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Ziua Mondială a Mediului 2011 

 

Celebrată anual pe 5 iunie, Ziua Mondială a Mediului a fost instituită  

în 1972 de Naţiunile Unite si destinata a stimula constientizarea in  

toata lumea asupra mediului, politicile si actiunile in acest sens. 

Desi tema aleasa de Natiunile Unite pentru sarbatorirea Zilei Mondiale a Mediului in 2011 
este „Padurile: Natura in serviciul tau” ea nu este straina preocuparilor Companiei de Apa 
SOMES.  

In fapt, desi toate investitiile derulate incepand cu anul 1997 prin programele MUDP II, 
ISPA, SAMTID si –in prezent- POS Mediu, au avut ca obiectiv protectia mediului in general, in 
ultimii ani ne-am focalizat in mod particular asupra zonelor geografice naturale din jurul 
surselor de apa bruta folosita pentru potabilizare. In acest sens, Planul de Prevenire a Poluarii 
(PPP) Tarnita-Gilau initiat de Compania noastra in 2003 are ca obiectiv prioritar, dupa cum 
denota si numele, protejarea intregului areal geografic care cuprinde bazinele de captare din 
amonte de Cluj-Napoca. 

In implementarea acestui plan de protejare a tuturor elementelor naturale care se gasesc in 
bazinul de captare, au fost cooptate toate autoritatile si institutiile cu atributii si parghii in 
domeniu si au fost stabilite planuri de actiune care au in vedere toti factorii de potential impact 
asupra zonei. 

O realizare deosebita in cadrul acestui Plan a constituit-o demararea unui proiect-pilot 
educational pentru copii si tineri, in vederea educatiei ecologice si de mediu, activitate 
permanentizata intre timp si cu succese notabile. Brosura „Padurea si apa” editata de 
Compania de Apa SOMES a intrat in mainile copiilor din multe scoli din judetul Cluj si chiar 
din judete invecinate, iar evenimentele educationale reunite sub genericul „Copiii, copacii si 
100 de ani verzi” au avut mult succes in randurile participantilor. 
 
Finalizarea etapei actuale 2008-2013 a proiectului POS Mediu co-finantat de Uniunea 

Europeana din Fondurile de Coeziune si implementarea etapei a II-a (2013-2018) va permite 
Companiei de Apa SOMES ca la finele intervalului, sa se conformeze pe deplin Directivelor 
Europene in domeniul calitatii apei si mediului in intreaga arie deservita in judetele Cluj si 
Salaj, asigurand astfel o alimentare cu apa, servicii si o protectie a mediului care sa faca fata 
provocarilor mileniului doi si cerintelor dezvoltarii durabile pentru generatiile urmatoare. 
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