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Definiție 

Clasificare

Folosințe de apă – consumatoare de apă

Folosințe de apă ne-consumatoare de apă



FOLOSINŢĂ DE APĂ – orice formă de 
activitate sau unitate cu caracter social sau
economic care utilizează apa dintr-o sursă
naturală direct, prin sisteme proprii sau
indirect prin racordarea la sistemele de 
alimentare cu apă ale altor folosinţe. 



Clasificarea folosințelor de apă:

- consumatoare de apă

- ne-consumatoare de apă



În cazul folosințelor consumatoare de apă, 
apa își schimbă calitațile.

Exemplificați!
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Folosințele consumatoare de apă:

- alimentările cu apă potabilă, 
- alimentările cu apă industrială, 
- irigaţiile, 
- piscicultura,
- amenajările stuficole.



În cazul folosințelor ne-consumatoare de apă, 
apa nu își schimbă calitățile.

Exemplificați!





Folosințele neconsumatoare de apă:

- amenajările hidroenergetice ( pentru 
producerea curentului electric),
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joagărele, fierăstraiele circulare, gatere, 
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Folosințele neconsumatoare de apă:

- amenajările hidroenergetice,
- amenajările hidromecanice,
- transportul pe apă,
- amenajările pentru ape curative,
- amenajări pentru agrement.



Caracteristicile funcţionale ale folosinţelor
consumatoare de apă se determină după:

- modul de stabilire a necesarului de apă

- cerinţele folosinţelor pentru calitatea apei. 
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