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MICUL ECOLOGIST
- concurs organizat în cadrul
Planului de Publicitate ºi Promovare al proiectului
“Reabilitarea ºi extinderea sistemelor de apã ºi apã uzatã în judeþul Tulcea“ -

AQUASERV SA TULCEA, operatorul de apã ºi apã uzatã al municipiului Tulcea ºi al oraºelor Isaccea,
Mãcin, Sulina, vizeazã îmbunãtãþirea permanentã a calitãþii serviciilor oferite populaþiei prin
atingerea în cel mai scurt timp a calitatii corespunzatoare standardelor europene în alimentarea cu
apã ºi colectarea apelor uzate.
În vederea îmbunãtãþirii serviciilor adresate populaþiei, AQUASERV TULCEA beneficiazã de finantare
nerambursabilã acordatã pentru implementarea proiectului “Reabilitarea ºi extinderea
sistemelor de apã ºi apã uzatã în judeþul Tulcea”. Proiectul este finanþat din Fondul de Coeziune
în cadrul Programului Operaþional Sectorial Mediu - Axa prioritarã 1: “Extinderea ºi
modernizarea sistemelor de apã ºi apã uzatã”, se va implementa pe o perioadã de 60 de luni ºi are
o valoare totalã eligibilã de 113.786.589 euro (cofinanþarea Uniunii Europene din Fondul de
Coeziune este de 91.307.621 euro ceea ce reprezintã 85 % din valoarea totalã eligibilã a
proiectului).
Reamintim faptul cã, în cadrul “Planului de publicitate ºi promovare” al proiectului, AQUASERV SA
Tulcea, în parteneriat cu Institutul de Cercetãri Eco-Muzeale Tulcea, organizeazã, în perioada 20
octombrie - 10 decembrie 2010, concursul de culturã generalã “MICUL ECOLOGIST”, la care sunt
invitaþi sã participe toþi elevii claselor a III-a, a IV-a ºi a V-a de la ºcolile din municipiul Tulcea ºi
oraºele Isaccea, Mãcin, Sulina.
Toþi elevii interesaþi trebuie sã completeze un formular de concurs care conþine întrebãri de culturã
generalã legate de tematica abordatã, formularele fiind distribuite gratuit, la cerere, la Centrul
Muzeal Eco-Turistic Delta Dunãrii Tulcea (Acvariu - str. 14 Noiembrie, nr. 1 bis) ºi sediul Aquaserv SA
Tulcea (Str. Rezervorului nr. 2). Poate fi descãrcat ºi de pe situl www.aquaservtulcea.ro (secþiunea
ªTIRI - Campanii de conºtientizare). Formularele completate vor fi colectate în aceleaºi puncte
amintite anterior, iar câºtigãtorii vor fi premiaþi într-un cadru festiv. Se vor acorda 10 premii (7
menþiuni, premiul III, premiul II, premiul I), iar termenul limitã de colectare a formularelor este 10
decembrie 2010. Evenimentul public legat de premierea participanþilor va fi comunicat în timp util.
Pentru informaþii suplimentare puteþi contacta SC AQUASERV SA (tel. 0240 524 310, int. 117, e-mail:
office@aquaservtulcea.ro, persoanã de contact: Rodica Iacomi), sau INSTITUTUL DE CERCETARI ECOMUZEALE TULCEA (0240 513231, relatiipublice@icemtl.ro).
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