
 
 

 
Denumire proiect:  

“SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA 
APLICAŢIEI DE FINANŢARE ŞI A 
DOCUMENTAŢIILOR DE ATRIBUIRE 
PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE 
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE 
APĂ ŞI APĂ UZATĂ PENTRU ARIA DE 
OPERARE A OPERATORULUI 
REGIONAL ÎN JUDEŢELE CĂLĂRAŞI ŞI 
IALOMIŢA, ÎN PERIOADA 2014-2020” 

 
Raport pregatire si organizare     
Campania de informare si constientizare 
„CAVALERII APEI”, Jud. Calarasi, Mun. 
Oltenita – Scoala Gimnaziala „Alexandru 
Vlahuta” 

 
 

 
 

Data predarii: 
27.06.2018 

Beneficiar: 
SC ECOAQUA S.A. CALARASI 

 

CUPRINS 
 
Coperta 
CUPRINS ..................................................................................................................................................................... 1 
RAPORT PREGATIRE SI ORGANIZARE CAMPANIA DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE 
„CAVALERII APEI” – JUD. CALARASI, MUN. OLTENITA ............................................................................... 2 

1. DATE GENERALE ............................................................................................................................................ 2 
1.1. OBIECTIVELE CONTRACTULUI ....................................................................................................................... 2 
1.2. REZULTATE ASTEPTATE ................................................................................................................................ 3 
1.1. PRESTATOR ................................................................................................................................................... 4 
1.2. AUTORITATEA CONTRACTANTA ................................................................................................................... 4 

2. PREGATIREA CAMPANIEI DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE „CAVALERII APEI” ............... 5 

3. ORGANIZAREA CAMPANIEI DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE „CAVALERII APEI” ............ 8 

4. ANEXE ............................................................................................................................................................... 14 
 
  

 



 
 

RAPORT PREGATIRE SI ORGANIZARE 
CAMPANIA DE INFORMARE SI 

CONSTIENTIZARE „CAVALERII  APEI” – 
JUD. CALARASI,  MUN. OLTENITA  

 
1. DATE GENERALE  

Denumire proiect: „ASISTENTA  TEHNICA  PENTRU  PREGATIREA  APLICATIEI   DE   

FINANTARE  SI A  DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE  PENTRU  PROIECTUL  REGIONAL  

DE  DEZVOLTARE A  INFRASTRUCTURII  DE  APA  SI  APA  UZATA   PENTRU  ARIA  DE 

OPERARE A OPERATORULUI  REGIONAL  IN JUDETELE  CALARASI  SI  IALOMITA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 " 

1.1. OBIECTIVELE CONTRACTULUI 
 

Obiectivul general al Asistentei Tehnice consta in dezvoltarea documentatiilor tehnico-economice 

necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata, 

in aria de operarea a ECOAQUA SA CALARASI, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania 

prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana. 

Obiectivele specifice ale Asistentei Tehnice sunt: 

- Pregatirea aplicatiei de finantare si a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza 

Cost Beneficiu, Evaluarea Impactului asupra Mediului, Analiza Institutionala etc); 

- Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluarii fezabilitatii proiectului propus (din 

punct de vedere tehnic, economic, financiar, mediu, etc.) 

- Realizarea documentatiilor de atribuire pentru contractele de lucrari, servicii si furnizare, 

rezultate din Planul de achizitii care trebuie sa fie parte a Studiului de Fezabilitate, inclusiv 

realizarea proiectelor tehnice pentru retelele de apa si canalizare si proiectelor 

conceptuale pentru celelalte obiecte (statii de tratare, statii de epurare, statii de pompare); 

 



 
- Acordarea de sprijin in procesul de licitatie, evaluare si contractare; 

- Organizare a 3 conferinte pentru lansarea si prezentarea Proiectului (prezentarea 

Studiului de Fezabilitate si a Documentatiilor de Atribuire); 

- Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, conform Legii 

10/1995. 

