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Acest studiu a fost realizat de un colectiv de cercetare de la FACULTATEA DE STIINTA
MEDIULUI din cadrul UNIVERSITATII BABES-BOLYAI, fara a fi fi fost in vreun fel comandat de
compania noastra.
Studiul ia in calcul apa din reteaua publica din Cluj-Napoca si Zalau, apa unor izvoare din aceste
localitati precum si un numar de ape imbuteliate (carbogazoase si plate).
Studiul confirma independent toate datele si informarile facute public de compania noastra - sustinute
de analize comandate de CASSA la Institutii prestigioase din strainatate - cu privire la faptul ca apa
din reteaua publica distribuita este in totalitate conforma normativelor si standardelor nationale si
Europene.
Studiul a constituit subiectul unei stiri le ONE TV Cluj, in cadrul rubricii Sanatate din 30.10.2008.
In continuare puteti citi extrasul stirii TV si puteti vizualiza/descarca studiul complet efectuat de UBB.
"CE APA BEM Calitatea apei de la reteaua locala se ridica la nivelul apei imbuteliate.Consumatorii de
apa, atat din mediul urban, cat si din cel rural, se pot expune la anumite riscuri legate, in special, de
ambalaj si de locul de depozitare al apei. Cu toate acestea, din punctul de vedere al incarcaturii
minerale, majoritatea apelor imbuteliate regasite pe piata, sunt asemenatoare cu apa de la reteaua
locala din Cluj.Consumatorii de apa din mediul urban au la dispozitie doua alternative: apa potabila de
la reteaua locala sau apa imbuteliata din magazine. In schimb, locuitorii din mediul rural dispun, de
cele mai multe ori, de apa din surse nemonitorizate. Cristina Rosu, cadru didactic in cadrul Facultatii
de Stiinta Mediului a efectuat mai multe studii cu privire la aceste aspecte ale calitatii apei.In
momentul de fata, consumul de apa imbuteliata a devenit o moda in randul oamenilor, insa exista
anumite riscuri la care se supun consumatorii, precum modul de depozitare al acestor produse.Cristina
Rosu recomanda cu incredere folosirea apei potabile din Cluj, insa aceasta este o apa mai moale, cu un
continut mai scazut in calciu, motiv pentru care este, in principal, destinata adultilor. Pentru copii si
batrani, aceasta poate crea deficiente de calciu, iar pentru evitarea acestora se recomanda
suplimentarea dietei zilnice macar cu un pahar de apa minerala din sortimentele bogate in calciu"
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