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Campanie de informare in scoli

Ca parte a Campaniei de informare in scoli derulată în cadrul proiectului "Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dâmboviţa" cofinanțat de
Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programului Operațional Sectorial Mediu in
data de 28.09.2016 vor fi organizate sesiuni de informare in cadrul scolii “Matei Basarab”,
nr. 13, din Targoviste.
Aceste sesiuni de informare continua seria celor demarate in luna februarie 2016, cand
elevii claselor a IX-a și a XI-a din cadrul liceului Voievodul Mircea din Târgoviște au
participat la sesiunile de informare organizate de către Unitatea de Implementare a
proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul
Dâmbovița” ca parte a campaniei de informare și promovare a proiectului.
În cadrul sesiunilor de informare, reprezentantii UIP/CATD le prezinta elevilor care sunt
principalele componente din cadrul proiectului pe care CATD l-a implementat în ultimii 4
ani, precum și beneficiile pe care locuitorii de pe raza județului Dâmbovița le vor avea o
dată cu modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare. Întâlnirile cu elevii
reprezinta si un bun prilej pentru reprezentantii UIP să răspundă la întrebări și să ofere
clarificări cu privire la provocările pe care le presupune furnizarea serviciilor de alimentare
cu apă. De asemenea, în cadrul acestor întâlniri sunt realizate prezentări cu privire la
importanța apei – ca resursa naturală, timpul petrecut cu elevii fiind o oportunitate de a
trece în revistă măsuri simple prin care fiecare poate contribui la protejarea mediului
înconjurător și la diminuarea risipei de apă.
Mai multe detalii despre aceste actiuni de promovare a proiectului pot fi obținute de la
Manager de proiect UIP Ec. Neculaescu Laurentiu – email: laurentiu.neculaescu@catd.ro .
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