 

1.2. REZULTATE ASTEPTATE 
 
Implementarea in bune conditii a acestui Contract trebuie sa conduca la urmatoarele rezultate:  

• Beneficiarul a depus aplicatia de finantare si documentele suport la autoritatile nationale 

si/sau comunitare competente iar aceasta a fost evaluata si aprobata; 

• Beneficiarul este organizat in mod eficient si are creata o structura capabila sa 

implementeze cu succes Proiectul; 

• Documentatii de atribuire elaborate conform legislatiei nationale pentru contractele din 

cadrul proiectului, cu respectarea cererii de finantare si a studiului de fezabilitate aprobate; 

• Proiectul aprobat promoveaza masuri concrete de adaptabilitate la schimbarile climatice 

prin constituirea unei infrastructuri durabile; 

• Contractele propuse in cadrul Proiectului au fost licitate in conformitate cu graficul de 

implementare a proiectului, OR beneficiind de suport pe perioada de derulare a 

licitatiei/licitatiilor. 

• Un nivel corespunzator de informare si consultare a publicului prin sustinerea de seminarii 

(workshopuri) si activitati de publicitate organizate pentru prezentarea Studiului de 

Fezabilitate si a Documentatiilor de atribuire in fiecare localitate din cadrul proiectului 

• Conferinte lansare proiect si prezentare proiect (3 conferinte) 

• Informari pe site-ul SC.ECOAQUA SA. CALARASI (6 informari) 

• Comunicate de presa (6 comunicate) 

• Organizare intalniri de consultare cu factorii cheie (consultanti, operator, ADI) implicati in 

pregatirea proiectului; 

• Organizare campanie de informare si constientizare in scoli (5 scoli, cate o clasa / scoala) 

• Materiale tiparite informative si de promovare (postere, pliante, briefing-uri, etc.); 

 



 
• Asistenţa asigurată din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrărilor in 

conformitate cu 

1.1. PRESTATOR 
Asocierea:  

- ROMAIR CONSULTING SRL cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Maior Aviator Stefan 

Sanatescu, nr. 53, Corp 3 parter, Corp 3  etaj 1, si birourile 3, 4, 5 si 6 din Corp 5 etaj 3; 

Tel: 021/319.32.12, Fax: 021/319.32.15; inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 

J40/9663/1997, C.I.F. RO 10182058 si 

- COMPLEX DESIGN S.R.L.cu sediul in Bucuresti, Sector 3, str Nerva Traian, nr 3, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/4679/2017; CUI 32969389 

- TOP RAM PROJECT S.R.L. cu sediul in localitatea Bucuresti, Sector 3, Aleea Barajul 

Iezeru nr. 6A, Etaj 3, Camera 310, telefon 0372.706.445, fax 0371.600.149 nr. de 

inregistrare la Registrul Comertului Bucuresti J40/2505/2006, cod unic de inregistrare RO 

18388291 

1.2. AUTORITATEA CONTRACTANTA 
- ECOAQUA SA CALARASI, cu sediul în Calarasi, municipiul Calarasi, str Progresul, bl. 

BBB, etaj 3, cod poştal 910001, Tel: 0242/312705; 0242/313765, Fax: 0242/311923; 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J51/393/2004, CUI RO16730672 

 
  

 



 
 

2. PREGATIREA CAMPANIEI DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE 
„CAVALERII APEI” 

Eveniment 

 

Lectie deschisa adresata elevilor din Scoala Gimnaziala “Alexandru Vlahuta” 
Oltenita, in cadrul Campaniei de informare si constientizare “CAVALERII APEI” 
– jud. Calarasi  

Data 14 iunie 2018 

Ora 10:00 

Locatia Scoala Gimnaziala “Alexandru Vlahuta” Oltenita (sala de clasa): Str. Marasesti, 
Nr. 27A, Oltenita, Jud. Calarasi 

