
Prezentare concept programSOS Valea Zalăului
Clubul ,,Luderii Mileniului Verde” – Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazul”, Zalau



Descrierea proiectului

Proiectul isi propune sa constientizeze populatia despre importanta apei ca 
resursa sustenabila de mediu, economica si sociala. Intentionam sa igienizam
portiunea care traverseaza orasul din zona Strada Crasnei pana la iesirea din 
oras. Dorim sa instalam recipiente de depozitare a deseurilor, sa amenajam o 

zona pentru petrecerea timpului liber si sa igienizam in mod regulat Valea
Zalaului.. Speram ca aceasta initiativa sa devina un model de buna practica si
estimam ca pe parcursul acestui an vom reusi sa finalizam toate activitatile

propuse.



• Constientizarea permanenta a populatiei prin hartile si tablitele informative amplasate in 
punctele strategice stabilite pe malul vaii.
• Realizarea unor campanii de constientizare si inaugurarea unei zile a Vaii Zalaului, in care 
sa promovam “Valea ca sursa de apa in vederea unui stil de viata sustenabil”, fiind sursa
principala de apa care strabate orasul Zalau. 
• Salubrizarea si monitorizarea Vaii Zalaului in scopul mentinerii unui curs de apa nepoluat.
• Amenajarea unei alei pe malul vaii in scopul eficientizarii circulatiei pietonale si redarea
uni aspect estetic al zonei- macheta

Obiectivele proiectului



Beneficiarii proiectului

Beneficiari directi: Riveranii Vaii Zalaului de la izvor
pana la varsare si membrii cluburilor ecoprovocarea.

Beneficiari indirecti: populatia orasului si a 

satelor strabatute de cursul vaii.



Asa arata Valea Zalaului în viziunea echipei de proiect.



Activitati desfasurate

1. Formarea echipei de proiect

2. Identificare nevoie

3. Planificare

4. Activitati proiect:

- Intalniri cu reprezentanti ai autoritatilor

locale (Primaria Zalau, SGA – Serviciul

de Gospodarire a Apelor, APM Zalau);

- Vizite pe teren, discutii cu cetatenii

orasului.



Parerea autoritatilor locale

„Este un fenomen neplăcut, care apare periodic pe Valea Zalăului şi există un cumul de factori 
care cauzează acest fenomen. O parte din cetăţenii Zalăului, mai ales cei care locuiesc în zona 
de case, nu beneficiază de sistem de canalizare. În mod normal ar trebui să aibă o fosă septică 
vidanjabilă şi astfel ar rezolva problema, însă de multe ori nu se întâmplă aşa şi atunci apele 
menajere se scurg în vale. Mai există persoanele care beneficiază pe domeniul public de 
sistemul de canalizare, dar nu doresc să se racordeze la acest sistem. Sigur că şi dânşii au o 
greutate în a-şi rezolva problema deversării apelor, care până la urmă tot în Valea Zalăului 
ajung. Mai există şi cazuri în care, datorită sistemului defectuos pe care îl avem şi la care 
lucrăm şi investim bani în el, apar poluări accidentale, pe care le rezolvăm imediat. S-au 
desfăşurat până acum două programe de investiţii şi lucrăm la al treilea program, tocmai 
pentru a reabilita acest sistem şi a elimina poluările accidentale. În spate la Scala am avut 
săptămâna trecută într-adevăr o poluare accidentală, mai exact s-a colmatat canalul în zona 
bulevardului. Noi am intervenit imediat, însă poluarea persită până când dispare efectul”, a 
declarat Pop Eugen, 

Surse autorizate din cadrul Agentiei de Protectie a Mediului Zalau au declarat ca sunt organizate tot 
felul de intalniri cu primarii de orase si comune, intalniri in care sunt dezbatute probleme in ceea ce
priveste protectia mediului si salubrizarea cursurilor de apa, cand de fapt ar trebui sa se treaca la 
fapte.




