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Ziua Mondială a Apei 2010
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.
O bună parte din eforturile Companiei în relaţia sa cu comunitatea şi cu clienţii, se
concentrează pe conştientizarea acestora asupra limitei, uneori subţiri, care desparte metodele
de evitare a risipei de apă, de practicile de economie exagerata care pot avea un potenţial efect
negativ asupra igienei individuale şi sănătăţii comunitare în ansamblu.
Urmare partial a acestei campanii, consumul specific mediu al unei persoane din zona
administrata de CASSA a scazut de la cca. 350 litri/om/zi in anul 1995 la o cantitate medie de
cca. 120-150 litri/om/zi – ceea ce ne aliniaza la media europeana si reprezinta un punct de
echilibru bun intre risipa si evitarea ei.
În timp ce zone întinse pe glob şi populaţii de sute de mii sau milioane de persoane trăiesc
cotidian într-o lipsă acută de apă, noi clujenii suntem într-o situaţie fericită. Abundenţa apei în
zona de captare din amonte de Cluj-Napoca ne oferă o pozitie privilegiata. In acelasi timp insa,
chiar in aria regionala preluata de Companie incepind cu 1 Iulie 2006, exista zone cu un deficit
de apa sau in care calitatea apei brute este in declin. Insa chiar şi abundenta de care
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beneficiem se poate dovedi iluzorie, dacă nu înţelegem că prin poluarea zonei în care se găsesc
aceste surse de apă, putem compromite nu numai mediul înconjurător dar şi sănătatea
comunităţilor noastre, a noastră şi a copiilor noştri.
Natiunile Unite au dedicat Ziua Mondiala a Apei in 2010 temei calitatii apei, reflectand
importanta acesteia, alaturi de cantitatea resurselor, in managementul apei.
Practic toate investitiile Companiei de Apa SOMES in modernizarea si extinderea
infrastructurii au ca obiective finale calitate apei si a mediului. 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. O buna parte a localitatilor rurale din
Campia Transilvana este alimentata in prezent din sursa Clujului. In circa un an de zile, Dejul
va fi alimentat cu apa din sursa Tarnita, eliminand astfel dependenta acestui municipiu de o
statie de tratare apartinand unei firme private si de prelevarea apei brute dintr-o sursa poluata
- Somesul Mare. Pana in 2013 se va finaliza un studiu de fezabilitate pentru alimentarea cu apa
de buna calitate a judetului Salaj - in principal Zalau si Simleul Silvaniei - tot din sursa Tarnita,
ceea ce va duce la imbunatatirea semnificativa a calitatii apei pentru alti cca. 180.ooo locuitori.
Ca si pana acum, si in anii urmatori Compania de Apa SOMES S.A. va continua
demersurile sustinute ca prin investitiile majore atrase - programul ISPA de 70 Mil. Euro
finalizat in Decembrie 2009 si programul din Fondul de Coeziune de 196 Mil. Euro (!) deabia
demarat - sa asigure o apa potabila in cantitate suficienta si o calitate superioara la toti cei
aproape trei sferturi de milion de locuitori din judetele Cluj si Salaj pe care ii deserveste in
prezent. Protectia mediului acvatic si inconjurator este si va fi la fel de importanta. O mare
parte din efortul de a lasa aceasta mostenire in buna stare si copiilor nostri, va trebui sa fie
insa facut de fiecare dintre noi, cetateni si comunitati in ansamblu.
Dept.Relatii Publice
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