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COMUNICAT 

”22 Martie – Ziua Mondiala a Apei” 

Astăzi, 22 Martie 2017, se marchează 25 de ani de când Naţiunile Unite asupra Mediului 

Inconjurator,  întrunite la Rio de Janiero, au adoptat hotarârea prin care ziua de 22 Martie 

devenea Ziua Mondială a Apei (World Water Day). 

Tema aleasă anul acesta pentru a marca Ziua Mondială a Apei este apa uzată sau 

reziduală,  iar campania ce se va derula azi la nivel mondial pentru a marca această zi pune 

întrebarea directă: de ce irosim apa? Statisticile arată că până şi ţările dezvoltate tratează 

cel mult 70% din apele uzate pe care le generează, în timp ce raportul scade sub 7 

procente în cazul ţărilor sărace. 

Obiectivul marcării acestei zile este de a conştientiza populaţia cu privire la faptul că la 

nivel mondial, majoritatea apelor uzate din locuinţe, oraşe, industrie şi agricultură se 

revarsă înapoi spre natură, fără a fi tratate sau reutilizate – poluând mediul şi risipind 

resursele. In loc să irosim apele uzate, trebuie sa reducem volumul acestora şi sa le 

reutilizam.  In cazul locuinţelor, putem reutiliza apele reziduale reciclate la udarea 

grădinilor şi a terenurilor cultivate, iar în oraşe, putem epura si utiliza apele uzate la udarea 

spaţiilor verzi.  

Sărbatoarea este de o reala importanţă, mai ales pentru că apa este una din resursele 

indispensabile pentru viaţa omenirii. De asemenea, această festivitate mondială este un 

bun prilej de a reaminti cât de periculoasă este absenţa sau poluarea apei.  

Celebrarea Zilei Mondiale a Apei are ca scop aducerea în atenţia opiniei publice a 

problemelor legate de necesitatea protejării cantitative şi calitative a apei si de a pune in 

adevarata valoare rolul, îndatoririle si responsabilităţile celor cu atribuţii în întreţinerea, 

valorificarea şi protejarea surselor de apă. 
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