MESAJUL
doamnei Grațiela Leocadia GAVRILESCU, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor,
cu ocazia Zilei Mondiale a Apei – 22 Martie 2015

În cel de- al X- lea an al “Deceniului Internațional Apă pentru Viață“, așa cum a
fost el decretat de către Organizația Națiunilor Unite, celebrarea, pe 22 Martie, a Zilei
Mondiale a Apei capătă semnificații speciale și este un extraordinar prilej pentru a ne
aminti cu toții că apa, considerată resursa vieții, nu este inepuizabilă!
De altfel, și sloganul ”Apa și dezvoltarea durabilă”, sub care marcăm, în 2015,
Ziua Mondială a Apei, este unul în consens cu acest avertisment. Managementul apei nu
se poate limita la prezent, ci trebuie gândit în termenii viitorului, pe care nu avem
dreptul să îl proiectăm doar pentru noi, ci și pentru generațiile care ne vor urma.
Prin urmare, cooperarea în acest domeniu vital al vieții trebuie să îmbrace
perspective multiple, să cuprindă o varietate de discipline și să se extindă la toate
nivelurile: de la nivel local până la nivel național, la nivel internațional, precum și în
toate sectoarele socio-economice. Totodată, cooperarea în domeniul apei necesită
integrarea tuturor intereselor și perspectivelor relevante, stimularea inovării, dezvoltarea
infrastructurii, consolidarea încrederii și luarea deciziilor acceptabile și înțelese de toți.
Un management sănătos al apei trebuie construit pe doi piloni principali: cel al
reducerii consumului de apă și cel care vizează preocuparea continuă pentru calitatea
acesteia. Putem reuși în ambele sensuri printr-o responsabilizare a tuturor factorilor
implicaţi.
Calitatea apei nu cunoaşte frontiere şi nu trebuie sa depindă de mediul politic sau
economic. Fiecare este responsabil de felul în care alege să consume și să conserve
această resursă indispensabilă vieţii - APA.
Îmi exprim speranţa că acest mesaj îi va sensibiliza pe toți cei implicaţi în
managementul apei la nivel local și naţional și că, primindu- l, îl vor percepe nu doar ca
pe un gest formal făcut de un oficial pentru a bifa marcarea unei zile dintre multe altele,
ci ca pe un apel, o încurajare și un îndemn de a gândi, pe termen lung, ori de câte ori iau
decizii.
Apa este viață!
Să o păstrăm curată și să nu o risipim!