Obiectiv 

Principal:  
- Cresterea gradului de informare si constientizare a copiilor din scoli 

asupra importantei apei pentru viata si asupra beneficiilor aduse de 
dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Calarasi si 
Ialomita; 

Specific: 
- Informarea si cresterea gradului de constientizare a copiilor asupra 

problemelor legate de existenta apei in gospodarie, comunitate, mediul 
inconjurator; 

- Cresterea gradului de informare cu privire la modalitatile de utilizare 
corecta a apei acasa (modalitati de economisire a apei); 

- Cresterea gradului de informare cu privire la protectia mediului 
inconjurator; 

- Posibilitatile de transmitere a cunostintelor folositoare catre familie, 
prieteni etc. 

Grup tinta: 

Principal: 
- Copiii din scoli; 

Secundar: 

- Profesori; 
- Parinti; 
- Prieteni; 
- Beneficiari indirecti ai informatiilor prezentate in cadrul campaniei. 

 



 
 

Campania de informare si constientizare „CAVALERII APEI” este organizata in cadrul proiectului 

„Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru 
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare 
a operatorului regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, proiect 

cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.  

Campania de informare si constientizare „CAVALERII APEI” este parte integranta din Planul 

privind Masurile de Informare si Publicitate. Aceasta se adreseaza copiilor din cadrul unitatilor 

scolare din aria proiectului, respectiv judetele Calarasi si Ialomita, si se desfasoara sub forma 

lectiilor deschise in care copiii primesc informatii despre importanta utilizarii corecte a surselor de 

apa. 

Sloganul sub care se desfasura activitatile din cadrul campaniei de informare si constientizare 

este „Păstrăm apele curate și dăm exemplu mai departe!” 

Scopul campaniei de informare si constientizare a copiilor este reprezentat de informarea 

publicului tinta principal (copii) si secundar (parinti, familie, profesori etc) despre necesitatea si 

importanta dezvoltarii infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a operatorului 

regional in judetele Calarasi si Ialomita, precum si importanta sprijinului financiar din partea 

Uniunii Europene. De asemenea, actiunile desfasurate in cadrul campaniei de informare adresate 

copiilor „CAVALERII APEI” au in vedere prezentarea unui comportament responsabil de 

gestionare a resurselor de apa. 

In cadrul acestei activitati au fost indeplinite actiunile care au condus la buna desfasurare a 

campaniei, astfel incat sa se atinga obiectivul urmarit de acesta si anume: informarea grupului 

tinta. Actiunile de mai jos au contribuit la pregatirea lectiei deschise in Jud. Calarasi, Mun. 

Oltenita. 

 

2.1.) Stabilirea continutului campaniei de informare si constientizare „CAVALERII APEI” 

Consultantul a pregatit metodologia de desfasurare a campaniei de informare si constientizare si 

temele abordate, avand scopul de informare, educare si constientizare a elevilor asupra calitatii 

apei si a mediului inconjurator. 

 

 



 
2.2.) Stabilirea duratei si programarii campaniei de informare si constientizare „CAVALERII 
APEI” 

Lectia deschisa din cadrul campaniei a fost prevazuta a se desfasura pe parcursul unei zile 

(aprox. 1 ora) in care copiii sa fie informati cu privire la importanta utilizarii corecte a surselor de 

apa. Perioada de desfasurare a lectiei deschise a fost stabilita de comun acord cu Autoritatea 

Contractanta.  

2.3.) Selectarea participantilor 

Lectia deschisa s-a desfasurat cu elevii Scolii Gimnaziale “Alexandru Vlahuta” Oltenita, clasa a 

VII-a. Selectarea participantilor s-a realizat impreuna cu Autoritatea Contractanta, astfel incat 

mesajul campaniei sa fie transmis prin intermediul copiilor (acestia fiind considerati receptori care 

au o putere accentuata de diseminare a mesajelor in mediul familial) in unitatea administrativ-

teritoriala de care apartine scoala. 

