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Ziua Mondială a Apei - 22 martie 2019
World Water Day
Ziua Mondială a Apei (WWD) se celebrează începând cu 1993 în fiecare 22 martie, în vederea
conştientizării măsurilor privind problematica curentă sau viitoare a apei - resursă naturală crucială pentru
viaţă şi sănătate pe planeta noastră.
Ziua Mondială a Apei (WWD) 2019 se derulează sub sloganul“APA PENTRU TOTI”, iar tema
“Nu lăsăm pe nimeni în urmă” , iar scopul este de a aborda criza apei, abordând motivele pentru care atât
de mulți oameni sunt lăsați în urmă-: apa pentru toți până în 2030.
Prin definiție, aceasta înseamnă că nu mai rămân nimeni în urmă. Dar astăzi, miliarde de oameni
trăiesc în continuare fără apă sigură - gospodăriile, școlile, locurile de muncă, fermele și fabricile care se
luptă să supraviețuiască și să prospere.Grupurile marginalizate - femeile, copiii, refugiații, popoarele
indigene, persoanele cu handicap și multe altele - sunt adesea ignorate și, uneori, se confruntă cu
discriminare, deoarece încearcă să acceseze și să gestioneze apa sigură de care au nevoie.
La nivel global, 80% din persoanele care trebuie să utilizeze surse de apă nesigure și neprotejate
locuiesc în zonele rurale.Pentru 68,5 milioane de persoane care au fost forțate să-și părăsească casele,
accesul la servicii de apă în condiții de siguranță este foarte problematic. Aproximativ 159 de milioane de
oameni colectează apa potabilă din apele de suprafață, cum ar fi iazurile și curenții.Aproximativ 4 miliarde
de oameni - aproape două treimi din populația lumii - se confruntă cu un deficit de apă severă în cel puțin o
lună a anului.Peste 800 de femei mor în fiecare zi din cauza complicațiilor în timpul sarcinii și
nașterii,iar700 de milioane de oameni din întreaga lume ar putea fi strămutate de lipsa intensă a apei până în
2030.
Ca o ilustrare a preocupărilor comunităţii mondiale privind problematica severă a apei – acum şi în
viitor, Obiectivul 6 al Agendei ONU de Dezvoltare Durabilă prevede ca până în 2030 fiecare persoană să
aiba acces la apă de calitate şi include ţinte privind protejarea mediului natural şi reducerea poluării.
*
În România 2016, ierarhia ramurilor economice cu potenţial de poluare chimică a rămas
neschimbată faţă de 2015, cu industria apei potabile, cea chimică şi cea producătoare de energie pe primele
locuri.
Analiza cauzelor poluărilor accidentale produse în ţara noastră în 2016 a plasat pe primele locuri
nerespectarea normelor tehnologice privind evacuarea apelor uzate în receptori naturali, urmată de poluările
cu produse petroliere cauzate cel mai des de avariile conductelor de transport ţiţei & apă sărată.
Prevenirea poluării naturii în scopul protecţiei apei şi aerului, a căror contaminare prezintă potenţialul
advers maxim pentru sănătatea umană, trebuie să devină şi în România o prioritate pentru toţi responsabilii
– stat, organizaţii, comunităţi şi indivizi.
Intocmit/Redactat: Balazsi J.

La nivelul judeţului Hunedoara avem urmatoarea situaţie privind tratarea şi captarea apelor atât de
suprafaţă cât şi de profunzime în scop potabil:
• Zona Deva: cuprinde 18 staţii de tratare (10-suprafaţă;8-profunzime). Staţiile: Orlea-s; Baniu-p;
Certej-s ; Folorât-p;Dealul Mic-s; Sibişelul Nou-s; Hobiţa-s; Boiu-s;Ştei-p; Hondol-p;Bocşa Mică-p;
Mălăieşti-s; Romos-s;Rapolt-p; Sarmisegetuza-s;Costeşti-p;Răchitova-p; Densus-s .
• Zona Hunedoara: cuprinde 5 staţii de tratare (1-mixtă,3-suprafaţă,1-profunzime) - Staţiile:Sânpetrus+p; Cinciş-s ; Boşorod -s; Ghelari-s. Boş-p;
• Zona Valea Jiului: cuprinde 12 staţii de tratare (5-suprafaţă,7-profunzime) - Staţiile Valea de Peştis; Braia-s; Aninoasa-s; Zănoaga-p; Taia-s; Jieţ-s; Pârâul Rece-p; Topliţa-p; Herţa-p; Morişoara-p,
Drenuri Jieţ-p, Cărpiniş–p.
• Zona Brad: cuprinde 5 staţii de tratare (1-suprafaţă,4-profunzime)- Staţiile: Crişcior-p, Vaţa de Josp, Tarnita-s, Buces-Vulcan-p, Baita-p.
*
Cultivarea respectului faţă de mediu şi conştientizarea relaţiei strânse între natura curată - apa
necontaminată - stare de sănătate mai bună este parte a misiunii reţelei naţionale de promovare a sănătăţii.
Partenerii şi prietenii noştri din media sunt invitaţi să participe şi totodată să reflecte la aceste
manifestări, ca o contribuţie la mai multă sănătate şi viaţă pentru toţi.
Cu ocazia ,,Zilei Mondiale a Apei”– 22 martie 2019, în judeţul Hunedoara, Direcţia de Sănătate
Publică – prin Compartimentul Evaluare şi Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate in colaborare
cu ISJ Hunedoara organizează un simpozion in data de 22 martie 2019 ora 12ºº la Liceul de Arta
,,Sigismund Toduta” Deva avand ca obiectiv conștientizarea autorităților și comunităților la nivel
național, regional și local să recunoască dreptul la apă pentru toți oamenii, iar fondurile suficiente
trebuie să fie direcționate corect și eficient către cei care au nevoie cel mai mult.
De asemenea, se vor celebra şi alte campanii specifice lunii martie: “Ziua Mondială a Sănătăţii Orale”;
„Ziua Mondială a Sindromului Down (WDSD)”; Ziua Mondială de Luptă împotriva Tuberculozei”.
Vă mulţumim!
Pentru succesul acestei campanii, contăm pe sprijinul dumneavoastră!
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