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 Catre mass media locala, 

 

Alaturat va trimitem un material  referitor la Ziua Mondiala a Apei, pe care va rugam sa-l 

publicati in ziarul Dumneavoastra sau sa-l difuzati in emisiunile Dumneavoastra, avand in vedere 

importanta informarii populatiei . 

                                                                                                                  

ZIUA MONDIALĂ A APEI – 22 martie 2012 

 

Apa şi securitatea alimentară, vitale pentru sănătate 

 

 

Ziua Mondiala a Apei marcata in fiecare an in data de 22 martie, este o ocazie pentru a 

reaminti tuturor cat de importante sunt eforturile concrete de a oferi spre consum apa de buna 

calitate, in cantitati  suficiente, precum si pentru identificarea problemelor si gasirea solutiilor 

pentru managementul optim al acestei resurse. 

  Sub sloganul “  Omenirea este însetată din cauza nevoilor de hrană”, Ziua Mondiala a 

Apei 2012 ţinteşte conştientizarea opiniei publice în privinţa risipei resurselor preţioase de apă, a 

importanţei acestor resurse pentru securitatea alimentară şi implicit pentru sănătatea populaţiei. 

Efectele numeroase si directe ale consumului de apa de calitate necorespunzatoare pot fi 

evitate prin protejarea surselor de apa, tratarea corespunzatoare completa si corecta dar si printr-

o serie de masuri ale fiecarui individ. 

 Apa potabila constituie un domeniu de interes si preocupare pentru Directia de Sanatate 

Publica a judetului Cluj si alti factori responsabili de la nivel local,interes rezultat din relatia de 

cauzalitate dintre calitatea si cantitatea de apa disponibila pentru populatie si starea de sanatate. 

Directia de Sanatate Publica a judetului Cluj  exercita atributii specifice de control in 

sanatatea publica.Legat de problematica apei realizeaza: 

 Monitorizarea calitatii apei potabile; 

 Monitorizarea calitatii apei de imbaiere; 
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 Monitorizarea cazurilor de methemoglobinemie acuta infantila, generata de apa de 

fantana 

 Monitorizarea apelor potabile imbuteliate – altele decat apele minerale sau apele de 

izvor; 

Activitatea de monitorizare a calitatii apei potabile s-a concretizat in anul 2011 prin 

prelevarea si analizarea unui numar de  559 probe apă din sistemele centralizate de alimentare cu 

apă: 193 probe ieşire staţia de tratare şi 366 probe reţea de distribuţie. Nu au fost inregistrate 

epidemii cu implicarea factorului hidric. 

La nivelul judetului Cluj aprovizionarea cu apa in sistem centralizat este satisfacatoare 

atat din punct de vedere calitatativ cat si cantitativ. 

Preocuparea pentru monitorizarea calitatii apei potabile constituie factorul cheie in relatia 

comunitate – aprovizionare cu apa potabila.   
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