devreme , cu riscul 
major implicat de către înghețurile târzii de primăvară.

Indicatorii utilizați 
Metodologia de lucru s-a bazat pe calculul indicilor diferitelor valori termice specifice pentru specii de pomi fructiferi, atât pentru prezent 
(1961-2007) cât si pentru viitor (2040 și 2080), condițiile climatice de la stațiile agrometeorologice situate în Muntenia, precum și un studiu de 
caz pentru zona Pitesti. Astfel, pentru condițiile climatice actuale, au fost folosite valorile zilnice ale temperaturilor medii înregistrate în 
intervalul 1961-2007, în timp ce pentru evoluţiile climatice viitoare, cele două scenarii au fost folosite de schimbările climatice posibil. Studiile 
de impact realizate la nivel internațional și național utilizează trei tipuri de scenarii climatice: scenarii sintetice (arbitrară), scenarii bazate pe 
analogi și scenarii bazate pe rezultatele modelelor de circulație generală. Acest studiu a folosit două scenarii, în cazul în care temperatura 
aerului de zi cu zi a valorilor din climatul actual sunt arbitrar modificate (a crescut cu 1 °C și 2 °C, respectiv,) și predicții climatice regionale pe 
RegCM3/2020 -2050/SRESA1B.

Produsele sunt prezentate prin intermediul hărților GIS tematice la nivel de regiune de Muntenia cuprinde datele medii multianuale zonale în 
ceea ce privește în devenire și înflorire pentru caise, prune, pere și speciile de măr, respectiv, precum și indicele de venire a primăverii, în 
vederea determinării intervalelor îndeplinite, împreună cu cele mai vechi datel şi cele mai recente apariții a acestor evenimente, atât pentru 
clima de referință (1961 -2004) cât şi pentru pentru cea viitoare (2040 şi 2080, respectiv, zeci de ani).

Repetabilitatea și aplicabilitate 
Proiectul poate fi extins la alte zone ale țării afectate de schimbările climatice. Utilizarea indicatorilor climatici justifică specializarea producției 
agricole pentru contextul schimbărilor climatice și soiurile timpurii cu rezistență crescută la secetă și temperaturi ridicate pentru timpul verii 
sau iarna rece.

Costurile totale

460.000 €.

Alte trimiteri 
Pagina web: www.icdp.ro/ro-index.php?target=ro-climpactpomi-info

Publicații: - Elena Mateescu, Adriana Marica, D. Alexandru (2009) - "Impactul schimbărilor climatice asupra producției de fructe ", 

Proceedings RIFGPitesti, Vol. XXV, 2009, ISSN 1584-2231, Editura INVEL-MULTIMEDIASRL, pp. 87 -. 100.
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PITESTI
Medii lunare multi-anuale ale temperaturii aerului 
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Tmean 1961-1990 
Tmean 2020-2050

PITESTI
Medii lunare multi-anuale ale valorilor precipitațiilor
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Zonarea din data pentru faza de inmugurire la speciile pomicole din Muntenia pentru condițiile actuale climatice și, în cele două scenarii prevăzute pentru 2040 cat si 
pentru 2080 (Sursa: ANM)

Temperatura medie lunară a aerului multianual și cantități de precipitații în condițiile inițiale climatice
(1961-1990) și în conformitate cu previziuni climatice regionale pe RegCM3/2020-2050/SRES A1B (Sursa: ANM).

PITESTI / medie perioadei de inmugurire 

- Perioada curentă / 19 martie

- 2040 decadă / 11 martie (-8 zile)

- 2080 deceniul 2080/7 martie (-12 zile)
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Partener P11 - NMA

Promotor Administraţia Naţională de Meteorologie, București, România 
Numărul de parteneri: 5
Agenția Regională pentru Protecția Mediului Bucuresti, 
Centrul de Planificare Urbană și Metropolitană București, 
Direcția de Sănătate Publică București,
Institutul de Biologie București, 
Meteo France, Toulouse, Franța
AIR_AWARE sistem de operare pentru zona București.

Proiect 19 - LIFE AIRAWARE: Sistemului de supraveghere şi avertizare a impactului poluării aerului pentru mediul urban

Tip CE, mediul proiectului de viață
Arie tematică: aerul

Perioadă Noiembrie 2005 - octombrie 2008

Locație București, România

Factorii de decizie și autoritățile asupra mediului locale și regionale din marile orașe afectate de poluarea aerul, 
industriale operatori, autorități de sănătate

Nivel Local, regional,

Contact Rodica Sandu / ANM - Expert în domeniul poluării aerul - rodica.sandu @ meteoromania.ro 
Dan Dobrovolschi/ANM- Expert în domeniul poluării aerul - danidbrv@yahoo.com

Descrierea proiectului
Poluarea atmosferică poate fi dăunătoare pentru oameni şi are mai multe efecte asupra 
producției agricole și forestiere. În ultimii ani, a fost recunoscut faptul că din ce în ce 
poluarea aerului și schimbările climatice sunt legate în mai multe moduri, și că acestea 
ar putea fi benefic abordate prin politici integrate. În timp ce indicii ale impactului 
climatic ale concentrațiilor de gaze cu efect de seră în creștere poate fi deja văzut în 
creșterea de temperaturi medii cat si pentru creșterea numărului de evenimente 
climatice extreme ( secetă și inundații), cele mai multe efecte sunt probabil să se 
întâmple în următorii 50-100 de ani. Mai multe procese pentru sistemul atmosferă-
climatice trebuie să fie luate în considerare - procese prin care poluarea aerului pot 
afecta climatul cat si pentru schimbările climatice ce pot afecta poluarea aerului.

Scopul asupra mediului al proiectului AIR-AWARE este de a îmbunătăți gradul de 
conștientizare și pentru a facilita luarea deciziilor de determinare a mai multor grupuri 
cu privire la impactul calității aerului, cu o componentă importantă în favoarea acţiunilor

Rezultate obținute
Dezvoltarea sistemului de supraveghere și avertizare a impactul poluării aerului AIRAWARE poate fi folosit de către autoritățile locale din 
București pentru a prezice impactul fazelor de poluare a aerului și pentru a îmbunătăți calitatea aerului în general prin planificarea fizică mai 
bună și politicile de dezvoltare urbană. AIRAWARE furnizează date vizuale și ușor de utilizat, pe o platformă GIS pentru starea actuală a poluării 
atmosferice prin măsurarea poluanților chimici prezenți în aer și revizuirea indicatoarelor bio pentru parcurile orașului.

Folosind datele actuale de monitorizare și prognoza meteo, efectele pe termen scurt al fazelor de poluare acută pot fi calculate ducând la 
protecția populației.

WG C - adaptarea la schimbările climatice

de prevenire și de atenuare. De asemenea, obiectivul general al proiectului este de a construi un sistem de monitorizare a calităţii aerului  
prognozare pentru scopul de a sprijini amenajarea teritoriului de luare a deciziilor, gestionarea traficului și controlul poluării în zona 
metropolitana Bucureşti de estimare a impactului asupra mediului de poluare a aerului. Sistemul are o arhitectură distribuită, cu un dedicat 
sub-sisteme pentru: monitorizarea calităţii aerului; modelarea numerică, atmosferică și prognoză; portalul geospațial pentru integrarea de 
date, vizualizare, interogare şi analiză; flux rapid (24 de ore) de feedback cu privire la calitatea aerului, prognoza pentru autoritățile locale și 
flux lent (săptămânal) de feedback cu privire la parametrii de calitate a aerului pentru strategiile de atenuare.

Segment țintă
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Este de așteptat reducerea poluării aerului în București pentru a reduce costurile de sănătate publică şi tratamentelor pentru bolile transmise 

prin aer cu 175.000 € pe an. Hărţiile de zone contaminate oferite de sistemul AIRAWARE vor fi utilizate pentru actualizarea Planului de 

Urbanism Zonal București. (Sursa: ANM)

Factori de succes

• Cooperarea APE Bucureşti cu poluatorii industriali pentru construirea inventarului emisiilor.

• Participarea la proiect al experților în poluarea aerului cât şi pentru modelarea numerică, meteo, Open GIS.

• Colaborarea tuturor participanților.

• Sistemul poate fi ușor adaptat pentru a fi utilizate pentru alte zone urbane de interes. 

Indicatorii utilizați

Indicatorii privind datele de calitate a aerului pot fi accesate dintr-o bază de date stochastică pentru GIS, care să permită feedback-ul privind 

calitatea aerului . 

După utilizarea pe termen lung a sistemului, se poate urmări înapoi stohastic (climatologic) sursa de poluare pentru impacturile date, 
identificarea originii climatologic de poluare și propunerea de soluții pentru atenuare.

Repetabilitatea și aplicabilitate 
Acest proiect poate fi extins la alte orașe potențial afectate de poluare. De asemenea, autoritățile locale pot utiliza acest instrument pentru 
regiunile lor, zonele urbane pentru scopul de a identifica exact cauza și sursa de poluare, dar, de asemenea, pentru a estima impactul asupra 

sănătății publice.

Costurile totale 

Buget total: 1.113.477 €. 

Contribuția LIFE: 460.239 €.

Alte trimiteri

life-airaware.inmh.ro
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Partener P11 - ANM

Promotor Numărul de parteneri: 16
- Universitatea Charles (CuNi), Praga, CZ - Coordonator,
- Administratia Naţională de Meteorologie, Bucureşti, RO - P 10
În România, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea (INCDA Fundulea), vor folosi pentru a 
identifica soluții genetice și de management pentru reducerea impactului schimbărilor climatice prognozate de 
producția de grâu

Proiect 20 - FP6: Europa Centrală și de Est Impactul Schimbărilor Climatice și de evaluare vulnerabilitate - CECILIA

Tip Al Șaselea Program Cadru al Uniunii Europene, specific proiectelor de cercetare (FP6-STREP). Domeniile prioritare 
tematice: 1.3.2 "Schimbările climatice din Europa Est - Centrala" în cadrul domeniu de cercetare 3.1.3 "Predicția 
schimbărilor climatice și a impactului acestora" schimbările climatice și impactul acesteia "din partea 3.1 privind" 
Impactul și mecanisme de emisii de gaze cu efect de seră și a poluanților atmosferici asupra climei, epuizarea stratului de 
ozon și rezervoarelor de carbon "în cadrul PC6 Sub-prioritatea zonei" 1.1.6.3 Schimbări Globale și Ecosisteme ".

Perioadă 2006 - 2009

Locație Numărul de țări: 12
Republica Cehă, Italia, Franța, Danemarca, Grecia, Elveția, Austria, România, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Polonia 

Misiunea principală CECILIA este de a îmbunătăți înțelegerea schimbărilor climatice locale în Europa Centrală și de Est și 
impactul acesteia în silvicultură, in agricultură, hidrologie și calitatea aerului.
1. De luare a deciziilor în scopuri - la elaborarea liniilor directoare pentru adaptarea la schimbările climatice. În anul 2008, 
România a aprobat "Ghidul privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice" prin ordin ministerial (OM 
1170/29.09.2008).

2. Pentru agricultori - pentru a alege specii și varietăți cu o capacitate mare de adaptare la secetă și 

Nivel

deșertificare, și dezvoltarea al "uscat" a sistemului agricol (pentru exemplu, Liga Asociaţiilor Române 
Agricole / asociație non-guvernamentală).
Internațional, național, regional.

Contact Dr. Tomas Halenka/team leader of the project - tomas.halenka@mff.cuni.cz 
Dr. Elena Mateescu/WP6/NMA - elena.mateescu@meteoromania.ro

Descrierea proiectului
Obiectivul general al acestui proiect este de a evalua impactul schimbărilor climatice la nivel 
regional la scară locală pentru teritoriul din Europa Centrală și de Est, cu accent pe utilizarea 
rezoluției climatice foarte mare pentru scopul de a surprinde efectele complexe ale terenului 
regiunii . Din punct de vedere al producției scenariului climatic, acest obiectiv va fi atins 
printr-o strategie de abordări multiple și combinate, și anumite variabile, de soluționare a 
RCMs cât şi pentru metodologii statistice de downscaling. Instrumentele primare, cu toate 
acestea, vor fi extrem de inaltă rezoluţie RCMs conduse pe plan local pentru zonele vizate.

Aceste obiective au fost atinse prin executarea următoarelor sarcini specifice:

WP1: Evaluarea și furnizarea de informații privind schimbările climatice pentru downscaling și 
a impactului;

WP2: experimente regionale de modelare climatice;
WP3: statisticele de downscaling, localizare, validare și scenariul de construcție;

WP6: Impactul schimbărilor climatice asupra agriculturii și silviculturii;

WP7: Impactul schimbărilor climatice asupra calității aerului și a sănătății.

WG C - adaptarea la schimbările climatice

WP4: Schimbările climatice și evenimente extreme 

 WP5: Impactul schimbărilor climatice asupra hidrologiei şi gospodăririi apelor;

Segment țintă



138

Rezultate obținute
Proiectul CECILIA aduce pentru prima dată scenarii foarte obiective cu privire la schimbările climatice în zonele vizate din Europa 
Centrală și de Est, cu o valoare a adăugat că aceste scenarii climatice sunt produse la nivel local. Acest lucru va furniza informații 
relevante necesare pentru politica de factorii de decizie și autoritățile locale în ceea ce privește posibilitatea de adaptare cat si 
pentru / sau măsuri de atenuare. Mai mult decât atât, aceasta va oferi know-how-ul și instrumentele care pot fi utilizate în continuare 
sistematic pentru analiza dezvoltării schimbărilor climatice și a efectelor schimbărilor climatice asupra diferitelor sectoare ale 
societății în regiunea vizată.

O serie de aspecte-cheie legate de schimbările climatice au devenit de interes în ultimii ani, cum ar fi apariția extremelor (inundații, 
secete, valuri de căldură) sau efecte asupra calității aerului, cu impact grav asupra calității vieții, sănătății și securității. Apariția acestor 
evenimente extreme, în unele cazuri, provoacă pierderi de vieți omenești și pagube extinse sau costuri, este afectată de relația dintre 
extreme cât si pentru schimbările climatice. Această relație poate fi mai bine explorată folosind rezoluția înaltă cât şi pentru 
downscaling (10 km) de modelare climatică planificată în proiectul CECILIA.

Rezultatele din CECILIA va permite evaluarea vulnerabilității diferitelor sectoare din regiunile partenere, oferind astfel informații 
relevante pentru factorii de decizie și autoritățile locale pentru aplicarea de adaptare corespunzătoare și / sau strategii de atenuare.

Specialiştii de la Laboratorul de Agrometeorologie ANM au fost implicați în WP6. Impactul schimbărilor climatice asupra sectoarelor 
agricol și forestier, care vizează trei subiecte - (i) agricultură, inclusiv seceta, de producție a culturilor și a dăunătorilor; (ii) silvicultură, 
inclusiv creșterea pădurilor, mortalității și dăunători, precum și (iii) de carbon, concentrându-se pe schimbările de carbon imersia 
terenurilor și productivitatea ecosistemelor forestiere și pășuni. Toate simulările au fost folosite pentru a desena recomandările 
privind agricultura îmbunătățirea gestionării pădurilor în cadrul unor scenarii regionale privind schimbările climatice. Aplicații 
agricole adresate Austria, Slovacia, România, Bulgaria și Republica Cehă. Simulările vizează în primul rând grâu de toamnă, orz de 
primăvară și porumb. Rezultatul a indicat o variabilitate mare de răspunsuri regionale de producție la schimbările climatice.

