22 MARTIE - ZIUA MONDIALĂ A APEI
VALORIZAREA APEI
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Conferinţa Naţiunilor Unite asupra mediului înconjurător
de la Rio de Janeiro a adoptat, la 22 decembrie 1992,
hotărârea prin care ziua de 22 martie a devenit Ziua
Mondială a Apei (World Water Day), (rezoluţia 47/193),
prima zi oficială fiind marcată în 1993. Această zi se
concentrează pe importanţa apei potabile, având ca scop
atragerea atenţiei asupra celor peste două miliarde de
oameni care trăiesc fără acces la apă sigură.
Apa a fost şi este un element central în viaţa societăţii
umane, marile aşezări şi civilizaţii mereu au tins să se
localizeze la o margine de apa, căci doar acolo societatea
înflorește.
An de an UN-Water stabilește o temă de marcare pentru
Ziua mondială a Apei. În acest an a identificat provocările
de mediu și a stabilit tema pentru 2021 ,,VALORIZAREA
APEI’’.

Campania 2021
Sub tema valorizării apei, Campania 2021 generează o conversație publică globală
pe rețelele sociale despre modul în care oamenii apreciază apa în toate utilizările
sale.
Scopul este de a crea un sistem mai cuprinzător în înțelegerea modului în care apa
este apreciată de diferiți oameni în contexte diferite, astfel încât să putem proteja
apa -resursă prețioasă pentru toată lumea.
Textul central al campaniei este conceput pentru a încuraja oamenii să contribuie
prin gândurile, acțiunile și experiențele lor cu privire la valoarea apei:
„Apa înseamnă lucruri diferite pentru oameni diferiți''.
Această conversație este despre ceea ce înseamnă apa pentru fiecare.
Cum este apa importantă pentru casa fiecăruia, viața de familie, mijloacele de trai,
practicile culturale, bunăstarea personală, mediul local ?
În gospodării, școli și locuri de muncă, apa poate înseamna sănătate, igienă,
demnitate.
În locurile culturale, religioase și spirituale, apa poate înseamna o legătură cu
creația, cu comunitatea și cu sine.
În spațiile naturale, apa poate însemna pace, armonie și recreare.
Astăzi, apa este sub amenințare extremă din cauza creșterii populației, cereri
crescânde în agricultură și în industrie și din cauza impactului înrăutățit al
schimbărilor climatice.
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Pentru Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Ziua Mondială a Apei este un prilej de
readucere în atenţia opiniei publice că apele de suprafață ca și cele freatice sunt în
proces de degradare continuu.
Reeșind din importanța îmbunătăţirii gestionării apei, la nivel naţional, regional şi
local, aplicând principiul bazinal, promovat de Directiva Cadru privind Apa a
Uniunii Europene (DCA 2000/60/CE), la 23 decembrie 2011, de către Parlamentul
Republicii Moldova a fost aprobată Legea Apelor care îşi propune să stabilească
masuri de management rațional al resurselor de apă, stabilind standarde de calitate
pentru mediu, prin care s-a asigurat și transpunerea adecvată a prevederilor
comunitare din directivele europene, adaptându-le la condițiile naționale.

r. Nistru, s. Marcăuți

r. Nistru, s. Molovata

Centrul Hidrologic din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), este
subdiviziunea care sistematic şi coerent se ocupă de monitoringul cantitativ al
apelor

de

prognozele

suprafaţă,
şi

datele

evaluează
ce

sunt

starea
zilnic

și

evoluția

colectate,

lor.

Informaţia

analizate

și

operativă,

difuzate

către

consumători, stau la baza deciziilor factorilor responsabili de politica statului.
Monitoringul privind repartizarea în timp și spațiu a resurselor de apă de suprafaţă
este activitatea cotidiană a SHS. Pentru a satisface consumătorii şi a asigura
securitatea națională, SHS gestionează Reţeaua Națională de Monitoring Hidrologic
(RNMH) compusă din 2 staţii hidrologice ( Nistru și Prut) şi 55 posturi hidrologice.

