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                     18 Mai 2021 

                   Ziua Internațională a Muzeelor 

Azi 18 Mai 2021 la nivel internațional se sărbătorește Ziua 

Internațională a Muzeelor. Compania de Apă Someș S.A., prin 

Muzeul Apei propriu „Leonida Truță”, se alătură celebrării acestei 

Zile, care în acest an, la nivel internațional, are tema "Viitorul 

muzeelor: Recuperați și reimaginați!". Ca o expresie a preocupării 

pentru viitor, Compania de Apă Someș S.A. prin Muzeul Apei 

propriu a lansat cea de a doua ediție națională a concursului 

internațional „The Water We Want – Apa Pe Care o Vrem” 

organizat de WAMU NET, în care societatea noastră este 

reprezentată.  

Scopul concursului este de a încuraja creațiile artistice ale copiilor și 

tinerilor legate de tematica protecției surselor de apă, a mediului în 

general și de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030. La ediția națională au participat un 

număr de 240 de elevi de la unități de învățământ din județele Cluj și Sălaj, câștigătorii la nivel 

internațional urmând a fi desemnați. 

Cu tema "Viitorul muzeelor: Recuperați și reimaginați!", Ziua Internațională a Muzeelor 2021 

urmărește să devină un punct de întâlnire atât pentru a celebra diversitatea perspectivelor de care 

dispun comunitățile și personalul muzeelor cât și pentru a promova pârghii pentru identificarea și 

depășirea opiniilor preconcepute prin ceea ce muzeele expun și poveștile pe care le spun. 

Muzeul Apei Leonida Truță aparținând Companiei de Apă 

Someș își va redeschide porțile după redemararea 

programului educațional post pandemie, respectiv după 

finalizarea lucrărilor de modernizare în curs. Un tur 

virtual al Muzeului este disponibil pe pagina de web a 

societății și poate fi accesat la www.casomes.ro, iar o 

scurtă prezentare a Programului Educațional derulat de 

Compania de Apă Someș, poate fi vizionat pe pagina de 

facebook a societății.  
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