Măsuri specifice pentru adaptarea la schimbările climatice în Sud-Estul României suprafață agricolă cuprinde îmbunătățirea soiurilor 
genotip și a randamentelor. Pentru o mai bună utilizare a apei de către culturi se poate ajunge folosind soiuri rezistente la stres, clase 
diferite de sol și schimbarea datei semănatului. Analizând rezultatele simulate pe baza estimărilor privind schimbările climatice 
2020-2050 făcute de modele climatice regionale subliniat faptul că evoluțiile viitoare climatice pot avea efecte importante asupra 
culturilor și sunt condiționate de o interacțiune între următorii factori: modificări climatice actuale pe o scară locală , severitatea 
parametrilor climatici scenariu prognozat, modul în care creșterea concentrațiilor C02 influențează fotosinteza, natura genetică a 
tipuri de plante. Grâu de toamnă poate beneficia de interacțiunea dintre creșterea concentrațiilor de C02 și temperaturi mai mari ale 
aerului, în timp ce porumbul este vulnerabil la schimbările climatice, în special în cazul unui scenariu prezice condiții de cald și 
secetos. O analiză comparativă a rezultatelor obținute au arătat că schimbările viitoare pentru evoluțiile regionale climatice scenariu 
de bază poate avea efecte negative asupra creșterii producției, dezvoltarea și formarea. Pentru ambele culturi analizate, sezonul de 
vegetație devine mai scurt și există mai puține zile disponibile pentru a ajunge la maturitate deplină. Această scurtare a sezonului de 
vegetatie este mai accentuată pentru culturile de porumb decât în culturile de grâu de toamnă. O astfel de forţare, în principal ca 
urmare a unei creșteri probabile a temperaturii aerului, estimate de către modelul regional.

Factori de succes

• Proiectul CECILIA integrează cea mai bună expertiză europeană în modelarea climatului regional, cu studii de mare impact pentru scopul de 
a oferi informații relevante noi politici privind schimbările climatice și interacțiunile sale cu societatea, la scară regională. 

•  Rezultatele pot fi folosite pentru adaptarea adecvată și strategiile de răspuns de atenuare, în zonele vizate.

• Schimbările climatice reprezintă un factor major care afectează mediul la nivel global și european. Schimbarea disponibilității resurselor 
naturale, cum ar fi alimentarea cu apă ar putea afecta negativ sustenabilitatea activităților europene. Un mediu mai stresat va fi chiar mai 
vulnerabil la riscuri naturale, cum ar fi furtunile, seceta severă sau evenimente inundații, decât în condițiile actuale climatice. CECILIA cu 
instrumentele sale de simulare ridicate climatice pot ajuta la anticiparea și ameliorarea efectele negative ale schimbărilor climatice asupra 
mediului local și a resurselor naturale din regiunile vizate .

• În cele din urmă, rezultatele prezentate în acest studiu sunt foarte importante și pot contribui la stabilirea motivelor și dezvoltarea 
opțiunilor de  management pentru a se adapta și atenua schimbările climatice legate de efectele negative care afectează sistemele de 
cultură. Aceste opțiuni ar putea include: utilizarea irigațiilor culturilor de porumb pentru, modificarea datei de semănat, folosind anumite 
genotipuri de grâu care necesită o vernalizare maxima sau moderată și perioade de fotosinteza mai scurte, precum și hibrizilor de porumb, 
cu o mai bună rezistență la secetă, schimbarea practicilor agricole și rotația culturilor , extinderea zonelor cultivate cu culturi de toamnă, etc.
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Indicatorii utilizați 
Scenariile schimbărilor climatice utilizate pentru acest proiect pentru a evalua efectele asupra activităților agricole, se bazează pe: 

• Rezultatele din modelele climatice regionale la resolutie maxima /RegCM3 - rezoluție de 10 km;

• Două intervale de timp, respectiv 2021-2050 și 2071-2100;

• Metodologii statistice downscaling (SDS) pentru scopul de a oferi informații climatice locale;

• Date de înaltă rezoluție (atât în   spațiu și timp] meteorologice, reprezentând prezentul (1961-1990] și condițiile climatice modificate 
(2021-2050 și 2071-2100);�

• Setul de variabile meteorologice, spațiale si temporale pot diferi în functie de studiile diferitelor sisteme - de ex. cele mai importante variabile 
meteorologice care determină în mod direct randamentul culturilor sunt radiatii solare, precipitații și temperatură. Pe de altă parte, răspunsul 
cultură la temperaturi ridicate depinde în mod clar caracterul creșterii temperaturii, precum și stadiul de dezvoltare a culturii.

• În scopul de a studia aspectele regionale și variabilitate a impactului schimbărilor climatice din Europa Centrală și de Est agriculturii 
europene trei zone critice au fost adresate:

1. Efectul schimbărilor climatice asupra condițiilor viitoare agroclimatice asupra teritoriului;

2.�  Efectul schimbărilor climatice (inclusiv efectul concentrației de CO2) asupra creșterii productivității culturilor și culturilor cheie;

3. Elaborarea recomandărilor pentru opțiunile de adaptare, pe baza rezultatelor studiului de caz.

• O serie de strategii de adaptare agronomice pot fi recomandate pentru a evita sau a reduce efectele negative ale schimbărilor climatice și 
de a exploata opțiuni posibile benefice: 

1. Măsuri în functie de îmbunătățirea managementului, utilizarea și protecția resurselor de apă în agricultură irigată;

2. Măsurile de adaptare pentru a îmbunătăți eficiența gestionării și utilizarea sistemelor de irigare existente și elaborarea de mijloace 
tehnice si tehnologice în functie de irigații;

3. 

Repetabilitatea și aplicabilitate
La nivel european, abordarea poate fi folosit pentru cadrul unui proiect privind dezvoltarea unor activități de prevenire pentru a stopa 
deșertificarea în Europa (de exemplu, aplicații EC-DGE/Grant). La nivel național, rezultatele cercetării pot fi folosite de genetică pentru a obține 
soiuri și hibrizi cu rezistență genetică la secetă și schimbările climatice, sau la elaborarea liniilor directoare pentru utilizarea apei în agricultură. 
De exemplu, rezultatele de la modelele climatice regionale pentru a obține rezultate în modelarea genetică și măsurile tehnologice de 
reducere a efectelor schimbărilor climatice au fost utilizate. I nstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea (INCDA Fundulea) va 
folosi aceste rezultate pentru a obține soiuri de grâu de toamnă, cu o capacitate sporită de adaptare la schimbările climatice (GRIMPCLIM 
proiectul nr. 51-073. Modalități de a reduce impactul schimbărilor climatice asupra producției de grâu în sudul României) . 
incda-fundulea.ro/cercet/contr51073.html

În condițiile alimentată de precipitații, fără a lua în considerare efectul CO2, WUE scade semnificativ cu 22% în 2020 până la 74% în 2050. Prin cererea de irigare, eficiența 
utilizării apei crește pentru ambele scenarii cu 1,5-2,5% (fara CO2) până la 8-19% (cu CO2), comparativ cu climatul actual de.Cererea de irigare, care creste randamentul de 
boabe pentru ambele scenarii cu 1,5-2,5% (fara CO2), comparativ cu climatul actual.Cererea de irigare, care creste productia de boabe si evapotranspiratia redusa la 
minimum este probabil să crească în mod semnificativ eficiența utilizării apei de către aceste culturi (Sursa: ANM)
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Costurile totale

2.750.000 €.

Alte trimiteri 
Pagina web: www.cecilia-eu.org

Publicații:�

• Elena Mateescu, D. Alexandru (2010) - "Recomandări de management și opțiuni la îmbunătățire a sistemele de culturi și a randamentelor 
din Sud-Estul României pentru contextul scenariilor regionale privind schimbările climatice in perioada 2020-2050", lucrări științifice, Seria 
A LIII - Agronomie , Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Agricultură, ISSN 1222-5339, pp. 
328-334.
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Partener P11 - NMA

Promotor Numarul de parteneri: 30
- Universitatea din Florenta, Departamenul de Agronomie şi Administrare Teritorială, Italia - Coordonator  
- Administraţia Naţională de Meteorologie, Bucureşti, RO - partener

Proiect 21 - Acţiunea COST 734: Impactul Variabilităţii şi Modificării Climei asupra Agriculturii din Europa: Proiectul 
CLIVAGRI

Tip Proiect de cercetare a impactului pe care îl are schimbarea climei şi măsurile de adaptare

Perioadă 2006 - 2010

Locație Numar de ţări: 28
Austria, Bulgaria, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Denmarca Finlanda, Franta, Georgia, Germania, Grecia, Ungaria, 
Irlanda, Italia, Luxembourg, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romania, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, 
Elvetia, Regatul Unit, Turcia
1. 
2. Experti ai Academiei de Stiinte Agricole si Silvicultura�
3.

Agricultori

Nivel

Contact

International, national, regional

Profesor Simone Orlandini/Sef de Catedra - simone.orlandini"unifi.it

Dr. Elena mateescu/ NMA - elena.mateescu@mateoromanoa.ro

Descrierea Proiectului
Obiectivul principal al acțiunii este evaluarea posibilelor efecte ale schimbărilor climatice 
și variabilitatea asupra agriculturii și evaluare a pragurilor critice în functie de diferite 
domenii europene. Acest obiectiv va fi atins prin realizarea obiectivelor intermediare, 
pentru scopul de a defini nivelurile actuale și viitoare ale pragurilor critice și pericolele 
pentru activitatea agricolă și resursele de mediu. Acțiunea va fi efectuată de către patru 
grupuri de lucru cu sarcini diferite: indici agroclimatice și modele de simulare de atac și 
evaluarea instrumentelor utilizate pentru a corela cu procesele climatice, agricole, 
evaluarea tendințelor actuale indicilor agroclimatice și ieșiri modelul de simulare care 
descriu impactul agricole și nivelul de pericol , dezvoltarea și evaluarea scenariilor viitoare 
regionale și locale condițiile agroclimatice, de evaluare a riscurilor și a impactului 
prevăzute privind agricultura. Activitatea grupurilor de lucru a fost structurată ca un fel de 
matrice, prezentând din rândurile metodele de analiză și din coloanele fenomenului și 
pericolelor. Fiecare punct de intersecție descrie evaluarea tendințelor trecute, prezente și 

WG1: Indicii agroclimatice și modele de simulare.

WG2: Evaluarea tendințelor actuale al indicilor agroclimatice și  model de simulare care descriu impacturile agricole și nivelurile de pericol.�

WG3: Dezvoltarea și evaluarea scenariilor viitoare regionale și locale al starii agroclimatice.�

WG4: Evaluarea riscurilor și Impact așteptate pentru agricultură.

Rezultate obținute

• Determinarea eventualelor schimbari și variabilitatea modelelor climatice în regiunile europene.

• Colectarea și revizuirea indicilor agroclimatice și modele de simulare utilizate pentru a evalua efectele climatice și pericolele asupra proceselor 
agricole. 

• Stabilirea metodelor de analiză (definiție de frecvență, intensitate, tendință, etc].

WG C - adaptarea la schimbările climatice

viitoare ale climei și așa mai departe, impactul negativ asupra agriculturii. Pe baza acestor rezultate, acțiuni posibile (recomandări specifice, 
sugestii, sisteme de avertizare), vor fi elaborate și propuse pentru utilizatorii finali, în funcție de nevoile lor.

Segment țintă Decision makers from Ministry of Environment (MEF) and Agriculture (MARD)

4.
ONG-uri 
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• Evaluarea rezoluţiei dorite (spaţială și temporală) pentru aplicaţii practice agroclimatologice.

• Analiza tendințelor indicilor agroclimatici și a modelului de simulare a randamentului bazate pe aplicarea unor condiţii climatice
anterioare, prezente și viitoare.

• Evaluarea impactului asupra agriculturii.

• Abordarea nevoilor specifice ale factorilor de decizie, servicii de extensie, agricultori și alți utilizatori finali pentru a defini impactul
asupra agriculturii, prin definirea recomandărilor, sugestiilor și, de asemenea, a sistemelor de avertizare timpurie.
Rezultatelor Acţiunii vor fi publicate în două moduri: lucrări ştiinţifice și manuale tehnice. Prima ar trebui să fie promovată și 
încurajată de către CM  în ceea ce priveşte documentele de co-autor în reviste internaţionale și recenzii. Al doilea va fi un mecanism 
foarte util pentru diseminarea rezultatelor de la SNHM  (Serviciul Naţional de Hidrometeorologie), institutele de cercetare,din 
agricultură serviciile de extindere agricolă și administraţiile publice responsabile de amenajarea teritoriului. 
Acest lucru va permite acestor utilizatori să pună în practică procedurile și protocoalele stabilite de Acţiune prin intermediul 
ghidurilor specifice bine-organizate Link-uri directe vor fi stabilite cu Uniunea Europeană (DG relevante, de exemplu, cercetare, 
mediul, agricultură), reţelele europene existente (EUMETNET - reţeaua serviciilor europene de meteorologie), proiecte (proiectul 
MARS ) și organisme, precum și, de asemenea, cu OMM  (Organizaţia Mondială de Meteorologie) și OAA  (Organizaţia pentru 
Alimentație și Agricultură). Link-uri vor fi, de asemenea, stabilite cu societăţile naţionale și internaţionale interesate de problemele de 
agricultură și schimbările şi variaţiile climaterice (Societatea Europeană de Agronomie, Societatea Internaţională de Biometeorologie, 
Societatea  Europeană de Meteorologie, etc).
În fiecare an, în cadrul ședinței CM  și a grupurilor de lucru (WG), agenţiile internaţionale implicate în domeniile de activitate COST, 
precum și reprezentanţi ai utilizatorilor, vor fi invitaţi să facă schimb de informaţii, să coordoneze și să dezvolte sinergii și colaborări. 
Atelierele de lucru organizate vor fi, de asemenea, un mijloc de diseminare a rezultatelor în special în rândul potențialilor utilizatori și 
de promovare a activităților COST în Europa și în întreaga lume. Vor fi făcute eforturi speciale pentru a invita purtători de cuvânt 
externi vor lua cuvântul și pentru a promova atelierul în afara  Acţiunii.
Ori de câte ori este posibil, Acţiunea va găzdui ateliere de lucru în comun cu alte întâlniri internaţionale.
Acestea vor include:

• întâlnirea anuală a Societății Europene de Meteorologie

• Conferința Europeană de Meteorologie Aplicată

• Conferința Europeană de Climatologie Aplicată

• Congresul Internaţional de Biometeorologie

• congres și atelier de lucru al Societății Europene de Agronomie

Factori de succes
Datele meteorologice și agrometeorologice, modelele climatice, indicii, metodele și instrumentele pot reprezenta un suport util pentru 
toți participanţii din sectoarele agricole pentru a planifica mai bine analiza și adaptarea agriculturii europene la schimbările și impactul 
variabilității climatice .

Indicatorii utilizați

• Sondajul privind practicile agrometeorologice și aplicaţiile din Europa în ceea ce priveşte impactul schimbărilor climatice.

• Indicatori specifici: indici de secetă, componente de echilibru ale apei, indicele de căldură, precipitațiile, umiditatea solului.

• Scenarii climatice

• Modele agrometeorologice - SADTA (Sistem de asistenţă decizională pentru transfer în Agrotechnologie), WOFOST, CERES-grâu și porumb.

• Observaţii prin satelit - Teledetecție și aplicații SIG 
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Repetabilitate și aplicabilitate 

În aria Domeniului COST: SSPMM  - Sistemul de Știință al Pământului și de Management de Mediu, la 25 martie 2010, a fost trimisă o nouă 
propunere a acţiunii COST pe tema "Managementul apei în agricultură", cu "Schimbările climatice și resursele de apă în Europa".  

