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Rezumat: Rolul apei, de orice fel, este atat de important în toate domeniile vieţii 

practice, încât se poate considera, pe bună dreptate, că este una din resursele esenţiale ale 

planetei Terra. Apa este necesară de la menţinerea vieţii până la cele mai diferite activităţi 

antropice, civile şi militare. Dintotdeauna au existat conflicte, dar şi reglementări pentru 

accesul la apă, la nivel local, regional, naţional şi internaţional. În prezent, apa mai este 

denumită metaforic şi aurul albastru. Reglementarea şi negocierea accesului la ape de 

orice fel constituie în ansamblu politica apei – hidropolitica. 

Apa dulce este o resursa naturală limitată, iar creşterea cererii în viitorul apropiat 

va duce la acutizarea conflictelor şi la războaie (cu sau fără declaraţie de război, cu sau 

fără aprobarea ONU, umanitare, hibride, civile etc.) aşa cum sunt în prezent pentru petrol.  
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Abstract: The role of water, any kind of water, is so important in all the practical 

domains of living that it can be rightfully considered one of the essential resources of the 

Earth. Water is necessary for a lot of reasons, from maintaining life, to performing the most 

diverse anthropic civilian and military activities. There have always been conflicts and 

regulations related to the access to water, at local, regional, national and international 

levels. At present, water is also called, metaphorically, the blue gold. The rules regarding 

water use and negotiations for water access of any kind on the whole constitute water 

policy - hydropolicy. 

Drinkable water is a limited resource and the growing demands in this regard in the 

near future will lead to evermore acute conflicts and wars (with or without UN 

endorsement, humanitarian, hybrid, civilian etc.) the same way we can witness for oil 

nowadays. 
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