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Ziua Mondială a Apei se marchează anual la 22 Martie. Este o
zi în care se atrage atenția, la nivel mondial, asupra populației
care suferă de insuficiența sau lipsa apei.

Conferința Națiunilor 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) (rezoluția 47/193).

În prezent, Ziua mondială a apei este sărbătorită în întreaga
lume în fiecare an, aducând în centrul atenției diferite aspecte.
Apa este esențială pentru supraviețuirea noastră.

Fig. 1 Râul Nistru



Ziua Mondială a Apei 2023 este despre accelerarea
schimbărilor pentru a rezolva criza apei și a canalizării.
Disfuncția de-a lungul ciclului apei subminează progresul în toate
problemele globale majore: sănătate, egalitate de gen, locuri
de muncă, educație, industrie și chiar pace.
În 2015, lumea s-a angajat față de Obiectivul de Dezvoltare
Durabilă (ODD) 6 ca parte a Agendei 2030 – cu promisiunea 
 că toată lumea ar gestiona în siguranță apa și ar avea acces la
canalizare până în 2030. În momentul de față, suntem serios în
afara obiectivului dat.
Miliarde de oameni și nenumărate școli, întreprinderi, centre de
sănătate, ferme și fabrici sunt în stagnare, deoarece drepturile
lor umane la apă și canalizare nu sunt îndeplinite.

Cele mai recente date arată că guvernele trebuie să lucreze în
medie de patru ori mai repede pentru a îndeplini la timp ODD 6,
dar aceasta nu este o situație pe care un singur actor sau grup o
poate rezolva.
Apa afectează pe toată lumea, așa că avem nevoie ca toată
lumea să ia măsuri.

https://www.un.org/en/observances/water-day

Fig. 2 Râul Ichel



În prezent 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 utilizări.
Conștiintizând importanța acestei resurse pentru viața omului și a
mediului ambiant este necesară protecția apelor țării atât din punct
de vedere calitativ, cât și din punct de vedere cantitativ.

Fig. 3 Râul Nistru
Volumul de apă de suprafață de pe teritoriul Republicii Moldova,
joacă un rol important în economia țării și viața cotidiană a populației.
Este bine cunoscut faptul că țara noastră nu este prea bogată in
resurse acvatice, însă Teritoriul țării este traversat de două mari râuri:
Nistru și Prut. Actualmente Moldova dispune de resurse de apă
suficiente pentru alimentarea cu apă potabilă a populației (cca 12
km3) însă pe viitor, în funcție de scenariile schimbărilor climatice și
creșterii volumului de consum în diferite ramuri ale economiei naționale,
ne putem aștepta la un deficit de resurse de apă de suprafață.



În ultimii zece ani în teritoriu am avut parte de ani secetosi, cum a
fost 2012, 2016, când volumul scurgerii a fost de doar 7 km3 , practic
jumătate din normă, dar și de ani ploioși, cu inundații la fel ca în
2010, când 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.

Fig. 4 Râul Botna
Apa este în continuă 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.
Ziua Mondială a Apei este o zi de readucere în atenția opiniei
publice a importanței pe care o au apele, atât din punct de vedere
calitativ, cât și din punct de vedere cantitativ. Cu ocazia acestei
zile, vrem să vă amintim despre importanța apei și sa vă îndemnăm
să utilizăm apa rațional și să acționăm durabil.
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