Propunerile pentru servicii  (agro) meteorologice și metode de îmbunătăţire a eficienţei utilizării apei și gestionarea apelor luându-se în 
considerare diferite unităţi de măsură spaţiale și temporale". Noua acţiune COST propusă va identifica ulterior lacunele în cercetare, va evalua 
situaţia artei in metodelor aplicate și va colecta și să  transmite informaţiile relevante la nivel de cercetare.

În plus, link-ul important pentru părţile interesate (consumatori de apă), va fi îmbunătăţit luându-se în consideare aspectele regionale și 
condiţiile pentru o punere în aplicare eficientă a măsurilor recomandate. care urmează să fie dezvoltate.

80.000 €.
Următoarele țări au participat activ la elaborarea acţiunii sau și-au manifestat în altă manieră interesul lor: Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, 
Danemarca, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, România, Slovenia, Spania, Marea Britanie.
De asemenea, Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM ) și Organizaţia pentru Alimentație și Agricultură (OAA ) și-au exprimat interesul de 
a participa și de a colabora în această acţiune COST. Bazat pe estimările naţionale furnizate de reprezentanţii ţărilor, dimensiunile economice 
ale activităților ce trebuie întreprinse în cadrul acţiunii au fost estimate la aproximativ 100.000 €.

Alte referințe 

Pagina web: www.cost734.eu

Publicatii 

• V. Alexandrov, Elena Mateescu, A. Mestre, M. Kepinska-Kasprzak, V. Di Stefano, N. Dalezios (2008] - "Rezumatul unui chestionar cu privire 
la tendinţele  indicilor agroclimatici și randamentul model de simulare în Europa". Acţiunea COST 734, Sondajul practicilor 
agrometeorologice și aplicaţiilor în Europa în ceea ce priveşte impactul schimbărilor climatice. ESF-COST Office 2008, Pag. 115-153.

Costuri totale
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C - adaptarea la schimbările climatice

P12-Covasna

Ministerul Mediului si Pădurilor

22 - Programul pentru instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea 

sistemelor de încălzire sau suplimentarea sistemelor de încălzire convenționale (Programul Casa Verde) 

Program Naţional implementat la nivel naţional

2010

România

Persoane domiciliate în România, proprietari / proprietari în parte ale domeniilor pe / în care proiectul este implementat 

Naţional

Luminita Cornea - cluminita@apmcv.ro

Descriere proiect
Scopul programului este de a îmbunătăţi calitatea aerului, apei și solului prin reducerea 
poluării cauzate de sistemele clasice de încălzire care utilizează lemnul și combustibilii fosili 
pentru producerea de energie termică și pentru a stimula utilizarea sistemelor bazate pe surse 
regenerabile de energie.
Prin acest program sunt disponibile fonduri de la Fondul Național de Mediu pentru persoanele 
domiciliate in Romania, proprietari sau proprietarii parte de proprietate pe / în care se 
implementează proiectul, după cum urmează:
a) Până la 1.400 € pentru instalații solare;
b) Până la 1.900 € pentru instalarea pompelor de căldură;
c) Până la 1.400 € pentru sisteme de încălzire bazate pe pelete, brichete, lemn și orice 
resturi și deșeuri vegetale, etc
Persoanele eligibile depun  proiectele la Agențiile pentru Protecția Mediului și, după evaluare, 
se semnează un contract de finanţare cu persoanele selectate.
Pentru fiecare județ există un cuantum de fonduri disponibile.

Rezultate obținute

În prima etapă mai mult de 200 de case vor înlocui sistemele convenționale de încălzire cu sisteme care utilizează energiile regenerabile.

Programul va continua în funcție de dsiponibilitatea de fonduri. 

Factori de succes
Programul a fost inițiat pe 1 iulie 2010 și 120 de persoane și-au 
trimis deja proiectele.

Indicatori utilizaţi

Număr de proiecte implementate.

Repetabilitate și aplicabilitate
Acest program poate fi repetat în fiecare an pentru orice regiune 
pentru a spori utilizarea surselor regenerabile de energie.

Costuri totale 
262.500 € pentru județul Covasna.

Alte referințe

afm.ro/program_casa_verde.php

WG  

EPA Covasna - product of WATER CoRe
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P13 - Noord-Brabant

Comunitatea din 's Hertogenbosch

23 - Maşina de apă - zona suburbană, cu un sistem de apă închis 

Tehnologic

2006-2015

's-Hertogenbosch

Municipalitățile

Local

Rene Klerks - Rklerks@brabant.nl

S.tax@s-hertogenbosch.nl

Descriere proiect
"De Groote Wielen" este o nouă zonă suburbană pe partea de nord-est a 's-Hertogenbosch. 
Designul acesteia a fost influențat de elemente de aspect.
Probabil apa este cel mai vizibil element.
Mașina de apă apare de timpuriu în planuri.în faza de planificare a dezvoltării zonei Groote 
Wielen. Există trei motive principale pentru dezvoltarea Maşinii de apă. În primul rând 
guvernul provincial și Consiliul local al apei, a solicitat ca stocarea apei pluviale să fie 
gestionată în cadrul suburbiei.Nu ar trebui să fie nici o influență hidrologică în afara zonei. 
Orice picătură de ploaie trebuie să rămână în interiorul zonei. Al doilea motiv este faptul că 
apa are o imagine pozitivă și creşte valoarea spațiului public și al proprietăţilor. În al treilea 
rând, la început zona de dezvoltare a fost o marșă joasă. Pentru a construi case, în această 
zonă a trebuit s fie înălţat nivelul terenului. Nisipul folosit pentru înălțarea zonei a fost 
colectat de la ceea ce este acum lacul central. Acest lac funcţionează acum ca tampon 
principal pentru întregul sistem de ape pluviale. Întregul sistem de apa de ploaie din zona 
este cunoscută sub numele de "Mașina de apă".

Mașina de apă este alcătuită din mai multe componente. În fiecare cartier transformarea apei se face în mod diferit. De asemenea, un număr de 
componente acoperă întreaga suburbie.

Mașina de apă central

Elementele componente din suburbie sunt:

• Lacul central;
• Inelul inferior:
• Mlaștina și;
• Inelul superior;

Inelul inferior reprezintă sistemul de colectare, care transportă apa din câteva raioane către mlaștina de purificare. Inelul inferior este o 
construcţie asemănătoare unui canal. Scopul principal al inelului inferior este de a transporta apa de la cartiere spre mlaștina de purificare. 
Mlaștina purifică apa naturală datorită adâncimii variate a apei și vegetației specifice. Calitatea apei mlaștinii este acceptabilă pentru a umple 
lacul central și pentru a uda grădinile. Inelul superior are scopul de a introduce apa în suburbie.  Aceasta este o cale navigabilă artificială care 
asigură fluxul continuu în sistemul de apă. Unul dintre braţele inelului superior duce la şcoala primară. Acesta are un scop educațional.  

Mașina de apă este prevăzută cu un sistem de gestionare a nivelului apei, astfel încât  fluctuaţiile între perioadele umede și uscate pot fi 
gestionate. Nivelul lacului central poate fluctua între +1,40 și +1,70 m NAP. Nivelul de inelul inferior este păstrat la 1,80 m + NAP prin 
intermediul unui baraj. Acesta poate creşte până la 2,10m + NAP. Prin acceptarea acestor diferenţe de nivel ale apei, sunt necesare mai puține 
pompe și mai puțină energie pentru a menţine sistemul de apă în mişcare.

WG C - adaptarea la schimbările climatice
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Calitatea apei

Scopul este obţinerea apei de cea mai bună calitate posibilă, întrucât sănătatea publică este una dintre cele mai importante preocupări. Acest 
lucru înseamnă se  măsoară calitatea apei de mai multe ori pe an. Lacul central a fost recent declarat loc de  înot. Acest lucru este monitorizat o 
dată la fiecare două săptămâni de către consiliul local de apă.  

Rezultate obţinute
Prin asigurarea apei într-un loc central din această zonă suburbană nouă, a fost creat un mediu de viaţă foarte atractiv. Sistemul de apă este 
închis: toată apa pluvială este stocată într-un lac central. Din lacul central este distribuită din nou în zonă. Calitatea apei este foarte bună, 
făcând posibil un sistem de management al apei durabil. 

Factori de succes 
Utilizarea activă a apei într-o zonă suburbană: crearea unui mediu de viaţă atractiv, utilizarea apei în scop de agrement (înot, pescuit, plimbare 
cu barca), precum și închiderea sistemului local de apă

Indicatori utilizaţi

Sistem de apă închis.

Calitatea apei.

Repetabilitate și aplicabilitate

Acest exemplu de gospodărire a apelor în zona suburbană poate foarte bine să se repete în alte noi zone suburbane.

Costuri totale

Nespecificate.

Alte referințe

www.degrootewielenonline.nl

www.s-hertogenbosch.nl
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P13 - Noord-Brabant

Waterschap Aa en Maas (=autoritatea regională a apei)

24 – Zonele rurale aride Deltaplan (Deltaplan Hoge Zandgronden) 

Tehnologic, economic

2010 – în continuare 

Brabantul de est (Regiune extrem de secetoasă) 

Autoritatea de apă, guvernul regional, agricultorii, ONG-uri

Regional

Sare de Boer - sdeboer@aaenmaas.nl
Ernst-Jan Melisie - emelisie@aaenmaas.nl 
Frank van Lamoen - fvlamoen@brabant.nl

Descriere proiect

Introducere
Zonele rurale din sudul Țărilor de Jos se confruntă cu deficitul de apă (sezonieră). 
Aceasta reprezintă o problemă pentru multe sectoare (economice): agricultură, 
conservarea naturii, alimentarea cu apă potabilă, transportul maritim, agrement și 
turism. Datorită schimbărilor climatice (perioade mai multe și mai uscate în timpul 
verii), aceste probleme vor crește în viitor. Întreaga zonă în cauză acoperă 
aproximativ 6.000 km2 în provinciile olandeze din Brabant și Limburg. Pentru a face 
față acestor probleme Waterboard Aa en Maas a inițiat un proiect regional în care 
autoritățile de apă cooperează cu organizațiile  agricultorilor și Serviciul de Stat 
pentru Silvicultură.
Scop
Proiectul are ca scop definirea strategiilor regionale de adaptare, prin stimularea 
auto-suportului în aprovizionarea cu apă proaspătă (de tamponare și infiltrare), 
diminuarea cererii de apă și sensibilizarea la lipsa de apă (culturi noi, natură robusta

Sursa: Waterschap Aa en Maas

și re-alocarea terenului utilizat) precum și promovarea utilizării eficiente a apei disponibile (irigații, direct din râul Meuse).

Provocări 

• Angajarea sprijinului  public și politic pentru măsuri de adaptare inovatoare.

• Cooperarea cu inițiativele naționale de cercetare (Cunoștințe despre Climă, www.knowledgeforclimate.nl). Proiectul Zonele rurale
aride Deltaplan reprezintă omologul din punct de vedere politic al programului științific de cercetare Cunoștințe despre Climă.

• Cooperarea cu măsurile naționale de adaptare (Programul Delta, www.deltacommissaris.nl / english).

Rezultate obținute 

• Specificarea consecințelor schimbărilor climatice pentru diferite funcții în această zonă (viitor echilibru între alimentarea cu apă și cerere).

• Selectarea unor strategii și măsuri de adaptare fezabile și acceptabile.

• Rețea activă de cooperare a părților interesate.

Factori de succes 

• Cooperarea între toate părțile interesate relevante regionale în gestionarea domeniului apei și a utilizării acesteia.

• Conexiune cu dezvoltarea de politici și planificare la nivel național (Programul Delta).

• Proiecte pilot la scară mică, cameră pentru experimente.

• Consensul între instituții și părțile interesate, proces eficient de participare

WG C - adaptarea la schimbările climatice
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Indicatori utilizați 

• Număr de proiecte pilot.

• Număr de părți interesate implicate.

• Grad de cooperare activă și cofinanțare (în termeni de înțelegeri scrise și €).

Repetabilitate și aplicabilitate
Deși conținutul proiectului este adaptat în întregime la situația regională, procesul se poate dovedi un exemplu pentru alte regiuni care se 
confruntă cu probleme similare.

Costuri totale 

100.000 €.

Referințe ulterioare  
www.aaenmaas.nl (în olandeză)
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P13 - Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant
Cunoștințe despre Climă 
Het Groene Woud

25 – Utilizarea multifuncțională a Terenului 
(Multifunctioneel Landgebruik)

Comunicare, economic

2009 – în continuare

Noord-Brabant (câteva locații)

Autoritatea de apă, guvernul regional, agricultorii, ONG-uri, municipalități

Regional

Frank van Lamoen - fvlamoen@brabant.nl
Karin van Herwaarden - kherwaarden@brabant.nl

Descriere proiect
Introducere
Zona rurală a Brabantului - deși păstrând încă un caracter rural - este o zonă dens populată și 
reglementată. Cererile pentru spațiul disponibil sunt numeroase și adesea contradictorii. 
Prețurile terenurilor sunt mari. Măsurilor de adaptare pentru a face față impactului 
schimbărilor climatice pot fi consumatoare de spațiu, adăugând și mai multă presiune 
asupra spațiului disponibil. Una dintre soluțiile pot  fi utilizarea multifuncțională a 
terenurilor, creșterea eficienței utilizării terenurilor și adăugarea unui plus de valoare în 
domeniul economic, ecologic (biodiversitatea) și public.
Un factor care complică este procesul de transformare (determinat de schimbările sociale și 
economice), se întâmplă deja în regiunile în cauză. Întrucât solicitările viitoare pentru teren 
pot diferi foarte mult de modelele actuale de utilizare a terenurilor, soluțiile pentru utilizarea 
multifuncțională trebuie să aibă o anumită flexibilitate și rezistență.

Două proiecte interconectate privind utilizarea multifuncțională a terenurilor sunt acum în 
curs de desfășurare în regiunea Brabant:

MFL - Groene Woud: concentrându-se pe combinarea utilizării terenurilor agricole și a biodiversității;

MFL – Cunoștințe despre Climă: concentrându-se pe dezvoltarea de combinații inovatoare de utilizare a terenurilor pentru adaptarea la 
schimbările climatice (de exemplu, retenție de apă și producția de biomasă).

Obiectiv

Obiectivul principal al ambelor proiecte este de a analiza cererile de teren asociate cu "expertiza" schimbările climatice privitoare la apă, agricultura, 
natura și locuințele și de a identifica posibile strategii de adaptare în mediul rural arid.Chestiunea centrală este modul în care aceste cereri și strategii 
pot fi combinate cu tipuri actuale sau viitoare de utilizare a terenurilor, concentrându-se asupra utilizării multifuncționale a terenurilor.
Rezultate esențiale

Unul dintre obiectivele-cheie ale ambelor proiecte este realizarea de planuri de afaceri. Acesta este rezultatul utilizării multifuncționale a 
terenurilor în Noord-Brabant. Definirea planurilor de afaceri presupune 5 etape:

• O analiză a efectelor schimbărilor climatice asupra planurilor de amenajare a teritoriului și dezvoltarea din Noord-Brabant;

• Un inventar al combinațiilor de utilizare multifunctională a terenurilor, potrivit pentru zona Noord-Brabant;

• Un atelier de lucru fulger cu părțile interesate, care vizează schimbul de idei și cooperare în construcție;

• Un al doilea atelier cu părțile interesate, cu scopul de vizualizare și detaliere a ideilor selectate;

• Redactarea planurilor de afaceri concrete.