Resursele de apă din R. Moldova se află sub
o presiune în ascendență, având în vedere
creșterea continuă a cererii de apă de bună
calitate în cantități suficiente pentru toate
tipurile

de

importanța

utilizări.

acestei

Conştiintizând

resurse

pentru

viața

omului și a mediului ambiant este necesar
protecţia apelor ţării atât din punct de
vedere calitativ, cât și din punct de vedere
cantitativ.
Apele

de

suprafaţă

de

pe

teritoriul

Republicii Moldova, joacă un rol important
în

economia

populaţiei.

ţării

şi

viaţa

cotidiană

a

Țara noastră nu este prea

bogată în resurse acvatice, însă teritoriul
ţării este traversat de două mari râuri:
Nistru

şi

Prut.

Actualmente

Moldova

dispune de resurse de apă suficiente pentru
alimentarea cu apă potabilă a populaţiei
(cca 12 km3)

însă pe viitor, în funcţie de

scenariile schimbărilor climatice şi creşterii
volumului de consum în diferite ramuri ale
economiei naţionale, ne putem aştepta la un
deficit de resurse de apă de suprafaţă.

r. Prut, s. Șirăuți

izvor, s. Molovata

În ultimii zece ani în teritoriu am avut parte și de ani secetoși, cum a fost 2012,
2016, cand volumul scurgerii a fost de doar 7 km3, practic jumate din normă, si de
ani ploiosi, cu inundatii la fel ca în 2010, cand volumul a crescut peste 18 km3).
Ploile torențiale și alte fenomene meteorologice extreme devin din ce în ce mai
frecvente. Ca urmare a acestei situații, se produc inundații și scade calitatea apei,
iar resursele de apă devin tot mai precare în unele regiuni.
Apa, ea este în continua mișcare, într-un circuit ce nu poate fi dirijat sau controlat
de om, dar care desigur, poate fi influențat, și cel mai des în sens negativ, mai ales
în contextul actual al schimbărilor climatice, care au la baza factorul antropic.

r. Nistru, s. Țipova

r. Nistru, s. Talmaza

OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ (ODD)
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), altfel
cunoscute ca Obiectivele Globale, sunt un apel
universal

la

acțiune

pentru

a

pune

capăt

sărăciei, pentru a proteja planeta și pentru a
asigura faptul că toți oamenii se bucură de pace
și

de

prosperitate.

Astăzi,

Obiectivul

de

Dezvoltare Durabilă 6 al ONU își propune să
„asigure disponibilitatea și gestionarea durabilă
a apei și a igienei pentru toți” până în anul 2030.
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ODD 6-Apă curată și igienă
Accesul la apă curată și igienă este o precondiție
pentru o viață sănătoasă. Din cauza lipsei de
investiții capitale și întreținerii slabe continue
în ultimii 20 de ani, cel puțin o jumătate din
infrastructura existentă a serviciilor de apă și
canalizare are nevoie de reparații sau reabilitare
semnificativă.

Există

probleme

atât

privind

accesul la infrastructură, cât și privind calitatea
și siguranța serviciilor prestate, în special în
regiunile rurale. În orașe și orășele, doar 80%
din rezidenți au acces la apa centralizată și doar
63% la servicii de canalizare. În sate, accesul la
servicii este mult mai mic, de 50% și respectiv,
40%. Aproape 44% din populația țării nu are
acces

la

apă

potabilă

curată.

Autoritatea

națională de salubrizare estimează că

aproape
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80% din fântâni, care adesea reprezintă sursa
principală de apă în sate, nu întrunesc normele
de siguranță din cauza factorilor naturali sau a
factorilor provocați de om. Problema calității
proaste a apei există și în sectorul gospodăriilor
casnice, dar și în multe instituții publice. În
conformitate

cu

Strategia

națională

de

alimentare cu apă și sanitație, aproximativ 54%
din probele de apă preluate din apa cu care sunt
aprovizionate
maximă

școlile

permisă

a

depășesc
parametrilor

concentrația
chimici

și

sanitari, pe când 20% din probe nu satisfac
parametrii de siguranță microbiologică.

