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                   19 Noiembrie 

Compania de Apă Someș marchează Ziua Mondială a 

Toaletei 2022 
Instituită în 2013 de ONU, Ziua Mondială a Toaletei marchează în fiecare an, la 19 Noiembrie, 

efortul și acțiunile la nivel internațional, dedicate combaterii crizei globale de salubritate. 

Azi, 3,6 Miliarde de oameni de pe glob încă trăiesc fără canalizare, cu fose septice de proastă 

calitate care le periclitează sănătatea și poluează mediul, râurile, lacurile și solul, contaminând această 

resursă vitală pentru om – Apa din stratul freatic. 

Acesta este și motivul pentru care tema din acest an a Zilei Mondiale a Toaletei este aceeași cu 

tema Zilei Mondiale a Apei, “Făcând invizibilul vizibil”, cu referire la sursele subterane de apă 

invizibile care pot fi afectate de poluare. 

Tema de anul acesta este cu atât mai importantă cu cât, timpul, până în anul 2030 stabilit de 

Agenda 2030 a Națiunilor Unite și în particular de Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 6 –Apă și 

sanitație pentru toți,când toți locuitorii planetei ar trebui să aibă acces la apă de bună calitate și 

canalizare modernă, este foarte scurt. 

Așadar, Compania de Apă Someș S.A. reînnoiește apelul către toți utilizatorii din aria deservită 

din județele Cluj, Sălaj și Mureș, să se racordeze la sistemele de canalizare publică existente sau pe 

cale de a fi construite prin programul curent de investiții în cadrul POIM. Cu atât mai mult, nelegarea 

la canalizare acolo unde există este ilegală prin prisma legislației actuale iar vidanjarea foselor septice 

acolo unde există canalizare publică este interzisă. 

Nu în ultimul rând, pentru cei care sunt racordați la canalizare, este importantă utilizarea 

corectă a toaletei, a chiuvetei și a canalizării din gospodărie, prin aruncarea deșeurilor – ulei, materiale 

textile, medicamente, șervețele nedegradabile etc. – la gunoi și nu în toaletă. Toaleta nu este tomberon 

este și numele campaniei derulate de mulți ani de Compania de Apă Someș S.A., cu privire la 

conștientizarea de utilizare corectă a canalizării. 
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