WG C - adaptarea la schimbările climatice
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Rezultate obținute 

• O privire de ansamblu și analiza soluției practice pentru utilizarea multifuncțională a terenurilor ca o strategie de adaptare.

• Un plan de afaceri pentru 4 locații din Noord-Brabant, care descrie unele dintre aceste soluții practice în cazuri din "viața reală".

• Îndrumări - atât pentru conținut cât și pentru proces - pentru punerea în aplicare a utilizării multifuncționale a terenului, o strategie de 
adaptare în mediile rurale aride. 

 Factori de succes

• Analiza spațială, ceea ce duce la selectarea cazurilor relevante.

• Identificarea câștigurilor comune pentru părților interesate, proprietarii de terenuri și antreprenori.

• Accentul pe "motoarele" economice de utilizare multifuncțională a terenurilor.

Indicatori utilizați 

• Numărul de afaceri.

• Numărul de părțile interesate implicate.

• Numărul de utilizatori de fișe informative și îndrumări.

Repetabilitate și aplicabilitate 
Privire de ansamblu asupra (fișele informative) și îndrumările conțin informații generale cu privire la utilizarea multifuncțională a terenurilor. 
Cazurile sunt selectate din Țările de Jos și din străinătate (UE). Abordarea planului de afaceri poate fi transferată și adaptată pentru orice setare 
în care utilizarea multifuncțională a terenurilor este o soluție preferată (presiune privind cererea de teren, cererile concurente, cererea pentru 
investiții în teren cu randament ridicat). Parte a proiectului se desfășoară în cadrul proiectuluii  cu orientare internațională Cunoștințe despre 
Climă. Cercetarea și dezvoltarea în cadrul KfC are ca scop aplicarea pe scară europeană.

Costuri totale
200.000 €.

Alte referințe

www.knowledgeforclimate.climateresearchnetherlands.nl (în engleză, informații despre proiect și project download-uri) 

www.hetgroenewoud.com (în olandeză)
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P13 - Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant
Forurile responsabile cu apa din Brabant (3) 
Compania de apă (Apa Brabant)

26 – Cunoștințe despre climă – Zone rurale aride 

Tehnologic, economic, comunicare

2009 – în continuare

Brabant (și alte provincii) 

Autoritatea de apă, guvernul regional, agricultorii, ONG-uri 

Regional

Frank van Lamoen, coordonator puncte de interes din Zone rurale aride - fvlamoen@brabant.nl 

Monique Slegers, biroul Cunoștințe despre climă - m.slegers@programmabureauklimaat.nl

Decriere proiect
Introducere 

Cunoștințe despre Climă este un program național pentru adaptarea la schimbările climatice. 
În cadrul acestui program, cercetarea orientată către practică este realizată în scopul de a 

sprijini punerea în aplicare a proiectului. 

Provincia Brabantul de Nord este coordonator al "punctelor de interes" al zonelor rurale aride 
în cadrul acestui program. În momentul de față se execută proiecte de cercetare 
concentrându-se pe trei teme:

• Zonele rurale: dezvoltarea strategiilor de alimentare cu apă și cerere pentru agricultură 
și natură;

• Guvernare: noi coaliții și roluri cu scopul de a face față la adaptarea la schimbările 
climatice în rețelele regionale;

• Sisteme suport de decizie: dezvoltare  politicii de susținere, dezvoltarea proiectului, și 
de  transferul de informații în interfața știință-politică.

Provocări pentru zonele rurale aride din Țările de Jos

Inundațiile și nevoia de apă reprezintă probleme semnificative în agricultură și conservarea naturii. Acest lucru oferă noi provocări 
responsabililor cu apa, în special având în vedere cerințele stricte în ceea ce privește calitatea apei (Directiva cadru privind apa). Utilizarea 
actuală intensivă a terenurilor în agricultură nu este rezistentă  la climă și contravine îndeplinirii cerințelor tot mai stricte privind calitatea apei. 
De asemenea, crește riscul de boli și dăunători, cum ar fi febra catarală ovină.

Zonele rurale întinse situate pe un teren nisipos superior, sunt în prezent în curs de tranziție de la un peisaj de producție alimentară la un 
peisaj multifuncțional mai consumerist. În această perioadă de tranziție, guvernul național și local încearcă să încurajeze fermele intensive de 
animale pentru a trece de la producția orientată pe prețul de cost pentru piața mondială la o piață în care se poate obține, de exemplu, o 
calitatea mai bună sau ă  grijă mai mare pentru bunăstarea animalelor. Acest lucru va ajuta sistemul să facă o contribuție la gestionarea apei, 
calitatea mediului (Directiva privind apele subterane, acidificare, Directiva-cadru privind apa), conservarea naturii și calitățile pitorești. Un 
număr tot mai mare de civili, persoane fizice și afacerilor non-agricole, se alătură agricultorilor și sunt în căutarea calităților care se găsesc în 
zonele rurale și, astfel, devenind contribuitori economici noi în zona rurală. În plus, acest lucru va fi, de asemenea, necesar pentru a face față 
presiunii tot mai mari a urbanizării.
Schimbările climatice pun mare presiune asupra acestui proces de tranziție complex, prin urmare, întreprinderile și persoanele fizice vor alege 
tot mai mult sa se stabilească în acele zone ale Țărilor de Jos, care sunt deasupra nivelului mării. Prin urmare, rețeaua națională ecologică va 
trebui să devină rezistentă la climă; capacitatea de reținere a apei a acestei zone va trebui să crească; va trebui creat mai mult spațiu pentru 
stocare apei. Diferite cereri de teren vor duce la creșterea tensiunii  între interesele publice și private iar nevoia de coordonare între scările de 
măsurare a ternului  va deveni esențială. Rezolvarea acestei tensiuni între interesele divergente pe o gamă a spectului  teritorial și 
administrativ trebuie să fie o parte importantă a planului de dezvoltare.

WG C – adaptarea la schimbările climatice
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Obiectiv

Pentru a dezvolta cunoștințele referitoare la efectele schimbărilor climatice asupra dezvoltării regionale pe termen scurt și mediu. Zonele rurale 
cu sol nisipos vor suferi o transformare dramatică: în următorii ani se va transforma într-un peisaj multi-funcțional.
Un sistem de management ce în ce mai dinamic de apă înseamnă că o schimbare climatică va pune această transformare sub o mare presiune. 
Inundațiile și stresul de apa va determina, de asemenea, probleme mai dese.

Principalele probleme 

• Efectele de stocare a apei și a eficienței măsurilor asupra zonelor agricole.

� Efectele stresului de apă și eficacitatea măsurilor. 

� Efectele schimbărilor climatice (inclusiv stresul de apă), cu privire la realizarea spațiale rețelei ecologice naționale (conectivitate) și protecția 
biodiversității.

�  Investigarea la un nivel regional a modul în care riscurile legate de climă pot fi încorporate în procesul de planificare și regionale procesului 
decizional

Rezultate obținute

•  Strategii de adaptare pentru zonele rurale uscate (regiune pe baza).

• Noi alianțe și rețele în interfața știință-politică.

• Cererea de apă și prognoza de aprovizionare în scenarii privind schimbările climatice.

Factori de succes

• Cooperarea între oamenii de știință și părțile interesate.

• Combinație de aplicat (cerere determinată) și de cercetare fundamentală.

• Scale de legătură (regional-național-europene).

Indicatorii utilizați

• Numărul de cazuri regionale implicate.

• Numărul de publicații (acientific, profesional, general). 

• Numărul de părți implicate.

Repetabilitatea și aplicabilitate

Deși cercetările se efectuează în cazuri selectate, se pune accent pe producția pe scară largă aplicabile și rezultatul. Cunoștințe pentru clima se 

concentrează pe schimbul de informații la scară internațională. Pentru a asigura acest lucru studii comparative sunt efectuate într-o rețea 
partener internațional.

Configurarea programului este comparabilă cu KLIMZUG germană (www.klimzug.de) 

Costurile totale 

Programul are un buget total de 50 de milioane de euro. Braband de co-finanțare este de 150.000 de euro.

Alte trimiteri 

www.knowledgeforclimate.org
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D – comunicare / participare 

LP - HMUELV 

HMUELV

1 – Carte pentru copii despre picăturile de apă călătoare 

Comunicare, educaţie

Începând cu 1995

Hesse

Copii între 3 şi10 ani

Regional

Karin Dietrich - Karin.dietrich@hmuelv.hessen.de

Descriere proiect 
Începând cu anul 1995  oferă copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 10 ani 
următoarele două cărţi de poveşti: 

"Ein Wassertropfen auf Reisen" – Picăturile de apă călătoare.
O carte cu poveşti pentru copii cu vârste cuprinse între 3 şi 10 ani axată pe 
metodele de economisire a apei. 

Cele două picături de apă, Plitsch und Platsch se bucură de modul lor de viață 
împreună cu prietenii într-un izvor din pădure. Într-o zi această sursă de apă 
seacă. Prin urmare, Plitsch și Platsch încep să investigheze cine poate fi făcut 
responsabil pentru dispariția apei. Plitsch şi Platsch realizează că omenirea 

consumă multă apă. Împreună cu prietenii lor, Anna și Peter încep să dezvolte 
idei pentru economisirea apei. 
"Plitsch und Platsch. Abenteuer am Bach" - Plitsch şi Platsch. Carte de aventuri. 

O carte de povești pentru copii cu vârste cuprinse între 3 şi 10 ani având drept subiect biotopul pârâului.
Povestea subliniază importanţa apelor naturale și sensibilizează copiii cu privire la problemele care pot aparea în urma poluării apei.

În timpul unei excursii cu barca în aval, Plitsch și Platsch întâlnesc o mulțime de plante și animale tipice. Concep de asemenea un plan de 
tratare a apelor uzate  şi îi învaţă pe prietenii lor, Anna și Peter modul de analiză a calitatăţii apei.

Rezultate obţinute 

• Peste 510.000 de copii în limba germană începând cu 1995.
• Câte 10.000 de copii distribuite în limbile polonă şi cehă. 

Factori de succes 
Pe parcursul perioadei de 15 ani această poveste este retipărită la cererea grădinițelor, școlilor elementare și a familiilor.

Indicatori utilizați

Numărul de exemplare distribuite pe parcursul perioadei de 15 ani (în medie 34.000 pe an).

Repetabilitatea și Aplicabilitate
Acesta poate fi un model pentru alte regiuni din Europa.

Costurile totale

Începând cu anul 1995: 300.000 € pentru aprox. 500.000 de exemplare ale cărții de poveşti.

Referinţe ulterioare 

www.hmuelv.hessen.de/irj/HMULV Internet?cid=3516f3fe4c705089d1de64372a9e9e6a
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P3 – GdA

Departamentul de Mediu al Guvernului din Aragon 

 2 – Reprezentaţia piesei pentru copii "La Chiflada Historia del Agua" (Povestea nebună a apei)

Conștientizare și educație
26, 29, 30, 31 decembrie 2009 

Zaragoza

Copiii şi familiile lor 

Local

Susana Escobar - sescobar@sodemasa.com

Descriere proiect 

Institutul Apei din Aragon, un organism de drept public al Departamentului de Mediu 
al Guvernului din Aragon a desfășurat diverse activități de consiliere privind 
economisirea și practicile corecte în utilizarea apei, ca parte a Strategiei provinciei 
Aragon pentru Schimbare Climatică și Energii Curate.
Proiectul "La Chiflada Historia del Agua" a constat în organizarea a patru sesiuni de 
educație de mediu dramatizată în ceea ce privește apa în patru centre comerciale de 
mari dimensiuni în Zaragoza în perioada Crăciunului.Inițiativa este de a crea o 
conștientizare în rândul publicului format din copii și familiilor cu privire la importanța 
unor obiceiuri corecte de consum al apei în casă. Scopul piesei este de a face copiii şi 
adulţii conștienți de importanța protejării apei și mediului pentru a asigura "starea 
bună de sănătate" a resurselor naturale în viitor. 

În timpul piesei, copiii au fost transportați până în 2020 și au descoperit că râurile erau bolnave. Datorită personajelor amuzante, 
copiii cercetează și descoperă de ce râurile se află în această stare: vina le revine oamenii lor și obiceiurile lor rele. Prin jocuri și 
cântece și folosind un limbaj care este înțeles de către toată lumea, copiii și adulții devin conștienți de importanța de a avea grija de 
mediul  înconjurător și, în special, de râuri .

La finalul piesei, copiii primesc un "manual al bunului cetățean", care constă într-o broșură cu sfaturi privind metodele de 
economisire și de consum moderat de apă de la domiciliu. 

Ca o completare la piesă, în centrul comercial au fost efectuate activități creative de conştientizare, constând în predarea de broşuri 
de către mimi, care pedalau în jurul de pe culoarele  pe biciclete adevărate.

Activitatea a fost promovat în presa locală și prin intermediul resurselor proprii ale centrelor comerciale (site-uri, sisteme, PA, 
postere, etc.)

Rezultate obţinute

2.000 de oameni au participat la sesiuni.

5.000 de broşuri distribuite. 

Factori de succes 
Sesiunile  au avut loc în principalele centre comerciale din oraş, în perioada Crăciunului când afluxul de public este foarte mare. 
Copiii au fost însoțiți de familiile lor, care au vazut, de asemenea, piesa și au înţeles mesajele, prin urmare, activitățile creative de sensibilizare au 
reușit să ajungă la un public divers și nu doar la copii.
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Indicatori utilizaţi 

Data reprezentaţiei a fost stabilită de către centrele comerciale care au găzduit evenimentele.

Repetabilitate şi aplicabilitate 
Scenariile, ideile pentru costume, decorul şi orice alte informaţii pentru reprezentaţii ale piesei  cu actori locali sunt accesibile pentru oricine 
este interesat sa repete acest proiect în alte contexte.  

Costuri totale 

32.700 €.

Montarea piesei - 25.000 € TVA inclus. 

Broşuri - 3.700 € TVA inclus. 

Promovare - 4.000 € TVA inclus.

Referinţe ulterioare 

Nespecificate.
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P3 – GdA

Departamentul de Mediu al Guvernului din Aragon

3 – Campanie de promovare "Tenemos un plan, ¿cual es el tuyo?" (Noi avem un plan, care 

este al tău?)

Conștientizare și educație

decembrie 2009, ianuarie 2010 şi februarie 2010 

Zaragoza

Cetăţeni, companii 

Local

Susana Escobar - sescobar@sodemasa.com

Descriere proiect
Institutul de apă din Aragon, un organism de drept public al Departamentului de 
Mediu al Guvernului din Aragon a desfășurat diverse activități de consiliere privind 
economisirea și practicile corecte în utilizarea apei, ca parte a Strategiei provinciei 
Aragon pentru Schimbare Climatică și Energii Curate. Aceasta strategie este un 
document de planificare a activităților de combatere a schimbărilor climatice, la care 
pot adera toate instituțiile, companiile și organizațiile care se angajează să 
îndeplinească platforma-program cu scopul reducerii emisiilor. În decembrie 2009, a 
fost verificată necesitatea creării unei noi activități, cu obiectivul clar de "introspecție 
în acțiune". Mai multe studii au arătat că publicul general a înțeles importanța de a 
avea grija de mediu , în plus detectându-se o îmbunătățire în ceea ce privește 
conștientizarea cu privire la problema schimbărilor climatice și a consecințelor sale, 
dar a fost, de asemenea, clar că cetățenii nu știu cum pot fi ei înșiși protagoniști în 
lupta împotriva schimbărilor climatice. De aceea, urmărind aceeași manieră din 

campaniile precedente a fost creat un nou slogan:"Tenemos un plan, ¿cual es el tuyo?" (Noi avem un plan, care este al tău?), cu 
scopul de a obține un angajament activ din partea locuitorilor din Aragon împotriva schimbărilor climatice. Scopul campaniei a 
fost de obținere angajament activ din partea cetățenilor cu privire la utilizarea apei și la schimbările climatice.

