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Ziua Dunării 2010: Nevoia de acţiune şi cooperare transfrontalieră 
Aproape 81 de milioane de persoane din ţările danubiene sunt invitate să fie ‘Active în beneficiul 

râurilor’ pe data de 29 Iunie, această acţiune făcând parte din cea de-a şaptea sărbătorire anuală a 
Zilei Dunării. Obiectivul principal al zilei din acest an este de a implica oamenii şi de a accentua 
legăturile dintre state, precum şi interesele locuitorilor pentru ocrotirea apei. 

Ziua Dunării este coordonată de Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea 
(ICPDR). “Pentru a asigura o dezvoltare durabilă a Dunării de astăzi, dar şi în beneficiul generaţiilor 
viitoare, oamenii din fiecare sector al societăţii trebuie să-şi unească eforturile,” a declarat Philip 
Weller, Secretarul Executiv al ICPDR, “După inundaţiile catastrofale care au lovit puternic bazinul în 
urmă cu câteva săptămâni, este important să punem accentul pe legăturile dintre ţări şi nevoia pentru 
un management integrat al apei.” 

Zilele Dunării sunt organizate atât de instituţii guvernamentale, cât şi de ONG-uri, dar şi de 
companii sau şcoli. Un partener fidel este ‘Programul Dunărea Verde’ din care fac parte grupul Coca-
Cola Hellenic, compania Coca-Cola şi ICPDR. 

Doros Constantinou, directorul executiv al Coca-Cola Hellenic, explică:  “Noi, cei de la Coca-Cola 
Hellenic, ne angajăm să contribuim la protejarea mediului. Importanţa vitală a Dunării nu este 
exagerată. Mai veche decât Rinul, Dunărea este sursa principala de apă pentru milioane de 
persoane, un punct ecologic vital al Europei, precum şi o cale de navigaţie internaţională importantă.” 

Apelul insistent la acţiune din acest an face parte dintr-un efort multinaţional permanent de a 
proteja şi conserva fluviul Dunărea şi afluenţii săi, precum şi regiunile pe care aceştia le străbat. 
Activităţile planificate includ proiecte educaţionale, colectarea gunoaielor de-a lungul malurilor râurilor, 
precum şi o gama largă de programe informative distractive care au ca scop implicarea activă a 
oamenilor de toate vârstele în susţinerea activităţilor de protejare a mediului.  

Serbia, de exemplu, va sărbători Ziua Dunării în 16 oraşe situate de-a lungul acestui fluviu. 
Acestea vor fi reprezentate printr-un puzzle care va compune cursul Dunării de-a lungul ţării, inclusiv 
specificul cultural şi ambiental al fiecărui punct. O tabără ecologică din insula Great War, zonă 
protejată prin lege în centrul Belgradului, va servi drept punct de întâlnire pentru studenţii de la 
biologie, care vor colabora pentru un studiu de caz referitor la managementul Parcului Naţional 
Djerdap de la graniţa dintre Serbia şi România. 

Evenimentele nu vor avea loc doar de-a lungul fluviului în sine, ci şi de-a lungul bazinului Dunării: 
micul oraş ucrainean Dilove de pe Tisa, considerat a fi inima geografică a Europei, va fi martor al 
trecerii marelui steag al Zilei Dunării prin România. Steagul va traversa toate ţările Dunării drept 
simbol al legăturilor existente dincolo de graniţele naţionale. 

Alte evenimente au avut loc de-a lungul râului Sava mai devreme în cursul acestei luni, 
organizate în colaborare cu Comisia Internaţională a bazinului râului Sava. Mitja Bricelj, preşedinte 
ICPDR în 2010, afirmă că “prin sublinierea importanţei fluviilor noastre, putem atrage atenţia 
oamenilor şi îi putem motiva să ia măsuri pentru un viitor mai bun al existenţei noastre! Celebrarea 
Zilei Dunării şi cea a râului Sava sunt exemple vii ale spiritului din regiunea dunărean – evidenţiate şi 
de strategia europeana privind Dunărea, care se află în prezent în curs de dezvoltare.”  

În plus, competiţia internaţională a şcolilor de arte danubiene se va organiza din nou în ţările 
Dunării, în colaborare cu Forumul de Mediu al Dunării. La concurs sunt invitaţi să participe tineri din 
cele 14 ţări, cu diverse creaţii artistice inspirate de fluviu. Câştigătorul va fi anunţat în septembrie la 
Viena. 
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Ziua Dunării aniversează semnarea Convenţiei de Protecţie a Fluviului Dunărea la Sofia, 
Bulgaria, în anul 1994. Aflat în continuă expansiune, acesta a devenit cel mai mare festival al râurilor 
din lume. 

Pentru a afla mai multe detalii referitoare la numeroasele evenimente organizate cu ocazia Zilei 
Dunării, vă rugăm vizitaţi: www.danubeday.org

* *** * 

Pentru mai multe informaţii, persoana de contact este: 

Jasmine Bachmann 
Secretariatul ICPDR din Viena 
Mobil: (+43-676) 845-200-220 

Email: jasmine.bachmann@unvienna.org 
Website: www.icpdr.org

http://www.danubeday.org/
mailto:jasmine.bachmann@unvienna.org
http://www.icpdr.org/

	Vienna International Centre

