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În opinia mea, Ziua Dunării este o oportunitate să protejăm dar și 
redescoperim Dunărea, peisajele și oamenii ei. În fiecare an, Ziua Dunării 
invită aproximativ 79 de milioane de oameni din cele 14 țări dunărene să 
sărbătorească.   
 
Dacă ne uităm la cei 19 ani care au trecut de la prima sărbătorire, Ziua 
Dunării a crescut pentru a deveni cel mai mare festival internațional fluvial din 
lume. La nivel internațional, evenimentele sunt coordonate de Comisia 
Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR) de la Secretariatul 
Permanent din Viena, Austria. Sub umbrela ICPDR, țările membre și 
partenerii organizează evenimente la nivel național, punând în aplicare 
cunoștințele lor locale alături de cooperarea internațională. 
 
Pentru anul 2022, Președinția ICPDR este deținută de România care are 
drept obiective coordonarea implementării Planului de management al 
bazinului hidrografic al Dunării și al Planului de management al riscului la 
inundații în bazinul Dunării, precum și demararea acțiunilor legate de 
implementarea Pactului Verde în bazinul international al fluviului Dunărea. 
 
    

Această coordonarea este necesară întrucât dezvoltarea societății din ultimii 
70 de ani a făcut ca Dunărea să reprezinte astăzi principalul “colector” al 
apelor uzate produse în bazinul sau hidrografic, inclusiv în cele 4 capitale 
străbătute de fluviu, respectiv Viena, Bratislava, Budapesta şi Belgrad. 
Aceasta a afectat semnificativ atât calitatea apelor fluviului, cât și 
ecosistemele dependente de acesta. 
 
În același timp, efectul schimbărilor climatice este deja vizibil în bazinul 
Dunării prin modificări privind disponibilitatea cantitativă și calitativă a apei, în 
timp și în spațiu, ceea ce afectează deja direct sau indirect activitățile 
economice dar și ecosistemele. În plus, modificările hidromorfologice 
generate, în special, de hidroenergie și navigație au afectat și afectează fauna 
acvatică, în mod special migrația peștilor. 
 
De aceea, în mandatul meu de ministru, promovez  și  susțin  dezvoltarea 
durabilă și protejarea resurselor naturale, abordare care este pentru România 
o oportunitate de dezvoltare și de stimulare a unui management eficient al 
resurselor naturale, printre care, una dintre ele, este, desigur, apa.  



 
Acest obiectiv este susținut de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin 
promovarea și implementarea în toate programele de finanțare disponibile a 
investițiilor privind colectarea și epurarea apelor uzate, alimentarea cu apă în 
sistem centralizat, protecția împotriva inundațiilor, refacerea zonelor umede, 
asigurarea conectivității longitudinale a cursurilor de apă pentru refacerea 
biodiversității acvatice.  
 
În acest sens, aș dori să menționez Programul Național de Redresare și 
Reziliență. În componenta gestionată de Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor, sunt alocați circa 1.6 miliarde de euro pentru infrastructura de apă 
și apă uzată, managementul riscului de inundații și refacerea zonelor umede. 
Prioritatea absolută, până în 2026, este dezvoltarea și implementarea de 
proiecte pentru utilizarea acestei finanțări disponibile.    
 
Pe de altă parte, referindu-mă concret la Dunăre, România promovează  
acțiuni coordonate de protecția calității apelor fluviului și de management al 
riscurilor naturale și antropice. Ca țară cu ponderea cea mai mare ca 
suprafaţă şi populație şi ca stat aval în bazinul Dunării, România este 
deosebit de interesată în consolidarea şi intensificarea cooperării între țările 
dunărene, conștientă fiind că implementarea principiilor dezvoltării durabile 
trebuie să se facă la nivel regional. 
 
Nu în ultimul rând aș dori să menționez Strategia Uniunii Europene pentru 
Regiunea Dunării prin intermediul căreia se face o coordonare la nivelul 
bazinului între 4 piloni de dezvoltare, unul din aceștia fiind protecția mediului. 
Implementarea acestei strategii se face prin intermediul a 11 arii prioritare, 
România, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, coordonând împreună 
cu Ungaria Aria Prioritară 5 dedicată managementului riscurilor de mediu. 
 

Prin aniversarea Zilei Dunării, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 
împreună cu Administrația Națională „Apele Române” doresc să facă 
cunoscut principiul „solidarității de bazin” arătând oamenilor care trăiesc în 
localități situate de-a lungul afluenților Dunării că sunt toți legați unul de 
celălalt prin utilizarea resursei de apă a aceluiași bazin hidrografic, cel  al 
Dunării.  
 
Aș dori să subliniez că numai acțiunile guvernamentale nu vor conduce la 
îmbunătățirea calității apei şi a condiţiilor de mediu pentru Dunăre sau 
afluenții săi. Fiecare dintre noi poate face câte ceva pentru protecția 
ecosistemului care ne susține. Industrie, agricultură, municipalități, oameni de 
toate vârstele, tineri şi bătrâni trebuie să ne unim şi să acționam în aşa fel 



încât să conservăm şi să refacem, dacă este necesar, ecosistemul fluviului 
Dunărea, care ne aparține nouă tuturor.  

Folosesc acest prilej pentru a mulțumi tuturor celor care se implică în protecția 
apelor Dunării și a ecosistemelor dependente de aceasta și să vă asigur că în 
mine și în ministerul pe care îl conduc, veți gasi în orice moment un partener 
gata să se implice și să sprijine orice acțiune care ne poate asigura un mediu 
mai bun.  

De aceea, în această zi aniversară, vă îndemn ca toate acțiunile noastre, a 
întregii societăți să poarte pecetea conștiinței, pentru ca noi toți să ne 
bucurăm de acest dar unic al naturii – fluviul Dunărea. 

Mult succes! 