Campania a folosit un mesaj foarte direct: "Ne-am mobilizat deja în lupta împotriva schimbărilor climatice, ce  tu ce mai aștepți?", 
Care a devenit sloganul:"Tenemos un plan, ¿cual es el tuyo?" (Noi avem un plan, care este al tău?). În orice moment, creativitatea 
cere acțiune, prin prezentarea de benzi desenate, care consumă apă într-un mod responsabil. Aceste desene au scopul de a fi un 
exemplu de urmat de către publicul larg, care a vrut să aibă un "plan de acțiune".

Pentru campanie au fost alese următoarele mijloce mass-media: radio, televiziunea locală, presa locală, Internet și publicitate 
externă (autobuz urban). Au for  efectuate, de asemenea, acțiuni complementare cum ar fi trimiterea de felicitări de Crăciun 
cu :"Tenemos un Plan, ¿cual es el tuyo?" (Noi avem un plan, care este al tău?)",campania fiind adaptată la simbolurile Crăciunului.

Lunile alese pentru lansare au fost: decembrie 2009, ianuarie 2010 și februarie 2010.

Rezultate obținute
Campania a fost bine acceptată de către publicul larg și de către instituții, cărora le-a fost trezit interesul de aderare la Strategia provinciei 
Aragon pentru Schimare Climatică. 

Factori de succes
Perioada aleasă pentru lansarea campaniei a fost corectă, întrucât a fost făcută în perioada Crăciunului, atunci când cetățenii sunt mult mai 
deschiși pentru a primi mesaje pozitive, și în același timp, este perioada în care  urmează obiceiurile mai consumeriste.Primul pas pentru a 
realiza o  acțiune este o schimbare de atitudine lucru verificat prin sondaje și nivelurile de participare ale  publicului larg la evenimentele în 
favoarea mediului, modul în care publicul larg din Aragon a înțeles importanța de a avea grijă de mediul  înconjurător și a fost, prin urmare, 
gata pentru a trece la un nivel superior de angajament.
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Indicatori utilizați

Numărul de accesări a paginei web a proiectului. În momentul de față pagina web nu este accesibilă.

Repetabilitate și aplicabilitate 

Acțiunea poate fi repetată în alte contexte. 

Designerii locali pot solicita promotorului proiectului formatele pentru a fi adaptate.

Costuri totale 

136.000 €.

20.000 € concept creativ și design. 

116.000 € campania media.

Alte referințe

Nespecificate.
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D – comunicare / participare 

P3 – GdA

Departamentul de Mediu al Guvernului din Aragon 

4 – Distribuirea gratuită pe străzi de dispozitive de economisire a apei 

Creșterea gradului de conștientizare și educație

29 iulie – 2 august 2009 

Zaragoza, Huesca, Teruel şi Calatayud

Publicul larg 

Regional

Susana Escobar - sescobar@sodemasa.com

Descriere proiect
Institutul de apă din Aragon, un organism de drept public al Departamentului de Mediu al 
Guvernului din Aragon a desfășurat diverse activități de consiliere privind propagarea ideilor 
si conștientizarea, ca parte integrantă a campanie "Rios de calidad" (Râuri de calitate), care 
vizează promovarea bunelor practici în ceea ce privește economisirea apei la domiciliu.

Scopul clar al campaniei "Distribuirea gratuită în stradă de pachete de economisire a apei", a 
fost de a crea obiceiuri ecologice de consum, durabile în timp, în rândul publicului larg. 

Ca punct de plecare, campania avea ca scop utilizarea mai largă a aeratorului la domiciliu (un 
dispozitiv de economisire a apei în robinete), prin intermediul înmânării de dispozitive, în 
mod gratuit. Împreună cu aeratorul, oamenii li s-a dat  o broșură cu informații despre alte 
gesturi mici, de zi cu zi, care împreuna duc la o economie considerabilă de apă la domiciliu.

Pentru a efectua această campanie, au fost achiziționate 10.000 de aeratoare și a fost 
concepută o mică broșură explicativă, folosind aceeași imagine cu cea a campaniei "Rios de Calidad", de care aparține. Aceste două 
elemente alcătuiau "pachet ul de economisire a apei". Pentru a distribui aceste pachete, au fost desfășurate mai multe activități în stradă, în 
forma unui punct de mobil de informații, care a vizitat cele patru orașe principale din Aragon: Zaragoza, Huesca, Teruel și Calatayud.Țintă 
pentru campanie au fost, prin urmare,  cetățenii din principalele centre urbane din Aragon. Înmânarea pachetelor în piețele principale și în 
locurile cu un aflux mare de persoane a fost considerată o idee bună. Pentru a face acest lucru, au fost instalate corturi mobile, decorate cu 
imaginea campaniei "Rios de Calidad", în care un băiat sau o fată erau responsabili pentru predarea pachete către trecători. A fost înțeleasă 
importanța conștientizării într-un mod complet și adaptată la nivelul de angajament al fiecărui cetățean. Pentru aceasta, personalul de 
specialitate din Institutul de Apă Aragon au  însoțit gazdele evenimentului și au  oferit posibilitatea de a oferi mai multe informații și de ne 
lămurire a oricăror întrebări care s-ar fi putut ivi pe teren.Campania a început pe data de 29 iulie 2009 (miercuri) și sa încheiat pe data de 2 
august (duminică), cu durata de 5 zile în total. La alegerea acestor date, am luat în considerare faptul că, în timpul lunilor de vară, consumul 
de apă este mai mare decât în restul anului și, de asemenea, datele coincid cu perioada cea mai uscată.

Rezultate obținute
Aeratoarele oferite au mijlocit o economisire cu 50% a apei de la fiecare robinet. Având în  vedere că au fost oferite 10.000 de dispozitive, a 
fost economisit consumul de la 5.000 de robinete. 
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Factori de succes

Alegerea înmânarii dispozitivelor în stradă a fost un succes. Avantajele sunt: 

• Au ajuns la un public foarte divers, inclusiv toate vârstele și clasele sociale;

• Cortul în sine este un mod de a face publicitate, nu doar pentru cetățenii care vin pentru a primi pachetul, dar, de asemenea, pentru 

trecatori, șoferi, pasagerii din autobuz, etc; 

• Oferirea unui aerator care este foarte simplu de instalat încurajează oamenii să facă primul pas spre acțiune;

• Vara este un moment în care publicul larg este mai receptiv la mesajele legate de consumul responsabil de apă.

Indicatori utilizați

Numărul de aeratoare și de broșuri oferite. 

Repetabilitate și aplicabilitate

Acțiunea poate fi repetată în alte contexte. 

Designerii locali pot solicita promotorului proiectului formatele pentru a fi adaptate.

Costuri totale

23.770,03 €.

Design-ul si imprimarea broșurilor: 1.250 € TVA inclus. 

Achiziția aeratoarelor: 15.070,72 € TVA inclus.

Constrirea punctului de informare: 7.449,58 € TVA inclus.

Alte referințe 

Nespecificate.
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D – comunicare / participare 

P3 – GdA

Departamentul de Mediu al Guvernului din Aragon 

5 - Aragon: El libro del Agua (Aragon: Cartea apei)

Informare

2007 – 2008

Zaragoza, Huesca, Teruel şi Calatayud

Publicul larg 

Internațional

Susana Escobar - sescobar@sodemasa.com

Descriere proiect
Expozitia Internațională din anul 2008 a avut loc la Zaragoza în perioada 14 iunie și 14 
septembrie.

"Apa și dezvoltarea durabilă", a reprezentat subiectul larg al expoziției. Acest subiect a fost 
împărțită  în diferite teme, "Apa, o resursă rară", "Apa pentru viață"; "Peisajelor de apă" și "Apa 
ca metodă de comunicare între popoare".

Ca parte a acestei expuneri, Departamentul de Mediu a decis că ar fi o idee bună să publice o 
carte numită "Aragon: el libro del Agua" pentru a continua acțiunile de informare și 
conștientizarea faptului că Guvernul din Aragon a întreprins și a vut drept scop conștientizare 
în rândul publicului larg cu privire la importanța apei în viața de zi cu zi. O noutate a fost 
utilizarea exprimării artistice ca modalitate de conștientizare în privința mediului. 

Cartea în format mare, de înaltă calitate viza, prin intermediul unui număr mare de imagini, 
aducerea oamenilor mai aproape de aspectele estetice ale apei din Aragon, prin prezența și în 
absența sa.

Setul de mai mult de 500 fotografii invita la reflecție și regândire a problemelor legate de apă, cum ar fi dispariția aceasteia, administrarea apei 
de către om sau frumusețea apei în natură.

Pagina 607 începea cu o serie de prologuri scrise de Ministrul Mediului din cadrul Guvernului Spaniei și de către președintele și 
vicepreședintele din Aragon.

Începând din acest punct, literatura și fotografia au fost disciplinele alese pentru a exprima urmele pe care apa le-a lăsat în artă.

 Artiști celebri, politicieni, lideri sociali, oameni de afaceri sau reprezentanți ai asociațiilor cu domeniu de aplicare național și-au exprimat 
reflecțiile lor despre apă, prin articole și diverse documente cuprinse în partea numită "viziuni ale apei". 

După aceasta, setul de fotografii a fost ordonat în funcție de mai multe categorii:

•  Apă suspendată;

•  Când apa infuențează forme propuse;

•  Unde curge apa și unde pare să apară;

•  Cultură de subzistență;

•  Ape bine administrate;

•  Ochii râului;

•  Inginerie;

•  Exodul și seceta;

•  Tradiții seculare.
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Cartea se incheia cu o parte în care publicul larg poate oferi viziunile sale despre apă în propoziții scurte, sugestive. Pentru aceasta, mass-media 

a informat în prealabil cu privire la modul de trimitere a acestor fraze scurte, pentru cartea "Gotas". ("Picături")

1.000 de exemplare din această carte unică au fost publicate, în parte, fiind distribuite gratuit bibliotecilor și consiliilor locale. În plus, o parte a 

fost separată pentru a fi vândute în Pavilionul Aragon al Expoziției Internaționale din 2008 și în librării.

Rezultate obținute
Pavilionul de la Aragon din cadrul Expo 2008 Zaragoza a oferit condiții ideale pentru a evalua reacțiile publicului larg cu privire la apă. Unul 
dintre indicatorii acestei tendințe au fost vânzările bune ale cărții "Aragon: el libro del Agua", care s-a vandut foarte repede. 

Factori de succes
Prin stabilirea proiectului în cadrul Expo 2008 Zaragoza, s-a realizat cea mai mare creștere a gradului de conștientizare asupra mediului, in 
special pe probleme legate de apă, importanța și responsabilitatea oamenilor în gestionarea unei resurse, care este esențială pentru viață. 

Indicatori utilizați

Număr de cărți vândute.

Registrele Bibliotecilor.

Repetabilitate și aplicabilitate
Arta este o formă de expresie fără bariere. Utilizând arta ca formă de conștientizare a mediului, cu ajutorul lucrărilor artiștilor locali, toate 
acestea pot fi folositoare și relevante și în alte regiuni.

Costuri totale
30.000 €.

Alte referințe

Nespecificate.
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D – comunicare / participare 

P5 – ERR

Regiunea Emilia-Romagna 

6 - Acqua, risparmio vitale (Apa, resursă vitală)

Creşterea gradului de conştientizare, educare 

2004 – 2009

Regiunea Emilia-Romagna 

Gospodăriile din Emilia-Romagna

Regional

Emanuele Cimatti - ecimatti@regione.emilia-romagna.it

Descrierea proiectului 
Campania regională de comunicare "Apa, resursă vitală" a fost lansată iniţial în 2004 ca 
urmare a unui sondaj de opinie publică realizat în Regiune despre consumul de apă în 
gospodării – sfera domestică. Campania a iniţiat un proces de schimbări cognitive 
importante (pentru a facilita o mai largă percepţie a problemei consumului de apă), de 
acţiune şi comportament (pentru alegerea comportamentului domestic ce atrage după 
sine o mai mare economie de apă) şi de valori (creşterea gradului de conştientizare a 
problemei apei), ceea ce a dus la o mai bună informare a cetăţenilor şi conştientizării 
problematicii legate de consumul domestic de apă. În planul de comunicare al 
campaniei, principalul instrument  a fost o broşură, bogată în sugestii utile şi imagini 
colorate, trimisă prin e-mail către gospodăriile din regiunea Emilia-Romagna în 
aproximativ 2.000 de exemplare; alte  mijloace au fost un web site, reclame radio şi TV, 
postere şi reclame precum şi un semn de carte. Cu ocazia marilor târguri naţionale şi 
evenimente publice dedicate mediului, au fost distribuite multe broşuri cetăţenilor şi 
participanţilor şi, oricând a fost posibil, mii de kit-uri de economisire a apei la domiciliu

(reductor de debit şi aeratoare de robinet). În cursul anului 2008, campania a fost reintitulată (noul slogan: : "Pe jumătate plin sau pe 
jumătate gol? Nu contează ce crezi, economiseşte apa!) şi relansată cu noul slogan şi expedierea altor 2.000.000 de noi broşuri. 
Rezultatele încurajatoare obţinute în urma iniţiativelor demostrative şi a proiectelor demarate în Regiune au arătat în mod concret că 
eforturile minime, cum ar fi simpla atenţie în cadrul domestic şi investiţiile minime pot duce la economisirea apei cu până la 12-18%: 
un rezultat excepţional în contextul problemelor cu apa potabilă. Per total, rezultatul este extrem de încurajator: alături de "cifrele" 
concrete rezultate din aceste experienţe, cel mai important rezultat îl reprezintă, fără îndoială, semnificația repetabilă puternică, pe 
care le-au evidențiat economisirea apei și politicile de conservare, care permite nu numai distribuţia largă și răspândită dar și 
consolidarea în termeni de credibilitate și calitate.

Rezultate obţinute

Modificări ale comportamentului de utilizare a apei în mediul domestic/urban, după cum urmează: 

Ce fac oamenii pentru a economisi apă

2002  2005 

1,4% 72,7%

11,1% 45,5%

2,2% 38,5%

Umplu maşinile de spălat până la maxim 

 Evită lăsarea robinetului dechis în timp ce se spală pe dinţi, se bărbieresc sau se spală pe mâini 

Montează robineţi economici sau aeratoare 

Utilizează toalete ce economisesc apa 2,8% 29%
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Factori de succes 
Elementele cheie care au dus la succesul şi eficienţa campaniei au fost documentaţia de informare oferită publicului precum şi distribuirea de 

kit-uri pentru economisirea apei în mediul casnic.

Indicatori utilizaţi 
Număr de broşuri distribuite (4.000.000 în total); număr de familii implicate (4.000.000 în total); număr de instituţii implicate (9 Provincii, 349 
Municipalităţi, etc.); număr de materiale informative solicitate Regiunii de către acţionari  (> 100.000); număr de aeratoare de robineţi 

distribuite (> 100.000); număr de contacte/vizite (2009: 12.555).

Repetabilitate şi aplicabilitate 

Grad ridicat de aplicabilitate şi repetabilitate al campaniei de comunicare în alte contexte.

Costuri totale 

(aproximativ) 200.000 € .

