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Din 1993 Ziua Mondială a Apei (WWD) evidenţiază la fiecare 22 martie un aspect specific al
resurselor de apă dulce. Anul 2015, ultimul din Decada „Apă pentru Viaţă”, oferă o oportunitate
importantă de a consolida şi duce mai departe rezultatele campaniilor precedente, focalizând pe
rolul apei în agenda de dezvoltare durabilă (tema WWD 2015).
Desfaşurată sub sloganul “Apă pe termen lung pentru toţi: de la viziune la acţiune”, WWD 2015 are
un scop inspirat din Strategia post-2015 a UN-Water, agenţie specializată ONU care coordonează
evenimentul, anume: conştientizare privind supra-exploatarea și poluarea resurselor de apă dulce în
vederea asigurării pe termen lung a resurselor indispensabile pentru consumul populaţiei, energiei,
agriculturii – sine qua non al dezvoltării durabile, în respectul echităţii sociale şi al demnităţii
persoanei.
Pe glob, peste 1,7 miliarde de subiecţi trăiesc în bazinele hidrografice deficitare (supraexploatate),
asociate cu secarea râurilor, epuizarea pânzei freatice apelor subterane şi degradarea ecosistemelor.
Dacă exploatarea resurselor de apă va continua la parametrii actuali, 2/3 din populația lumii va locui
în 2025 în țări cu deficit de apă. Se estimează de asemenea că până în 2050 cererea de apă va crește
cu 55%.
Conform unui studiu recent OMS, pierderile economice cauzate de aprovizionarea deficitară cu apă și
canalizarea precară reprezintă 1,5% din PIB-ul unui grup important de țări cu venituri mici şi medii,
România fiind parte din ultima categorie. Unele estimări sugerează că peste 80% din apele uzate sunt
evacuate fără tratament.
În consecinţă, Conferinţa Anuală Internaţională UN-Water Zaragoza, Spania din 15-17 ianuarie 2015 a
precizat obiectivele subsidiare scopului menţionat: populaţii mai sănătoase; prosperitate mai
consistentă; societăți mai responsabile; ecosisteme mai protejate; comunități mai robuste faţă de
criza de apă şi dezastre legate de apă, precum inundaţii şi alunecări de teren.

* În termeni naţionali obiectivele WWD 2015 se traduc prin:
- Comunităţi mai sănătoase prin sporirea accesului la apă potabilă sigură la standarde ridicate de
calitate, igienă și sanitaţie.
- Comunităţi mai prospere prin gestionarea durabilă a resurselor de apă şi partajarea echitabilă a
beneficiilor între bogaţi şi săraci.
- Comunităţi mai responsabile cu privire la administrarea mai eficientă a resurselor de apă de către
autorităţi şi indivizi cu nivele de conştiinţă sporite.
- Comunități mai puţin vulnerabile faţă de hidro-dezastre şi crize de apă.
- Ecosisteme mai protejate prin îmbunătățirea gestionării apelor uzate.
Compararea dinamicii captărilor cu dinamica dezvoltării în intervalul 2000 - 2014 sugerează că
resursele de apă ale României apar suficiente, iar captarea poate ţine pasul dezvoltării pe termen
mediu.
Menţinerea atenţiei pe gospodărirea resurselor existente (exprimată prin raportul consum/captare
de circa 90 %) reprezintă însă o obligaţie a autorităţilor, precum şi o responsabilitate civică actuală
pentru fiecare cetăţean educat şi conştient.

