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22 Martie - Ziua Mondială a Apei  

Ziua Mondială a Apei, marcată în 22 martie are rolul de concentrare a atenției întregii Lumi asupra 

importanței acestei resurse. 

Genericul acestui „Apa și schimbările climatice”, explică modul în care apa și schimbările climatice 

sunt legate în mod inevitabil.  

 

Pe măsură ce populația sporește la nivel mondial, crește și cererea de apă, care epuizează resursele 

naturale și provoacă poluarea mediului înconjurător. 

În altă ordine de idei, măsurile de protecție și conservare a apei, precum restabilirea zonelor umede, 

adoptarea unor tehnici agricole-climatice inteligente, reutilizarea apelor devin scopurile comune a  

întregii Lumi. 

Ziua Mondială a Apei, pentru anul 2020 explică următoarele afirmații: 

„Nu ne putem permite să așteptăm deciziile politice în domeniul climei. Trebuie să punem apa în 

centrul planurilor de acțiune“. 

„Apa poate contribui la combaterea schimbărilor climatice. Există soluții durabile, accesibile și 

sustenabile de apă, și canalizare“. 

„Toată lumea are un rol de jucat, se cer acțiuni de la particular la general si invers.  Gospodăriile 

trebuie să fie mai eficiente în ceea ce privește consumul de apă“. 



 

Apa este resursa noastră cea mai prețioasă, iar noi trebuie să o folosim cu mai multă responsabilitate și 

să echilibrăm toate nevoile de apă ale societății. 

Ziua Mondială a Apei este un prilej de sărbătoare, dar în acelaşi timp este evenimentul și data în  care 

readucem în atenţia opiniei publice importanţa pe care o are apa, atât din punct de vedere cantitativ, cât 

şi din punct de vedere calitativ.  

Cu ocazia acestei zile, ținem să vă amintim despre importanţa şi ponderea pe care o are apa în viaţa 

noastră, pentru că Ziua Mondială a Apei trebuie să fie şi o reflectare a muncii şi a responsabilităţilor 

noastre.    

„ A p a  –  s â n g e l e  a l b a s t r u   a l  P ă m â n t u l u i ”  

Păstrarea „Rinichilor Pământului”, zonele umede sunt vitale pentru sănătatea planetei noastre.  

La fel ca rinichii, care ne filtrează sângele pentru a elimina toxinele, zonele umede depozitează, 

asimilează și transformă poluanții înainte de a ajunge  la nivelul  apelor  curgătoare.  

Zonele umede ajută la controlul inundațiilor, la atenuarea secetei, la dezinfectarea naturală a apelor 

uzate și la reținerea carbonului.  

 

Mai mult, apa are un rol esențial în întreținerea vieții.  

În organisme, aceasta intră în compoziția organelor, țesuturilor și lichidelor biologice și este cel mai 

important constituent al organismului uman (70% din țesuturile corpului uman).  



Omul pierde zilnic prin transpirație și prin secreții naturale pana la 2,5 litri de apă. 

Agricultura este cel mai mare consumator de resurse de apă dulce din lume, și mai mult de un sfert din 

energia utilizată la nivel global este cheltuită pe producția și aprovizionarea cu alimente. 

Schimbările climatice reprezintă o provocare fără precedent, cu care se confruntă omul contemporan. 

Sunt necesare acţiuni imediate şi coordonate la nivel internaţional şi naţional pentru a atenua 

consecinţele acestora, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru a ajuta atât ţările 

dezvoltate, cât şi cele în curs de dezvoltare să se adapteze la aceste efecte, devenite deja inevitabile.  

Fenomenele meteo extreme provocate de schimbarea climei, printre care valuri de căldură, incendii de 

pădure și secete sau precipitații abundente și inundații, sunt tot mai frecvent înregistrate.  

În Republica Moldova, dezastrele naturale provocate de climă aduc prejudicii economice anuale de circa 

2% din Produsul Intern Brut (PIB). Printre cele mai expuse domenii  intemperiilor este sectorul agricol, 

cu o cotă de cca 14% în PIB și o treime din forța de muncă ocupată.  

Resursele acvatice din Republica Moldova sunt reprezentate de apele de suprafaţă şi de cele subterane.  

În ceea ce priveşte apele de suprafaţă, există două bazine majore ale râurilor în Republica Moldova, 

Nistru şi Prut.  

Regimul natural al scurgerii apei din aceste râuri a fost modificat prin construirea barajelor şi 

rezervoarelor, construite cu scopul de a produce energie electrică,  prevenirii  inundaţiilor, asigurării 

apei pentru consum agricol, industrial şi casnic, precum şi pentru piscicultură. 

Consecințele schimbărilor climatice sunt greu de suportat atât de plante și animale, cât și de om, de 

aceea se cer de urgență măsuri de adaptare.   

Care sunt consecințele schimbărilor climatice, la nivel global? 

• Topirea ghețarilor; 

• Creșterea nivelului apei în mări și oceane; 

• Perioade de secetă;  

• Inundații;  

• Evenimente climatice extreme;  

• Schimbări globale ale vegetației;  

• Influențe asupra sănătății umane. 



 

Cum ne putem adapta la schimbările climatice?  

• Prin extinderea suprafețelor de păduri, deoarece pădurile atrag precipitațiile, stopează procesele  

de alunecare a terenurilor, mențin nivelul apelor de suprafață și sunt un scut de protecție;  

• Prin economisirea cât mai eficienta a apei;  

• Prin economisirea energiei electrice;  

• Prin folosirea transportului ecologic;  

• Prin însușirea regulii celor 3R: Reduce, Reutilizează și Reciclează. 

 

 Anul 
Scurgerea în râul Nistru 

(kmᶾ) 

Scurgerea în râul Prut 

(kmᶾ) 

Scurgerea totală în râurile 

Prut și Nistru  

(kmᶾ) 

1 2019 7,70 2,56 10,26 

  Norma, kmᶾ 9,40 2,67 12,07 

În următoarele două diagrame este reprezentată caracteristica scurgerii anuale pentru anul 2019, față de 

datele medii multianuale. 

Analiza diagramelor denotă că scurgerea anuală nu depășește media multianuală.  

Concluzia este că anul 2019 a fost un an cu scurgere scăzută. Excepție fac lunile mai și iunie, în legătură 

cu scurgerea apelor mari de primăvară și a viiturii ecologice, care au cauzat debite înalte și creșterea 

scurgerii medii lunare peste norma multianuală. 

Diagrama 1      Diagrama 2 

Primăvara anului 2020, după volumul scurgerii apelor de suprafață este deosebită, deoarece în loc de 

ape mari de primăvară, ceea ce este caracteristic perioadei respective, se atestă „Secetă Hidrologică”,  

care este cauzată de căderea precipitaților în cantități și a evoluției regimului termic, care sa menținut  

cu temperaturi ridicate peste normă pe toată  perioada  rece a anului.  



 

Astfel de situații hidrologice sunt înregistrate odată la 20-30 ani  

și au impact negativ socio-economic și de mediu. 