Referinţe ulterioare

www.regione.emilia-romagna.it/wcm/acquarisparmio/index.htm
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D – comunicare / participare 

P5 – ERR

Regiunea Emilia-Romagna 

7 – Forumul naţional pe problema economisirii şi conservării apei 

Informare 

Începând cu 2005

Naţional 

Instituţii, universităţi, asociaţii, servicii publice

Naţional

Emanuele Cimatti - ecimatti@regione.emilia-romagna.it

Descriere proiect 
Forumul naţional pe problema economisirii şi conservării apei a fost înfiinţat în 2005 cu 
scopul de a creşte eficienţa utilizării apei prin ameliorarea coordonării și a schimbului 
de cunoștințe între cei implicați în ciclul apei. Acest proiect a pornit de la constatarea 
mai multor dificultăți în răspândirea de experiențe pozitive datorată vastei fragmentări 
teritoriale.
Drept răspuns la aceste lacune, a fost înfiinţat forumul cu scopul de a deveni o 
platformă partajată şi organizată de dialog şi schimb de informaţii în lumea 
cerecetătorilor, managerilor de servicii de apă, asociaţii, instituţii naţionale şi locale, 
organizaţii non-guvernamentale, asociaţii de mediu. Obiectivele Forumului sunt: 
favorizarea experiențelor; contactul cu Regiunile și alți factori relevanți care limitează și 
încetinesc politicile privind economisirea apei (de exemplu, metoda de tarifare); 
difuzarea de știri, date și dezvoltarea unei campanii naționale non-episodice de 
comunicare; centralizarea unui tabel tehnic cu Regiunile, ce definește un program 
național și cooperează în permanență cu UE pentru punerea în aplicare a Directivei 

Cadru privind Apa, și, de asemenea, direcționarea atenției pentru apă în alte sectoare; extinderea și schimbul de proiecte, astfel încât 
să devină "factorul de legătură", care permite valorificarea inițiativelor deja existente, care nu au devenit încă "sistem"; integrarea 
politicilor instituționale în inițiativele antreprenoriale și participarea cetățenilor. Forumul se desfășoară în grupuri de dezbatere 
tematice în care participă atât invitații publici cât și cei privați.

Factori de succes 
Succesul acestei experiențe derivă din crearea unei rețele între părțile interesate și instituții care facilitează distribuirea și accesul la 
acele facilități, identificarea concretă și punerea în aplicare a celor mai bune politici și activități de creștere a gradului de 
conștientizare privind economisirea apei.

Rezultate obținute
Crearea și dezvoltarea Forumului a adus la întocmirea mai multor documente și publicații rezultate în urma întâlnirilor și conferințelor 
care au avut loc de-a lungul anilor. Rezultatele obținute sunt disponibile în limba italiană pe site-ul Forumului. În decembrie 2009, 
Regiunea Emilia-Romagna introdus Forumul în Legea regională 27/2009, care va permite structurarea acestuia ca o asociație 
națională pentru o mai bună recunoaștere a muncii depuse până în prezent de Forumul și pentru dezvoltarea în continuare și 
consolidarea proiectului. Până în prezent, aproape 700 de persoane fizice și 50 instituții și agenții s-au înregistrat în Forum și au 
participat la diferite grupuri de lucru. În plus, aproape 2500 de persoane s-au abonat la newsletter.

Indicatori utilizați
Număr de participanți inregistrați în Forum (750-800); număr de înscriși la newsletter (2500); număr de participanți la conferințe/workshop-uri/
seminarii în cadrul Forumului (400-500 pe an).
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Repetabilitate și aplicabilitate

Grad ridicat de aplicabilitate şi repetabilitate al sistemului de rețele pentru economisirea apei. 

Costuri totale

(aproximativ) 150.000 € .

Alte referințe

www.forumrisparmioacqua.it
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P5 – ERR

Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo - CER 

8 – Expoziția Permanentă privind Tehnologiile de Irigare

Informare 

Începând cu 1989

Emilia-Romagna - Bologna 

Agricultori, tehnicieni, studenți

Naţional, regional

Emanuele Cimatti - ecimatti@regione.emilia-romagna.it

Descriere proiect
Expoziția permanentă de tehnologii de irigare are drept scop să ofere agricultorilor și tehnicienilor 
informații clare și de actualitate, cu privire la tehnologiile de irigare disponibile pe piață și să disemineze 
și să ofere instruire privind tehnologiile de irigare de înaltă eficiență. Sunt prezentate tehnologiile noi 
de economisire a apei, atrăgându-se atenția utilizatorilor finali și Serviciilor de Extensie cu privire la 
oportunitatea de a îmbunătăți gestionarea apelor de irigare pe câmp sau la scară agricolă. Tehnologiile 
de irigare funcționale sunt plasate în câmp deschis. Mai mult de 50 de modele de picurători, 80 de mini 
și micro aspersoare, seturi solide de sprinklere mobile, pompe, filtre, pompe de dozare sau de injecție 
pentru fertilizare sunt piesele care compun expoziția.Expoziția este actualizată în fiecare an. În timpul 
vizitei, vizitatorilor li se distribuie o colecție de publicații, cu rezultatele de la standul de testare a 
materialelor de microirigare, cele mai multe dintre ele fiind incluse în spectacol , studii privind aspectele 
tehnico-economice ale irigării și managementul de economisire a apei de irigare. Vizitând Expoziția 
Permanentă, elevii de la Liceul de Agricultură și studenții de la universitățile agricole pot face un curs  
practic despre tehnologiile de irigare. Expoziția permanentă oferă părților interesate de apa pentru

irigație (CER, Biroului asociat al CER de Reclamații privind Terenul și Apa) posibilitatea de a furniza cunoștințele de bază prin abordarea unei utilizări de apă 
mai eficiente în afară de distribuția de apă. Expoziția permanentă este printre acțiunile întreprinse pentru realizarea obiectivelor de economisire a apei 
stabilite de Planul Regional de Acțiune pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013.

Rezultate obținute

Impactul indirect al proiectului de economisire a apei nu pot fi estimate.  

Factori de succes
Stimularea conștientizării și obiceiului de economisire a apei printre utilizatori. Informarea rapidă și la scară largă asupra tehnologiilor noi de 
irigație, stimularea adptării  tehnologiilor mai eficiente promovate și cofinanțate în cadrul Planului Regional de Acțiune pentru Dezvoltare 
Rurală.

Indicatori utilizați

Expoziția a găzduit 350 de grupuri de vizitatori, totalizând mai mult de 3500 agricultori și tehnicieni. 

Repetabilitate și aplicabilitate
Expoziții similare cu tehnologii de irigație pot fi desfășurate cu ușurunță oriunde. Expoziții permanente cu tehnologii de irigație au fost 
desfășurate în alte regiuni din Italia (Campania, Molise, Puglia, Sardinia) sub supravegherea CER.

Costuri totale

15.000 € pe an.

Alte referințe 

www.consorziocer.it/ricerca_campi.html
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P5 – ERR

Comune di Sala Bolognese - Consorzio di Bonifica

9 - Ecomuseo dell'Acqua (Ecomuzeul apei)

Educare și creșterea gradului de conștientizare

Începând cu 2007

Ecomuseo dell'Acqua - Cassa di Espansione del canale Dosolo, Via Zaccarelli, 16 - 40010 Sala 

Bolognese - BO - Italy

Instituții, universități, asociații, agricultori, tehnicieni, studenți

Local / regional

Emanuele Cimatti - ecimatti@regione.emilia-romagna.it

Descriere proiect
Sponsorizat de Municipalitatea din Sala Bolognese și "Consorzio di Bonifica" (alături de 
Regiunea și Provincia din Bologna Emilia Romagna) muzeul "Ecomuseo dell'Acqua" ilustrează 
relația dintre oamnei   și apă într-o zonă care se confruntă de secole cu excesul de apă al 
râurilor, începând cu râul Reno. Scopul muzeului este informarea asupra tuturor aspectelor 
lumii apelor: tehnic, cultural, social și de mediu.

Aceste scopuri didactic-educative sunt atinse prin organizarea de: 

• Conferințe, seminarii, cursuri de formare;

• Activități culturale, istorice, sociale, de mediu și așa mai departe;

• Actități educative pentru școli;

• Activități non-profit.

Rezultate obținute

În jur de 6000 de vizitatori din 2007 până în prezent. 

Factori de succes

Secretul succesului este comunicarea facilă a conceptelor tehnice. 

Indicatori utilizați

Număr de vizitatori, număr de școli, număr de evenimente. 

Repetabilitate și aplicabilitate

Proiectul poate fi repetat, adaptat lamediul acvatic al zonei. 

Costuri totale
1.000.000 €.

Alte referințe

www.ecomuseodellacqua.it
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P9 – REC

Centrul Regional de Mediu (CRM) 

10 – Programul Pachetul Verde

Educare și creșterea gradului de conștientizare 

2001 – 2011 în derulare 

Țări UE: Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Slovacia, Polonia,
Alte țări: Albania, Azerbaidjan, Bosnia și Herțegovina, Kazahstan, Kosovo, Kyrgyzstan, FRI Macedonia, Muntenegru, 
Rusia, Serbia, Tadjikistan, Turcia și Ucraina.

Copii de la clasele a 5-a la a 8-a, elevi de gimnaziu și profesorii lor

Național, regional, local

Kliment Mindjov, Expert Senior, Centrul Regional de Mediu (CRM) - kmindjov@rec.org

Descriere proiect
Pachetul Verde, un kit educațial de mediu multimedia, destinat în primul rând 
profesorilor de gimnaziu și elevilor, cu privire la protecția mediului și dezvoltarea 
durabilă. Prezentarea interactivă și multi-media a Pachetului Verde reprezintă o sursă 
vie de informații pentru oricine este interesat de problemele de mediu. Inspirat de 
procesul politic "Mediu pentru Europa", materialele educaționale interactive din 
Pachetul Verde au reinterpretat mesajele politice sofisticate privind dezvoltarea 
durabilă prin adaptarea acestora pentru profesori și elevi.

Acesta include un ghid de  cadre didactice de 200 de pagini, un CD-ROM interactiv 
pentru elevi, o colecție de video-film, un joc de consolă și diverse alte suporturi 
educaționale. Fiecare Pachet Verde este adaptat unei anumite țări, cu informații la 
nivel național și regional ce completează informația de bază.

Pachetul Verde a fost produs în 18 ediții naționale și regionale, fiecare adaptat în mod 
substanțial, în colaborare cu autoritățile naționale de educație și ministerele de mediu, 
pentru a se potrivi contextului de mediu al respectivei țări, și tradus în limba sau limbile

în cauză. Distribuția se realizează în colaborare cu ministerele naționale de educație și vizează cadrele didactice din școli prin 
intermediul atelierelor de formare. Versiunile naționale au apărut în limba polonă, maghiară, bulgară, cehă, slovacă, rusă, albaneză, 
turcă, macedoneană, azeră, croată, bosniacă, dialectul muntenegrean, ucraineană și o versiune general  europeană realizată în limba 
engleză.

Pachetul Verde include 22 de teme legate de protecția mediului și dezvoltarea durabilă, inclusiv apa,  împărțite în cinci capitole: 

Elementele de mediu: aer, apă, sol și biodiversitate;

Amenințări la adresa mediului: urbanizare, zgomot, deșeuri și substanțe chimice;

Activitățile umane și impactul acestora: energie, transporturi, industrie, agricultură, silvicultură și turism;

Provocări globale: schimbările climatice, subțierea stratului de ozon, acidifierea și probleme care afectează mările și oceanele;

Valori: etica și valorile legate de consumism, sănătatea omului și a mediului, drepturile cetățenilor și responsabilitatea pentru viitorul 
Pământului;

Capitol  despre apă include o secțiune privind reducerea consumului de apă, economisirea apei la domiciliu, precum și conservarea 
și protejarea apei în general

Pachetul Verde - junior, o versiune Pachetului Verde, orientat în special spre nevoile educaționale ale copiilor din clasele cuprinse 
între a 2-a până la a 6-a și pentru școlile cu mai puțin echipament tehnic și facilități multimedia mai puține. Materialele sunt 
împărțite în 10 teme ce privesc interacțiunea dintre mediu, societate și dezvoltarea economică. Aceste subiecte sunt utilizate pentru 
a demonstra modul în care ființele umane sunt legate, și modul în care afecteză mediul în care trăim și, cel mai important, 
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semnificația acestui lucru pentru societate. Fiecare subiect cuprinde un plan de lecție structurat și materialele justificative necesare 
pentru a planifica și a desfășura o lecție pe această temă. Planurile de lecție crează un mod interactiv de învățare prin discuții, jocuri 
de gândire, scenete pe roluri și activități în aer liber. Fiecare plan de lecție oferă profesorului informații de bază despre subiect, 
obiectivele de predare, o metodologie, materialele necesare, calendarul propus și posibile locații de predare. La sfârșitul fiecărui plan 
de lecție, profesorii vor găsi, de asemenea, fișe și instrumente de susținere a lecției, cum ar fi pagini de colorat, teste și chiar basme. 
Temele prezintă problemele cheie cu care se confruntă lumea de astăzi: elevii sunt încurajați să gândească critic despre ei și, în cele 
din urmă, să devină cetățeni implicați.

Rezultate obținute

Din 2001, programul Pachetul verde a fost implementat în 18 țări. Au fost produse peste 33.000 de Pachete Verzi, mai mult de 35.000 de 

profesori au fost instruiți cum să le folosească, și cam 3 milioane de elevi au fost educați utilizând materialele multi-media interactive. 

Factori de succes
Fiecare Pachet Verde este adaptat fiecărei țări, cu informație națională și regională ce completează informaţia de bază, în colaborare cu 

ministerele educației naționale și de mediu și al experților locali. 

Indicatori utilizați

Nespecificați.

Repetabilitate și aplicabilitate

A fost deja repetat, aplicat și adaptat în 14 țări. Lecțiile și metodologia sunt disponibile la CRM.

Costuri totale
Nedeclarate.

Alte referințe

Site-ul proiectului: www.greenpackonline.org  

archive.rec.org/REC/Programs/Greenpack/gp_online.html
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P9 – REC

Centrul Regional de Mediu (CRM), CO Bosnia și Herțegovina

11 – Ape comune

Informare

2007 

Bazinul râurilor Neretva și Trebisnjica, Bosnia și Herțegovina

Internațional

Zoran Mateljak - zoran.mateljak@tel.net.ba

Descriere proiect
Scopul principal al proiectului "Ape comune" este de a spori protecția biodiversității și a 
conservării naturii prin îmbunătățirea gestionării apei în bazinul râurilor Neretva și 
Trebisnjica, și de a promova organizațiile locale și schimburile transfrontaliere între 
organizațiile locale și persoanele care gestionează resursele comune. Parcul Natural "Hutovo 
blato" este selectat în scopul conservării cu cea mai mare prioritate. În termeni de 
gospodărire a apelor, "Hutovo blato" reprezintă însumarea tuturor influențelor din amonte și 
este un loc în care se întâlnesc apele din râurile Neretva și Trebisnjica. În termeni de 
conservare a naturii, este un sit Ramsar, important pentru migrația păsărilor. Există specii 
endemice de pește și este, în general, bogată  în biodiversitate. Fondul Mondial pentru 
Natură (FMN ), Programul mediteranean, în colaborare cu REC BiH a stabilit o echipă de 
experți respectabili cu sarcina de a analiza caracteristicile apei (cantitate, calitate și 
fenomenul de mișcare a apei), ale speciilor cheie (păsări, pești și floră) din Parcul Natural 
"Hutovo blato". Pe lângă cercetările de biodiversitate, au fost dezvolatate studii  de 
hidrologie și hidrogeologie cu scopul de a înțelege regimul de apă complex de la Hutovo 

blato, care este situat în zona carstică cu numar mare de conexiuni subterane pe care natura le folosește pentru a colecta și a extrage apă. 
Regimul acvatic natural este puternic perturbat de infrastructura hidro-tehnică, în zonele superioare ale bazinului, ceea ce pune în pericol 
zonele umede ale Hutovo Blato. Proiectul "Ape comune" are ca scop oferirea de recomandări pentru a asigura calitatea, cantitatea și mișcarea 
apei, într-o manieră care ar opri distrugerea biodiversității
Rezultate obținute
Echipa de experți din proiect s-a axat pe nevoile biodiversității legate de apa ecosistemelor din Hutovo blato. În acest scop au fost identificate 
cinci domenii mai importante pentru biodiversitate (puncte de interes), care suferă de lipsa apei. Ecosistemele predominante sunt pajiști 
inundabile a căror restaurare este necesară. Echipa de experți a identificat necesitățile ecologice ale celor cinci zone, care pot fi rezumate în 
următorii parametri-cheie:

Este necasar un nivel al apei de cel puțin 10 cm în perioada ocotmbrie  – martie;

Până la 10 cm în perioada aprilei – iunie; 
Perioada secetoasă din iulie până în septembrie, cu excepția fluxurilor din Hutovo blato  și lacul Derane nu trebuie să sece în nicio perioadă 
din an.