2.4.) Identificarea si instruirea lectorilor temelor de prezentare 

Expertul Publicitate din partea Romair Consulting, impreuna cu reprezentantul Autoritatii 

Contractante au fost propusi pentru a conduce/modera lectia deschisa. In prealabil, Autoritatea 

Contractanta a aprobat continutul lectiei deschise si materialele folosite in cadrul acesteia.  

 

.   

 



 

3. ORGANIZAREA CAMPANIEI DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE 
„CAVALERII APEI” 

In data de 14.06.2018 a fost organizata in Oltenita, jud. Calarasi, lectia deschisa cu elevii Scolii 

Gimnaziale “Alexandru Vlahuta”, in cadrul campaniei adresate copiilor din scolile de pe raza 

unitatilor administrativ-teritoriale din aria proiectului. Pentru desfasurarea in bune conditii a 

evenimentului a fost necesara o sala corespunzatoare, cu mijloace de prezentare (videoproiector, 

laptop etc).  

 

Elevii beneficiari din cadrul Scolii Gimnaziale “Alexandru Vlahuta” Oltenita sunt: 

Scoala Gimnaziala “Alexandru Vlahuta” Oltenita, jud. Calarasi 

Nr.crt. Elevi beneficiari –  clasa a VII-a 

1. ABALARU ROBERT FLORENTIN 

2. ANTON IOANA IRINA 

3. CARAGEA ROBERTA KARINA 

4. CHIRILA RAZVAN CONSTANTIN 

5. CHIRITA FLORIAN ALEXANDRU 

6. CRISTEA ALINA NICOLA 

7. DICULESCU MARIA ALEXANDRA 

8. DUMITRU ANDREEA ALEXANDRA 

9. GHENEA VALENTIN 

10. GORNEANU DELIA LIANA 

11. GRUIA MIHNEA ANDREI 

12. ION MARIO ADRIAN 

13. LUPU ALEXANDRA IOANA 

14. MARIN ALEXANDRU 

15. MIHALACHE IONELA MIHAELA 

 



 

16. MITITELU MARIA LUIZA 

17. NASTASE GEANINA ALEXANDRA 

18. NEAGU IOAN CASIAN 

19. NEGRILA ANDREI 

20. OANCEA CARMEN AURELIA 

21. SOARE ALEXANDRA MARIA 

22. STANCU CRISTINA BIANCA 

23. STOIAN MARICEL CONSTANTIN 

24. STOICAN LARISA MIRUNA 

25. VLASCEANU ANDRA MARIA 

 
Cadrele didactice din cadrul Scolii Gimnaziale “Alexandru Vlahuta” Oltenita sunt: 

1. PROF. PIRNAC VIOLETA 

2. PROF. PANA FLORIAN 

 
Desfasurare eveniment: 

In cadrul lectiei deschise, elevii beneficiari au primit informatii despre importanta utilizarii corecte 

a surselor de apa si despre necesitatea dezvoltarii infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria 

de operare a operatorului regional in judetele Calarasi si Ialomita. 

Lectia deschisa a fost organizata intr-o modalitate interactiva, folosind mijloace de prezentare 

precum: prezentare powerpoint (realizate cu informatii adaptate copiilor de clasa a VII-a), intrebari 

si raspunsuri (intrebarile au avut un grad de dificultate mediu, adecvat varstei elevilor beneficiari), 

chestionare de evaluare. 

Materialele folosite in timpul lectiei deschise au fost: 

• Prezentare powerpoint 

• Concurs / intrebari grila 

• Chestionare evaluare a lectiei deschise despre apa  

 



 
• Diploma de participare 

• Pliant 

• Fluturas 

• Afis 

• Roll-up 

Toate materialele realizate in cadrul lectiei deschise vor fi atasate prezentului raport (rezultate 

centralizate concurs intrebari si raspunsuri despre apa, chestionare de evaluare a lectiei). 
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4. ANEXE  

 
Macheta Chestionar de evaluare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Macheta Chestionar concurs intrebari 

 
 
Macheta Diploma de participare 
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