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Comunicat de presi
Ziua lnternationali a Dunirii

Agenfia pentru Protec{ia Mediului Carag-Severin informeazi publicul interesat cd in
fiecare an, pe 29 lUNlE, se celebreazd ,,Ziua lnternationali a Dunirii" - datd ce
marcheazd semnarea Convenfiei privind cooperarea pentru protecfia gi utilizarea durabild
a fluviului Dundrea, la propunerea ldrilor dundrene gi sub auspiciile Comisiei lnterna[ionale
pentru Proteclia Fluviului Dundrea (ICPDR), cu sediul la Viena. Tema propusi de ICPDR
pentru acest an este ,,Fii activ!".
Manifestdrile dedicate acestei zile se desfSgoard in toate cele 14 state dundrene, pentru a
marca dorinla acestor ldri de a adopta mdsuri gi strategii comune pentru protejarea
fluviului european in fafa unor ameninldri diverse, precum fenomenele extreme (secetd
sau inundafii) sau poludri accidentale. Tn zonele din apropierea malurilor fluviului sunt
organizate festivaluri, intdlniri publice, evenimente educative gi de divertisment. Ziua
Dunirii inseamnd solidaritate intre popoarele care impart acest bun comun, in ciuda
diferenfelor de culturi gi istorii, avdnd Tn schimb o dorinld comund - responsabilitatea de a
proteja aceastd resursd prefioasd.

Dundrea este principalul fluviu european, care aduce numeroase beneficii economice
ldrilor riverane gi impreund cu afluenlii sii formeazd unul dintre cele mai importante
sisteme acvqtice din Europa. Bazinul hidrografic al Dundrii joacd un rol important Tn
contextul politic, social, economic gi cultural, pentru dezvoltarea Europei Centrale gi de
Sud-Est. Dundrea, al doilea fluviu ca lungime din Europa, traverseazd Austria, BosniaHe(egovina, Bulgaria, Croatia, Republica Cehd, Germania, Ungaria, Republica Moldova,
Muntenegru, RomAnia, Serbia, Slovacia gi Slovenia. Din Munlii Pidurea Neagri din
Germania si pdnd in Deltd, Dundrea parcurge 2,845 km. Fluviul reprezinti o sursd
importantd pentru alimentarea cu apd potabili, apd pentru irigalii gi industrie pentru cei
peste '1 15 milioane de locuitori ai acestei regiuni.

in Rom6nia, aceastd zivafi marcatd de o serie de evenimente organizate care au ca scop
central sprijinirea proiectelor de investitii in vederea implementdrii Strategiei UE pentru
Regiunea Dundrii (SUERD).

Autoritdlile publice centrale gi locale, municipalitSfile, organizaliile neguvernamentale,
gcolile si grddinilele -si comunitdlile gtiinlifice sunt incurajate sd se implice in organizarea gi
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desfdgurarea acestor activitili, ocazie deosebitd pentru promovarea imaginii RomAniei Tn
lume, a eforturilor pe care lara noastrd le Tntreprinde in vederea conservdrii fluviului
Dundrea, precum gi a activitdlilor de informare gi congtientizare.
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