Factori de succes
Echipa proiectului a dezbătut toate soluțiile posibile care ar putea asigura condiții favorabile în cele cinci puncte de interes. Există o listă de 
șapte soluții ca rezultat al analizei variate, interne și externe, a echipei de experți. Este important de remarcat faptul că fiecare dintre experți are 
argumente pro și contra, care trebuie să fie atent evaluate. 

Primul grup de soluții a constat în aducerea apei a constat  la aceste puncte de interes, prin intermediul conexiunilor naturale subterane între 
câmpiile Popovo și Dabarsko cu Hutovo blato și anume de a imita literalmente fluxurile naturale. Aceste soluții ar fi cele mai favorabile, însă 
cuprind multe incertitudini, iar unele dintre aceste soluții ar fi greu de realizat tehnic.
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Al doilea grup de soluții sunt de natură tehnică. Aceste soluții ar fi mai eficiente în ceea ce privește furnizarea de apă, dar trebuie să fim foarte 
atenți, deoarece acestea au unele efecte adverse posibile care pot prezenta un risc suplimentar pentru biodiversitate parcului Hutovo blato.

Indicatori utilizați
În scopul investigării ulterioare a influențelor regimului de apă pentru biodiversitate în aceste cinci puncte de interes, echipa a stabilit planuri 
de monitorizare pentru cantitatea și calitatea apei, ihtiologie, ornitologie si flora.

Repetabilitate și aplicabilitate 

Proiectul poate fi repetat și aplicat în bazinul oricărui râu transfrontalier, luându-se în considerare condițiile specifice.

Costuri totale

(approximativ) 250.000€

Alte referințe

www.panda.org/what_we_do/where_we_work/mediterranean/about/med_freshwater/neretva/
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P11 - NMA 

Număr de parteneri: 10
Provincia Parma – LP, Italia

Administrația Națională de Meteorologie, București – RO P10

Direcția schimbările climatice și dezvoltării durabile din Ministerul Mediului și Pădurilor din România a coordonat 
dezvoltarea "Ghidului privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice", aprobat prin Ordin Ministerial în 2008 
(OM 1170/29.09.2008). Unele dintre măsurile specifice conținute în Cod au fost incluse în acest ghid.

12 – Proiectul ACCRETe / Agricultura și schimbările climatice: cum se pot reduce 
efectele omului și pericole

Creșterea gradului de conștientizare și informare

2005 - 2007 

Număr de țări: 6
Italia, Republica Cehă, Grecia, Germania, România, Slovenia 
Agricultori, factorii de decizie

Interregional, național

Dr. Anne Storz / lider proiect - comess@interfree.it - info@accrete.eu
Dr. Elena Mateescu/NMA - elena.mateescu@meteoromania.ro

Descriere proiect
Scopul proiectului a fost de a sensibiliza factorii publici și privați din sectorul agricol cu privire 
la posibilele consecințe ale schimbărilor climatice asupra producției agricole. De asemenea, 
proiectul urmărea conștientizarea pe deplin a oamenilor și utilizatorilor agricoli cu privire la 
această conexiune, în scopul asumării atitudinii adecvate, pentru a realiza noi tehnologii și 
pentru a promova, de asemenea, o agricultură durabilă.
Obiective:
• Conștientizarea interacțiunii "agricultură - schimbări climatice";
• Sensibilizarea factorilor publici și privați din sectorul agricol cu privire la posibilele
consecințe ale producției cauzate de această interacțiune;
• Îmbunătățirea prognozelor - sisteme de prevenire a riscurilor naturale care afectează
agricultura (rețea).
Proiectul a inclus: studiu de fază, schimb transnațional de experiență, observare, informare, 
diseminare prin mijloace noi (DVD, cod de atitudini, Declarație ...). 

Rezultate obținute

Proiectul ACCRETe a inteționat obținerea următoarelor rezultate:

• Observator: stabilirea unei rețele transnaționale de examinare a modului în care agricultura interferează cu schimbările climatice în regiunile
partenere. Scop: monitorizarea interacțunii dintre agricultură și schimbările climatice în regiunile partenerilor, în special pentru a analiza 
datele referitoare la doza de CO2 și măsurarea creșterii radiațiilor UV. Rezultate: site de specialitate și publicarea datelor obținute; 

• Grupuri de lucru tematice: informare, promovare și diseminare prin trei grupuri de lucru tematice cu scopul schimbării atitudinii și
conștientizarea legăturii dintre schimbările climatice și agricultură, implicând, de asemenea, factorii locali; 

• Chrissoupolis, Grecia - februarie 2006. Subiect: dezvoltarea energiilor regenerabile și punerea în aplicare a controlul de energie și a eficienței 
energetice în agricultură; 

• Potenza, Italia - noiembrie 2006. Subiect: modalitatea de transfer a modelele unei mai bune gestionări a resurselor de apă pentru
agricultură și reducerea efectele schimbărilor climatice; 

• Parma, Italia - februarie 2007. Subiect: dezvoltarea mai multor metodologii sustenabile de cultivare, în special agricultură ecologică;

• Codul de Atitudini pentru agricultori (pe DVD). Această prezentare face un rezumat al riscurilor pentru agricultură, cauzate de schimbările 
climatice. Acesta va trebui să contribuie la reducerea impactului indus al omului asupra climei, să promoveze, de asmenea, atitudini
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susținute de Codul de atitudini si de către toți partenerii pentru utilizatorii fiecărei țări membre, respectiv către ministerele cu putere de 
decizie, către agricultori pentru aplicarea tehnologiilor în practica curentă. De asemenea, pe 21 februarie 2008, Ministerul Mediului, în 
colaborare cu Camera Deputaților din Parlamentul român a organizat o conferință numită "adaptarea și atenuarea schimbărilor climatice", în 
cadrul căreia aceste produse au fost prezentate pentru publicare și implementarea rezultatelor proiectului.

� O declarație transregională de intenții: "Înțelegerea Transregională ACCRETe". Toți partenerii au semnat declarația prin care convin că sunt 
ferm dispuși să urmeze activități de cercetare, cooperare și sprijin al agriculturii durabile și activităților legate de problemele în cauză.

� O campanie de conștientizare, pentru a informa cetățenii cu privire la riscurile cauzate de schimbărilor climatice. Vor fi subliniate în special 
repercusiuni asupra agriculturii. "Avem încă timp!" - este mesajul de bază al spot-ului video al Proiectului, direcționat către crearea unei noi 
atitudini față de mediul înconjurător și sensibilizarea la riscuri a unui număr mai mare de persoane, în scopul diminuării efectelor induse de 
om asupra schimbărilor climatice. 

Factori de succes

� Codul de Atitudini pentru agricultori reprezintă principalul instrument ce urmează să fie utilizat de către factorii politici pentru creșterea 
gradului de conștientizare a agricultorilor cu privire la necesitatea de a adapta tehnologiile actuale la schimbările climatice. În plus, acest 
cod este menit să reducă impactul antropic asupra climei. 

� Spotul-video și toate materialele (studii de caz prezentate în cadrul grupurilor tematice și Declarația) au fost traduse în limile tuturor 
partenerilor, inclusiv versiunea în limba engleză.  

� Publicații de  schimbul de bune practici transnaționale privind agricultura durabilă și de  publicații științifice cu privire la rezultatele 
observatorului științific.

Indicatori utilizați 

Codul de Atitudini pentru agricultori:

� Principalele activități agricole cu impact asupra climei sunt prezentate, împreună cu lista de bune practici pe care agricultorii le pot adopta 
pentru a reduce impactul și vulnerabilitatea.  

Capitolul 3 conține principalele activități agricole și aspecte specifice ale acestora cu impact asupra climei. Subiectele tratate sunt:

3.1.  Gestionare a  culturilor și utilizarea terenurilor;

3.2.  Managementul solului și fertilizarea;

3.3.  Managementul creșterii animalelor;

3.4   Mangementul apei;

3.5.  Energiile regenerabile și eficiența energetică.

Pentru fiecare dintre activitățile agricole principale, este menționată o descriere generală a interacțiunilor cu clima. Există sugestii pentru 

adoptarea celor mai bune practici, fiind accentuate beneficiile pentru agricultori și mediu.

De exemplu, Capitolul 3.4.1 Cele mai bune practici de management pentru irigații.

Bune practici:

• Rata de irigare în cadrul sistemului de management;

• Conoașterea proprietatății solurilor precum capacitatea solului de a reține apa și unde în profilul solului se află rădăcinile culturilor;

• Proiectarea și întreținerea corectă a sistemelor de irigare. Configurarea sistemului de irigare, vechimea și întreținerea sunt factori de limitare
în capacitatea lor de gestionare a irigațiilor;

• Monitorizarea tuturor aspectelor legate de fiecare perioadă de irigare anterioară, în timpul și după irigare. Deciderea momentului de când se
monitorizează apaprecum  și locul în care ajunge, prin măsurarea performanței sistemului și uniformitatea aplicării, și după irigare, prin 
evaluarea sub - și supra-irigării;

• Folosirea a mai mult de un instrumen obiective  de monitorizare pentru a programa  irigării.Cele mai frecvente și mai simple includ găuri
săpate pentru a verifica apei  din sol, observarea aspectului plantelor și verificarea puțuri  de scurgere sau fluxurile  de după irigare și ajustarea 
în practică la următoarea irigare;

• Controlul planului de irigare. Cu ajutorul tehnologiei moderne, este posibilă implementarea sistemelor de irigații care funcționeză în
întregime în mod automat, pe baza citirilor de la o sondă sau un set de sonde;
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• Utilizarea de software pentru bilanțul de apă, care rulează pe calculatoarele personale sau pe serverele web. Modelele pentru utilizarea
practică trebuie să fie simple, evitând prea mulți parametri, utile doar pentru scopuri experimentale.
Beneficiile agricultorilor:

• Utilizarea optimă a apei pentru irigații.

Practici de management:
• Mesajul spot-ului video realizat la fața locului este: "Noi toți suntem responsabili pentru schimbările climatice și persoanele fizice  pot și
trebuie să facă ceea ce trebuie pentru a limita amenințarea asupra mării, apei, munților, zăpezii natura este armonie ... echilibru, este casa 
noastră ... este lumea în care încă trăim, ceva influnețează roadele pământului care nu au suficientă apă pentru a creste, omul a devenit o 
prezență arogantă de poluare ... natura însăși se apără, așadar opriți toate acestea, fii ecologic ... Avem încă timp! "

Repetabilitate și aplicabilitate
Ghidul poate fi folosit ca un model pentru alte ghiduri de bună practică, de exemplu, cu referire specială la secetă, deșertificare sau inundații. 
Schimbul de experiență creează oportunitatea pentru alte abordări decât starea curentă.

Costuri totale
750.000 €.

Alte referințe

Pagină web:

www.accrete.eu

Publicații:
Elena Mateescu (2007) - "Proiectul UE-ACCRETe - Agricultura și schimbările climatice: cum să reducem efectele antropice și pericolele. 
Contribuția României și viitorii pași.", Politicile Parlamentului, Politica și Revista People, Nr 258, 10 decembrie 2007, pp. 76-77;
Elena Mateescu (2007] - "Proiectul UE-ACCRETe - Agricultura și schimbările climatice: Cum cum să reducem efectele antropice și pericolele. 
Prezentarea studiilor de caz din cadrul grupurilortematice ale proiectului ", Editura Primăriei Chrissoupolis, Grecia, pag. 11 - 14, 14-18, 20-22; 
Elena Mateescu, V. Turcu (2007] - " Proiectul UE-ACCRETe - Agricultura și schimbările climatice: Cum cum să reducem efectele antropice și 
pericolele. Fapte regionale și provocări" - Capitolul 2 - Schimbările climatice în Europa și Capitolul 3 - Efectele schimbărilor climatice regionale 
asupra agriculturii, Editura Universității din Rostock, Germania, pag. 18-71.
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P13 - Noord-Brabantt

Provincie Noord-Brabant Telos – Centrul de dezvoltare durabilă din Brabant 
Universitatea dinTilburg
13 – Scanare Oameni-Planetă-Profit (PPP-scan)

Implicarea publică / a părților interesate

Începând cu 2008  

Noord-Brabant (câteva locații)

Autoritatea apei, autorități regionale, agricultori, ONG-uri, municipalitate, antreprenori

Regional, local

Frank van Lamoen -fvlamoen@brabant.nl

John Dagevos - jdagevos@uvt.nl

Descriere proiect
PPP-scan este un instrument bazat pe utilizarea internetului, pentru evaluarea și 
promovarea dezvoltării durabile. Acesta este construit pentru utilizarea in etapele de 
planificare timpurii (ex-ante), atunci când trebuie încă luate deciziile majore și este 
încă posibilă adaptarea planurilor la noile nevoi și perspective. Grupuri formate din 
părțile interesate pot utiliza aplicația pentru a explora așteptările și obiectivele 
comune într-un mod structurat. Bazată pe un domeniu format dintr-un chestionar și 
un set de cereri sustenabilitatea pe termen lung pentru oameni, planetă și profit, 
aplicația prezintă punctele forte și punctele slabe ale unui proiect/planu  și oferă o 
perspectivă a (dez)acordului între părțile interesate. Rezultatul scanării ar trebui să 
fie utilizat pentru continuarea discuțiilor între părțile interesate, care să conducă la 
un consens cu privire la îmbunătățirea proiectului evaluat. 
Aplicația a fost concepută pe baza unei metode stabilite de Telos (Centrul Brabant 
pentru Dezvoltare Durabilă de la Universitatea din Tilburg). O altă aplicație a acestei Sursa: Telos  

metode este Bilanțul Durabilității, utilizat pentru monitorizarea ex-post dezvoltării 
unei regiuni specifice din punct de vedere al durabilității. Un Bilanț al Durabilității al  regiunii Brabant a fost făcut o dată la patru 
ani de la sfârșitul anilor nouăzeci. Datorită utilizării sale largi, metoda Telos a devenit "limbaj comun" al durabilității în Brabant.