Ce inseamna apa pentru tine?

Alăturați-vă conversației
#WorldWaterDay.

Obiectivele de dezvoltare durabilă, lansate în 2015, includ o țintă care să asigure accesul
tuturor la apă sigură până în 2030, ceea ce face ca apa să fie o problemă-cheie în lupta
pentru eradicarea sărăciei extreme.

Tintele naționalizate:
•

6.1

Până

în

2023,

realizarea

accesului

universal și echitabil la apă potabilă sigură și
la prețuri accesibile pentru 80 procente din
populație și până în 2030, pentru toți.
•

6.2

Până

în

2023,

realizarea

accesului

universal la condiții sanitare adecvate și
echitabile pentru 65 procente din populație și
comunități și până în 2030, pentru toți,
acordând o atenție specială nevoilor femeilor
și fetelor și celor în situații vulnerabile.
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• 6.3 Până în 2030, îmbunătățirea calității
apei

prin

reducerea

deversării

poluării,

deșeurilor

eliminărilor

și

minimizarea

produselor

materialelor

eliminarea

chimice

periculoase,

și

reducerea

proporției apelor uzate netratate și sporirea
substanțială

a

gradului

de

reciclare

și

reutilizare sigură.
• 6.4 Până în 2030, creșterea substanțială a
eficienței

de

utilizare

a

apei

în

toate

sectoarele și asigurarea unui proces durabil
de captare și furnizare a apei potabile.
•

6.5

Până

în

2030,

implementarea

managementului integrat al resurselor de apă
la toate nivelurile.
• 6.6 Până în 2020, protejarea și restabilirea
ecosistemelor legate de apă, inclusiv păduri,
zone umede, râuri, acvifere și lacuri.
• 6.7 Planificarea şi programarea în mod
coerent

şi

etapizat

infrastructuri
sanitaţie

bine

incluzând
beneficiare.
r. Botna

pe

dezvoltării

alimentare

îmbunătăţite

comunităţile,
selectare

de

a

pentru

baza

unor

definite

şi

implicarea

cu

unei

apă

şi

toate

criterii

de

transparente,
comunităţilor

Curiozități

2,1 miliarde de oameni nu au acces la servicii de apă potabilă gestionate în condiții
de siguranță. (OMS/ UNICEF)
4,5 miliarde de oameni nu au servicii de salubrizare gestionate în condiții de
siguranță. (OMS/ UNICEF)
Deficitul de apă afectează deja patru din 10 persoane.
90% din toate calamitățile naturale sunt legate de apă. (UNISDR)
80% din apele uzate revin în ecosistem fără a fi tratate sau refolosite. (UNESCO)
72% din totalul captărilor de apă sunt utilizate de agricultură, 16% de
municipalități pentru gospodării și servicii și 12% de industrii. (UN-WATER 2021)
De obicei, este nevoie de între 3.000 și 5.000 de litri de apă pentru a produce 1 kg
de orez, 2.000 de litri pentru 1 kg de soia, 900 de litri pentru 1 kg de grâu și 500 de
litri pentru 1 kg de cartofi.
Mai mulți oameni mor din cauza apei nesigure decât din toate formele de violență,
inclusiv din război.

r. Nistru, s. Pohrebea

Ziua Mondială a Apei este un prilej de sărbătoare şi, în acelaşi timp, de readucere în
atenţia opiniei publice a importanţei pe care o au apele, atât din punct de vedere
calitativ, cât şi din punct de vedere cantitativ. Cu ocazia acestei zile, vrem să vă
amintim despre importanţa apei și sa vă îndemnăm să utilizăm apa rațional și să
acționăm durabil.

r. Nistru, s. Pârâta

r. Nistru, s. Pârâta

r. Nistru, or. Vadul lui Vodă
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