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Compania de Apă Someș S.A. contribuie la 
Conferința Apei 2023 a Națiunilor Unite 

 

Organizația la care Compania de Apă Somes SA este co-inițiator și membru fondator - 

Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă – WAMU-NET (The Global Network of Water 

Museums), o asociație internațională care reunește peste 80 de Muzee ale Apei de pe cinci 

continente, adoptată de UNESCO ca și “inițiativă amiral”, a fost invitată de Națiunile Unite să 

organizeze un “side event”, un eveniment colateral, la sediul din New York al organizației, pe 

durata celui mai prestigios eveniment al anului legat de tematica Apei –Conferința Apei 2023 a 

Națiunilor Unite.   

În acest sens, WAMU-NET va organiza o expoziție tematică denumită “The Walk of 

Water” (The WoW) – “Drumul Apei”, care va reprezenta o călătorie tematică de creație 

artistică dedicată trecutului, prezentului și viitorului apei, compusă dintr-o selecție de creații 

artistice cu care vor contribui membrii WAMU-NET între care și societateă noastră. 

 În organizarea evenimentului, WAMU-NET va colabora alături de 12 alte organisme 

internaționale prestigioase, incluzând printre alții și World Water Assessment Programme 

(WWAP-UNESCO) – Programul Mondial de Evaluare a Apei al UNESCO, Joint Research 

Centre of the European Commission (Centrul Integrat de Cercetare al Comisiei Europene) și 

nu în ultimul rând WWQA, Alianța Globală a Calității Apei, o inițiativă a Programului 

Națiunilor Unite pentru Mediu, o altă organizație mondială în care Compania de Apă Someș 

este reprezentată alături de Departamentul de Stat al Statelor Unite, NASA, Banca Mondială, 

UNESCO, Asociația Internațională a Apei - IWA  ș.a.m.d. 

Astfel, cel puțin o fotografie din activitatea istorică a Companiei de Apă Someș S.A. de 

la începutul secolului XIX și cel puțin una din creațiile artistice legate de tema Apei ale 

copiilor din județele Cluj și Sălaj, selectate pentru finala concursului Internațional “Apa pe 

Care o Vrem”, vor face parte din expoziția prezentată de WAMU-NET la sediul din New York 

al Națiunilor Unite, pe durata UN 2023 Water Conference. 

WAMU-NET va contribui de asemenea la diferite conferințe și mese rotunde în cadrul 

evenimentului concomitent Saptămâna Apei New York (New York Water Week), iar după 

terminarea conferinței, expozitia va deveni itinerantă, urmând a fi găzduită la Washington DC 

și Bruxelles. 
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