23 martie 2020

ZIUA MONDIALĂ A METEOROLOGIEI 2020
“CLIMA ȘI APA”

“SĂ VALORIFICĂM FIECARE PICĂTURA DE APĂ, DEOARECE FIECARE PICĂTURĂ CONTEAZĂ!”

Ziua Mondială a Meteorologiei se sărbătorește în fiecare an în ziua de 23 martie, ziua
intrării în vigoare a Convenției pentru înființarea Organizației Meteorologice Mondiale, în anul
1950. În acest an, Ziua Mondială a Meteorologiei și Ziua Apei au o temă comună, “CLIMA ȘI
APA”. Conform tradiției, temele alese cu prilejul Zilei Mondiale a Meteorologiei reflectă
subiectele și preocupările cele mai importante legate de vreme, climă și apă, precum un
management al apei și al climei mai bine coordonat și sustenabil, având în vedere legătura
complexă dintre climă și apă.
În mesajul Secretarului General al Organizației Meteorologice Mondiale, Prof. Petteri
Taalas, cu ocazia Zilei Mondiale a Meteorologiei 2020, se menționează:
-

“Apa potabilă este vitală pentru viață. În medie, ființa umană nu poate supraviețui mai

mult de trei zile fără apă. Apa este esențială pentru producerea alimentelor pe care le
consumăm, practic – pentru obținerea tuturor produselor și furnizarea serviciilor de care avem
nevoie. De asemenea, apa este vitală pentru conservarea și evoluția mediului natural;
-

În prezent, omenirea se confruntă cu provocări din ce în ce mai complexe generate de

stresul lipsei de apă, inundații, secete și accesul insuficient la surse curate de apă. În acest
context, există o necesitate urgentă de a îmbunătăți evaluarea, monitorizarea și
managementul resurselor de apă și de a aborda problematica legată de excesul/deficitul de
apă sau de poluarea apei.

-

Apa este una dintre resursele cele mai prețioase ale secolului XXI. În acest context,

Serviciile Meteorologice și Hidrologice Naționale vor avea un rol primordial în eforturile de
economisire a fiecărei picături de apă”.
Serviciul Meteorologic Român, înființat în anul 1884, contribuie permanent la
îndeplinirea misiunii sale și anume protecția vieții și a bunurilor. Performanța meteorologilor
români este recunoscută prin activitatea de zi cu zi și ne dorim să devenim tot mai buni în fața
provocărilor generate de fenomenele meteorologice extreme și nu numai.
Vă mulțumim tuturor pentru încredere și vă asigurăm că aprecierea dumneavoastră contează
pentru noi.

La mulți ani tuturor colegilor!

Dr. Elena MATEESCU
Director General
Administrația Națională de Meteorologie

