
                                   

  

 
 
 
 
 

 

 
SC APAVIL SA derulează campania educațională  

”Învață să prețuiesti apa!” 

 

Odată cu începerea anului școlar 2014 - 2015, S.C. Apavil S.A. Vâlcea inițiază campania 

educațională ”Învață să prețuiesti apa!”, în cadrul proiectului ”Extinderea şi reabilitarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în județul Vâlcea”, cofinanțat din Fondul de Coeziune al 

Uniunii Europene.  

În cadrul acestei campanii, vor fi desfășurate acțiuni ce vor consta în prezentări interactive pe 

teme legate de importanța și rolul apei pentru existența vieții în general, funcționarea 

sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, efectele poluării apei și modalități de evitare 

și combatere a poluării apei, necesitatea ocrotirii și economisirii resurselor de apă etc.  

Publicul țintă al campaniei va fi reprezentat de elevi din ciclul primar, clasele I – IV, din 

instituțiile școlare din județul Vâlcea. 

La finalul acțiunilor de sensibilizare, elevii participanți vor primi materiale informative și 

obiecte promoționale personalizate, realizate în cadrul campaniei de promovare a proiectului de 

investiții derulat de S.C. Apavil S.A. Vâlcea prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu”, în 

perioada 2011 - 2015. 

Pentru a stimula dorința elevilor de a ocroti apa și mediul înconjurător, S.C. Apavil S.A. Vâlcea 

va organiza, la sfârșitul campaniei, un concurs de lucrări pe tema ”Apa în viața noastră”. Cele 

mai bune creații vor fi reunite într-o expoziție tematică, care va fi vernisată la sediul central al 

operatorului Apavil Vâlcea. Cu acest prilej, autorii celor mai reprezentative lucrări vor fi 

premiați cu rechizite școlare, materiale didactice și diplome.  

Campania de sensibilizare și educare cu privire la importanta protejării și conservării resurselor 

de apă este considerată deopotrivă oportuna si eficientă, întrucât facilitează înțelegerea de 

către copii a modului de apariție, de funcționare și de dezvoltare a problemelor legate de apă.  

Prin intermediul campaniei, Apavil Vâlcea își propune creșterea gradului de conștientizare a 

elevilor cu privire la importanța și necesitatea ocrotirii apei, cât și formarea, în rândul tinerei 

generații, a unei atitudini active și responsabile în relația cu resursele de apă și cu mediul 

înconjurător. 
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