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Ziua Mondială a Apei 2011
MEMENTO:
• Apa ocupă 70% din suprafaţa globului;
• Din cele 70%, doar 3 % este apă dulce, 97% fiind apa sărată
din mări şi oceane;
• Din cele 3% apă dulce, doar o treime din 1% este disponibilă
umanităţii, restul fiind blocată în glaciari, calote polare, pânze
freatice de neatins;
• Pe scurt, dacă 100 litri este apa din lume, mai puţin de o
jumătate de linguriţă de ceai este disponibilă ca apă pentru noi;
• Populaţia globului este prognozată să crească cu 45% în următorii
30 de ani;
• UNESCO estimează că în 2020, lipsa de apă va fi o problemă
globală serioasă pentru umanitate.

În fiecare an începând cu 1992, la 22 Martie se celebrează la nivel internaţional, Ziua
Mondială a Apei, urmare a iniţiativei Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare.
Se încearcă astfel evidenţierea acestei resurse naturale atât de preţioase, dar uneori şi
periculoase daca ne gandim la toate catastrofele generate de fenomenele in care apa este
implicate: ploi, taifunuri, inundatii, valuri de maree s.a.m.d.
Ca o coincidenta, in acelasi an - 1992, Compania de Apa SOMES înfiinţa Muzeul Apei,
singurul de acest gen din România şi printre puţinele asemenea în lume, in ideea ca pe de o
parte sa putem urmări istoric preocupările generaţiilor anterioare în gestionarea acestei
resurse atât de vitale - apa - şi, pe de altă parte pentru a reaminti permanent generaţiilor
prezente şi viitoare de importanţa conjugării eforturilor întregii comunităţi în utilizarea
raţională a ei. Vă invităm călduros să vizitaţi acest Muzeu.
Tema aleasa pentru sarbatorirea Zilei Mondiale a Apei in 2011 este „Apa pentru orase:
raspunzand provocarilor urbane” care este reflectata in mod deosebit de eforturile Companiei
de Apa SOMES in a asigura atat un management adecvat al alimentarii cu apa al
concentratiilor urbane deservite in judetele Cluj si Salaj cat si atragerea si derularea unor
investitii majore care sa modernizeze si sa extinda infrastructura in vederea imbunatatirii
continue a calitatii vietii si mediului.
Trei dintre orasele din judetul Salaj - preluate in Iulie 2006 odata cu reorganizarea
Companiei de Apa SOMES in primul operator regional din Romania care a depasit granitele
administrative ale judetului propriu – aveau la acea data, la inceput de mileniu doi, program
zilnic de furnizare a apei (intre 5 si 20 de ore pe zi) si pierderi in jur de 70% pe retelele publice.
In mai putin de un an, aceste orase care sufereau de lipsa cronica de apa, au fost alimentate 24
de ore pe zi, sapte zile pe saptamana.
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Investitiile care au permis acest lucru au reprezentat doar o mica parte din efortul urias,
cifrat la mai mult de 350 Milioane Euro, intreprins de Compania de Apa SOMES incepand cu
1995 in vederea modernizarii infrastructurii, a imbunatatirii continue a calitatii apei,
serviciilor si mediului, in principal in zonele urbane deservite.
Recent inaugurata sursa de apa bruta din lacul Tarnita a avut ca scop nu doar
imbunatatirea calitatii apei folosita pentru potabilizare ci si posibilitatea de a folosi aceasta
sursa pentru alimentarea pe viitor cu apa de foarte buna calitate a unor zone din ce in ce mai
intinse. Alaturi de Cluj-Napoca si Gherla, o buna parte a localitatilor rurale din Campia
Transilvana este alimentata in prezent din sursa Clujului. In cateva luni, Dejul va fi de
asemenea alimentat din lacul Tarnita imbunatatind radical calitatea apei si eliminand
dependenta alimentarii acestui municipiu din apele poluate ale raului Somesul Mare. Prin
fructificarea eforturilor facute in prezent, exista perspective ca in viitorul apropiat chiar si
concentratiile urbane din Salaj, alaturi de multe localitati rurale, sa fie alimentate din sursa
Clujului – lacul Tarnita, ceea ce va insemna o imbunatatire radicala a alimentarii cu apa
pentru alti cca. 200 de mii de locuitori.
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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