Rezultate obținute
Utilizarea eficientă a aplicației rezultă în planuri îmbunătățite (și, astfel, planurile inițiale nu sunt niciodată executate), fiind greu de 
obținut rezultate măsurabile. Cu toate acestea, părerile utilizatorilor oferă anumite detalii ale rezultatelor aplicației PPP-scan. O gamă 
largă de utilizatori (guvernul regional, Municipiilor, ONG-uri, organizații de afaceri) consideră aplicația PPP-scan pe cât de ușor de 
utilizat pe atât de eficientă în imbunătățirea "durabilitatății" proiectelor. În domeniul politicii provinciale, utilizarea aplicației a 
contribuit la dezvoltarea de proiecte axate pe utilizarea factorilor economici pentru managementul apei (inclusiv rezolvarea 
deficitului de apă și furnizarea de apă potabilă). Utilizarea aplicației PPP-scan este promovată de Consiliul Economico-Social (Sociaal 
Economische Raad), un influent consiliu național consultativ.

Factori de succes
Aplicația PPP-scan a fost folosită într-un număr mare de proiecte, de la planificarea de imobile noi și dezvoltarea unui mall la definirea unui nou 
plan provincial de apă. Este, de asemenea, aplicată în mai multe provincii olandeze și alte  - prin intermediul unor proiecte Interreg - în  alte regiuni 
din Europa. Recent, a existat interes pentru utilizarea aplicației PPP-scan în gestionarea apei în estul Turciei și dezvoltarea deșertului în Egipt.

Factorii cheie de succes sunt:

• Universal aplicabil;

• Configurat simplu și ușor de folosit;

• Eficient în dezvoltarea de proiecte și comunicare;

WG D – comunicare / participare 

Partener

Promotor

Proiect

Tip

Perioadă

Locaţie

Segment ţintă

Nivel

Contact



176

• Asigurarea unui limbaj comun pentru dezvoltarea durabilă;

• Integrarea problemelor ecologice, economice și sociale;

• Gratuit.

Indicatori utilizați
Aplicația PPP-scan nu oferă un rezultat obiectiv (cum ar fi durabilitatea unui proiect este de 7 pe o scară până la 10), dar prezintă efecte 
scontate (bazate pe opinii) despre ecologie, economie și societate a proiectelor propuse și a planurilor. În acest sens, este un instrument de 
planificare și de comunicare, care vizează îmbunătățirea proiectelor într-un stadiu timpuriu de planificare.

Repetabilitate și aplicabilitate
Experiența cu aplicare în proiecte în Țările de Jos și în străinătate demostrează că aplicația PPP-scan poate fi utilizată în proiecte și setări foarte 
diferite. În problema deficitului de apă punctul forte al aplicației este integrarea dimensiunile ecologice, economice și sociale ale problemei. În 
acest scop, sprijină gândirea obiectivă, care să ducă la soluții inovatoare și noi coaliții între părțile interesate.

Costuri totale

Nu există costuri pentru utilizatorii aplicației PPP-scan (gratuită). Personalizarea sau traducerea aplicației sunt posibile la cerere.

Alte referințe

Aplicația în limba engleză se găsește pe: www.pppscan.org 

O descriere a  metodei (în olandeză) este disponibilă la: www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/milieu/milieu-informatie/meten-van-

duurzaamheid.aspx/~/related/bb75722da6f247a0a4e15a1b1aed33ef 

O introducere pentru utilizarea aplicației în domeniul managementul apei (în engleză) este disponibilă la adresa: www.telos.nl/

Publicaties/PublicatiesArtikelen/76822.aspx?t=Grow%20with%20the%20flow
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D – comunicare / participare 

P13 - Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant 

13 – Amprenta de apă

Creșterea gradului de conștinetizare și educare

Începând cu 2010  

Noord-Brabant (câteva locații)

Autoritatea apei, autorități regionale, afaceri (agricole), ONG-uri, municipalități, antreprenori 

Regional, local

Henk Meerman - hjpmeerman@brabant.nl

Descriere proiect
Oriunde în lume există o legătură între consumul de produse şi impactul asupra sistemelor de 
apă. Multe dintre produsele consumate într-o ţară nu sunt produse la nivel local, ci sunt 
importate. Unele produse, în special cele bazate pe culturi agricole, necesită o mare cantitate 
de apă în perioada producţiei. 
Amprenta de apă reprezintă un indicator al consumului direct şi indirect de apă a 
consumatorilor sau producătorilor. Amprenta de apă al unui individ, a unei comunităţi sau 

intreprinderi  se defineşte ca volumul total de apă utilizat pentru producţia de bunuri şi 
servicii pe care le consumă. Presiunea globală asupra resurselor de apă potabilă este în 
continuă creştere, datorită cererii ridicate de apă pentru produse cum ar fi carnea, zahărul şi 
bumbacul, datorată în special schimbărilor populaţiei globale şi a nivelurilor de venit. De 
aceea, este vital să înţelegem legătura dintre produsele alimentare şi producţia de fibre, 
produsele pe care le consumăm şi impactul pe care îl are producţia acestora asupra resurselor 
limitate de apă în numeroase zone ale lumii. 

Amprenta de apă este o aplicaţie care poate fi folosită pentru o mai bună înţelegere şi abordare a problemelor cum ar fi reducerea rezervei de 
apă şi poluarea luându-se în considerare întreg lanţul de producţie şi aprovizionare. În acest mod, guvernul, comunităţile societăţii civile, dar şi 
consumatorii pot juca un rol în obţinerea unui mai bun sistem de managemnt al resurselor de apă.
Amprenta de apă poate fi uşor implementată în aplicaţia PPP-scan cu scopul obţinerii şi promovării dezvoltării durabile. Guvernele pot şi 
trebuie să se implice alături de consumatori şi întreprinderi în scopul obținerii produselor durabile de consum. Acestea pot promova 

transparența produselor prin intermediul unor acorduri voluntare pe sector, stabilirea standardelor, etichetare sau în cele din urmă legislație. 
De exemplu: 80% din căpșunile de iarnă exportate în țările nordice europene sunt de Donana Cota, o zonă umedă durabilă în sudul Spaniei. 
Recolta  acestor căpșuni de iarnă costă sume uriașe de apă care provoacă secetă severă. Mulți producători din această regiune extrag apele 
subterane într-un mod ilegal. În Olanda, un supermarket mare a încheiat un acord cu unii cultivatori din Spania, deoarece aceștia exportă doar 
căpșuni cultivați într-un mod sustenabil (utilizarea legală şi într-o cantitate mai mică a apei, mai puțin insecticide etc).

Pentru a realiza acest lucru, Brabant va fi considerată o provincie durabilă de aceea este importantă promovarea  aplicaţiei către producători și 
consumatori. Acordurile cu întreprinderile, părțile interesate, fundaţiile de mediu și alte autorități guvernamentale (naționale și internaționale), 
pot duce la instrumente importante de comunicare pentru a realiza acest lucru.

Rezultate obţinute
Amprenta de apă nu este folosită încă drept metodă standard, dar cu toate acestea există un interes din mediul de afaceri pentru a 

oferi transparență produselor și pentru a sprijini reglementarea din partea guvernelor. Unele companii au inițiat deja propria lor 
etichetare (nu una standardizată). Rețeaua invită părțile interesate de concept să devină parteneri  în procesul de cercetare și în 
proiecte, pentru a face schimb de cunoștințe practice și pentru a se implica în dezbateri deschise pe probleme critice legate de 
aplicaţie și gestionarea durabilă a apei.
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Cu toate acestea, există mulţi indicatori numerici despre aplicaţie, a consumatorilor olandezi, publicate de prof. Andre Hoekstra, 
Universitatea din Twente, dezvoltator al programului. În special aplicaţia ca urmare a consumului de produse agricole poate fi 
menţionată în continuare în categorii de produse.

Reducerea amprentei de apă poate face parte din strategia de mediu a unei afaceri, la fel ca și reducerea indicelui de carbon. În al 
doilea rând, multe intreprinderi se confruntă cu riscuri serioase legate de lipsa de apă potabilă în cadrul operațiunilor sau în lanțul 
de aprovizionare. Ce este o fabrică de bere, fără alimentare sigură cu apă sau cum poate supraviețui o companie de producţie de 
blugi fără alimentare continuă cu apă în câmpurile de bumbac? Un al treilea motiv pentru a folosi această aplicaţie și de a elabora 
măsuri de reducere a amprentei de apă la nivel corporatist este anticiparea unui control de reglementare de către guverne. În 
stadiul actual, nu este foarte clar modul în care guvernele vor răspunde, dar în mod evident pot fi așteptate reglementări în unele 
sectoare de activitate. În cele din urmă, unele intreprinderi văd o strategie corporativă de tip indice apă ca un instrument de 
consolidare a imaginii corporatiste sau a numelui de brand.

Factori de succes
Mai întâi de toate, conștientizarea problemelor de mediu și strategia reprezintă adesea o parte din ceea ce o i ntreprindere privește 
drept "responsabilitate socială corporatistă". Reducerea amprentei de apă poate face parte din strategia de mediu a unei afaceri, la 

fel ca și reducerea indicelui de carbon. În al doilea rând, multe întreprinderi se confruntă cu riscuri serioase legate de fapt de o 
penurie de apă potabilă în cadrul operațiunilor sau în lanțul de aprovizionare. Un al treilea motiv în această aplicaţie și de a elabora 
măsuri de reducere a aplicaţiei la nivel corporatist este anticiparea unui control de reglementare de către guverne. În cele din urmă, 
unele intreprinderi văd o strategie corporativă de tip amprenta de apă ca un instrument de consolidare a imaginii corporatiste sau 

de consolidare a numelui de brand. Atunci când informațiile sunt disponibile în urma impactului unui anumit articol privind sistemul 
de apă, consumatorii pot face alegeri conştiente despre ceea ce cumpără.

Factorii cheie de succes sunt: 

• Universal aplicabil;

• Cooperare cu intreprinderi sau fundaţii;

• Cooperare cu reţeaua de indice al apei;

• Eficient în dezvoltarea de proiecte şi comunicare;

• Asigurarea unui limbaj comun pentru dezvoltare durabilă;

• Integrarea problemelor ecologice, economice, sociale;

• Gratuitate.

Indicatori utilizaţi 

Aplicaţia nu oferă un rezultat obiectiv (cum ar fi durabilitatea unui proiect este  de 7 pe o scară până la 10), însă arată efectele scontate (bazate 

pe opinii) asupra ecologiei, economiei şi societăţii ale proiectelor şi planurilor propuse. În acest sens, aplicaţia are rol de comunicare şi 

planificare, cu scopul de îmbunătăţire a proiectelor în stadiu incipient de planificare. 

Repetabilitate şi aplicabilitate 

Prima experienţă a aplicării în cadrul proiectelor demonstrează că aplicaţia poate fi folosită în domenii şi setări foarte diferite. În problema 

lipsei de apă, punctul forte îl reprezintă integrarea dimensiunilor ecologice, economice şi sociale ale problemei. În acest sens susţine gândirea 

în afara problemei, conducând la soluţii inovatoare şi la noi coaliţii între părţile implicate.

Costuri totale
Gratuit. 

Referinţe ulterioare 

Infomaţii despre aplicaţie (varianta în limba engleză) se găsesc pe: 

www.waterfootprint.org
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P14 – Herault

Consiliul general din Herault

15 - Ghid de producție pentru promovarea resurselor alternative: apă de ploaie, apă menajeră, 
apă reziduală, apă rezultată din foraje, apă brută, apa din piscine.
Informare

Septembrie 2009 – mai 2010

Nu există o locaţie anume

Părţile interesate din Consiliul general din Herault, cetăţeni

Local, regional

Caroline Muller - cmuller@cg34.fr

Philippe Lenoir - plenoir@cg34.fr

Descriere proiect
Ghidul are drept scop lămurirea factorilor de decizie asupra avantajelor resurselor alternative 
variate. Acesta va permite descrierea condiţiilor măsurilor ecologice, tehnice şi economice 
(spre exemplu accentul este pe bilanţul financiar al departamentului de apă). 

Rezultate obţinute 
Ghidul distribuit pe întreg teritoriul trebuie să ofere sfaturi folositoare în diverse stadii ale 
procesului decizional, de la prima opţiune, între o gamă largă de opţiuni de recuperare a 
apei până în fazele operaţionale. Un set de înregistrări personale ale ghidului redau pe scurt 
cine este responsabil de-ce, cum, cu ce costuri, în ce condiţii de siguranţă,... etc.
Politica de recuperare a apei de ploaie va fi promovată la scară largă şi pentru a asigura un 
mai mare succes, prin intermediul fişierelor descărcate pe un website.

Factori de succes 
Consiliul General din Herault a desemnat un birou de sondaje pentru realizarea 
ghidului, centralizarea cunoştinţelor despre acest subiect şi întocmirea unui dosar 
de comunicare adresat autorităţilor locale.

Indicatori utilizaţi 

• Număr de apeluri pentru infomaţii.

• Număr de implementări ale proiectului finalizate.

Repetabilitate și aplicabilitate 
Informația cuprinsă în ghid, actualizarea (mai ales printr-o funcționare tehnică 
rapidă), ținând cont de experiență și de utilizarea ghidului pentru sesiuni locale de 
pregatire și programul de e-learning.

Costuri totale 
30.000 €.

Referinţe ulterioare 

Website:

www.herault.fr/environnement/publication/guide-ressources-de-substitution 

www.herault.fr/environnement/eau-potable

WG D – comunicare / participare  
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P14 – Herault

Consiliul general din Herault

16 - Campanie de creştere a gradului de conştientizare în şcoli şi distribuirea de 
mici dispozitive de economisire a apei
Creşterea gradului de conştientizare şi educare

Anul şcolar 2008 – 2009

Şcoli de pe teritoriul oraşului Herault�

Copii între 10 şi 12 ani

Local / Regional

Caroline Muller - cmuller@cg34.fr
Philippe Lenoir - plenoir@cg34.fr 
Coopere34 - info@coopere34.org

Descriere proiect 
Proiectul pedagogic a fost conceput pentru încurajarea elevilor spre o mai bună înţelegere a 
impactului reducerii resurselor de apă şi stabilirea unui diagnostic la şcoală sau acasă. Programul 
include de asemenea modalităţi de utilizare corectă a dispozitivelor de economisire a apei şi 
dezvoltarea comportamentelor de economisire a apei. De asemenea, scopul acestei iniţiative era 
testarea implementării echipamentelor de economisire a apei (dispozitive hidroeconomice) în 
cadrul gospodăriilor din Herault.

Rezultate obţinute 

Proiectul a fost implementat într-un mod experimental în 37 de clase şi a vizat aproximativ 970 de copii. 

Factori de succes 
Implicarea profesorilor şi a asociaţiilor în crearea şi implementarea programului pedagogic. A 
fost creat şi aplicat în şcoli prin angajamentul activ al factorilor educaţionali de mediu. 

Indicatori utilizaţi 

Proiectele pedagogice create conform diferitelor criterii: 

• Echipamentele casnice de conomisire a apei;

• Volumul de apă economisită în şcoli;

• Volumul de apă economisită în fiecare familie.

Repetabilitate şi aplicabilitate 
Prin intermediul numeroaselor sale acţiuni, Consiliul General din Herault doreşte 
să promoveze campania de creştere a conştientizării în contextul unei planificări 
şi a politicii coordonate. În aceste condiţii, reiterarea măsurilor de promovare a 
economisirii de apă poate fi repetată cu succes. 

Costuri totale 
34.630 €.

Referinţe ulterioare 

Website:

www.herault.fr/environnement/eau-potable
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www.coopere34.org

Sursa:  Réseau départemental Coopère 34



Ministerul Mediului și 
Schimbărilor Climatice




