Mesajul Directorului General al Adminstrației Naționale „Apele
Române”, ERVIN MOLNAR,
cu prilejul Zilei Internaționale a Dunării 2020
Doamnelor și domnilor,
Onorată asistență,
Dragi colegi,
De zece ani, locuitorii țărilor dunărene sărbătoresc Ziua Internațională a
Dunării. Data de 29 iunie reprezintă mereu un prilej de sărbătoare pentru cele peste
80 de milioane de oameni care trăiesc în bazinul Dunării şi se bucură de resursele
naturale oferite de fluviu.
Tema din anul acesta aleasă de către Comisia Internațională pentru Protecția
Fluviului Dunărea este „Descoperă Dunărea”.
De 26 de ani, România, alături de alte ţări dunărene, participă, în calitate de
semnatară a Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă
a fluviului Dunărea, la acțiuni și evenimente comune derulate în bazinul Dunării.
Al doilea mare fluviu al Europei după Volga, fluviul Dunărea funcționează
ca o adevarată axă a Europei Centrale. Ea este totodată o sursă de apă potabilă,
furnizor de hrană, rută de transport, sursă de recreere și apă pentru irigații.
De asemenea, mai puțin vizibil, dar la fel de important, Dunărea joacă un rol
esențial în stabilizarea climei. Ultimele inundaţii de la Dunăre ne-au arătat că
digurile de pe Dunăre s-au rupt exact acolo unde existau vechi braţe ale fluviului,
adică în foste zone inundabile. Acest lucru s-a datorat faptului că natura terenului
era diferită acolo.
În calitate de specialişti ai Administraţiei Naţionale „Apele Române“, avem
în derulare proiectele „Danube Floodplain” și „Naiad” prin intermediul cărora
propunem soluții de dezvoltare sustenabilă. De exemplu, pentru Dunăre,
propunerile noastre vizează, pe de o parte, schimbarea folosinței terenurilor din
teren agricol în luciu de apă, asigurând descărcarea gravitațională a afluenților
mici ai Dunării fără pomparea apei peste dig, iar, pe de altă parte, relocarea
digurilor. Toate aceste soluții vor fi incluse în Planul de management al riscului la
inundații pentru fluviul Dunărea.
Evenimentele hidrologice pe care le-am trăit în ultima perioadă de timp în
România ne amintesc faptul că resursa de apă este distribuită în mod neuniform și
1

limitat. Din acest punct de vedere, oamenii ar trebui să înțeleagă faptul că apa nu
este o resursă inepuizabilă.
Astăzi, oamenii trebuie să ştie că apele aduc și beneficii, iar stilul de viaţă
trebuie să fie adaptat conviețuirii în astfel de zone. La noi în țară, oamenii Deltei
ştiu asta. Ei sunt un exemplu pentru mulţi. Mai mult, sunt oameni care au învățat,
de-a lungul vieții, să se comporte responsabil față de apă. De exemplu, marele
campion Ivan Patzaichin este un exemplu în acest sens și, pentru valoarea pe care
o aduce națiunii române, Apele Române au încheiat un parteneriat de dezvoltare a
unor proiecte de educare și informare a oamenilor.
Apa este vitală pentru dezvoltarea unei națiuni. De aceea, o apă bine
gospodărită vorbește despre modul în care o națiune s-a comportat față de apă de-a
lungul istoriei sale şi, în acelaşi timp, o responsabilizează în prezent şi în viitor să
ducă o politică adecvată, prin conservarea şi protejarea resurselor de apă, prin
politici durabile de gospodărire a apelor.
Abordarea de perspectivă a activității noastre de gospodărire a apelor are în
vedere menținerea organizării instituției noastre la nivelul bazinelor hidrografice,
în conformitate cu cerințele politicilor agreate la nivel european și mondial.
În fiecare zi, ar trebui să celebrăm apa și Dunărea. În fiecare clipă, fiecare
dintre noi trebuie să-și amintească un principiu esențial pe care să-l adopte la nivel
de stil de viață, pentru a limita, pe cât posibil, epuizarea și degradarea resursei de
apă, și anume faptul că:
Apa este o avuție care trebuie păstrată și protejată ca o moștenire pe care o
lăsăm generațiilor care vor urma.

ERVIN MOLNAR,
Director general al Administrației Naționale „Apele Române”
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