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Obiectivul proiectuluiObiectivul proiectului

Proiectul are  ca obiectiv principal transferul 

metodologiei şi rezultatelor unui model de 

referinţă internaţională de utilizare 

(gospodărire) eficientă a apei, testat deja în 

vederea unui management  eficient al apei 

(www.life-optimizaqua.org) către formarea 

profesională  continuă.



Obiective specifice: Obiective specifice: 
• Proiectul AQUANET oferă soluţii cerinţelor formării continue 

ale profesiilor şi sectoarele cheie legate de managementul 
eficient al apei. Această formare se bazează  pe transferul 
inovaţiei, a două proiecte pilot de referinţă  internaţională, 
unul dintre acestea fiind dezvoltat în cadrul Programului 
LIFE, iar celălalt în cadrul Programului Leonardo da Vinci, 
rezultatele ambelor proiecte reprezentând bazele 
pedagogice şi didactice necesare a fi transferate prin 
intermediul acestui proiect.

• Pe plan metodologic va fi utilizat transferul instrumentelor 
flexibile de formare, deja aprobate la nivel internaţional în 
cadrul programelor Leonardo Da Vinci (platforma virtuală 
„multimedia training pentru muncitori”, 
http://leonardo.svalero.es)..



ParteneriiPartenerii proiectuluiproiectului::

• Coordonatorul proiectului  este Fundaţia San Valero din 

Zaragoza, Spania,

• Parteneri: 

– Instituto de Restauration y Medio Ambiente (IRMA – León, 

Spania),

– Europa Innovation Desarrollo (EID – Zaragoza, Spania), 

– Agenzia Formativa della Confederazione Italiana Agricoltori

(CIPA – Toscana, Italia),

– Consiliul Judetean Harghita, Miercurea Ciuc, România

– Associacao de Desenvolvimento da Regiao do Alto Tamega

(ARDAT – Portugalia), 

– Agroinstitut Nitra (Slovacia).



• Perioada de desfășurare: 1 noiembrie 

2007- 31 octombrie- 2009 

• Bugetul  total al proiectului: 469.984 Euro

• De la UE : 292.900 Euro

• Bugetul total pentru Consiliul Judeţean

Harghita 39.000 Euro EURO

• Din care din fondul Leonardo 29.000 Euro



ActivităActivităţţile proiectului:ile proiectului:

Cu ocazia primei întâlniri a partenerilor de la 

Zaragoza, aceştia au prezentat activitatea 

instituţiilor şi organizaţiilor pe care le reprezintă. 

Coordonatorii proiectului au enumerat sarcinile ce 

trebuie realizate de către fiecare partener, au 

prezentat obiectivele şi rezultatele aşteptate, 

totodată au discutat problemele administrative (de 

exemplu constituirea comisiilor tehnice, 

pedagogice, monitoring şi de promovare din cadrul 

proiectului). 



PrimaPrima îîntntîîlnirelnire a partenerilor a partenerilor proiectuluiproiectului, 16, 16--19  19  

decembriedecembrie 2007,  Zaragoza2007,  Zaragoza



Ca activitate principală, Consiliului Judeţean 

Harghita a efectuat o cercetare în rândul 

firmelor  şi asociaţiilor care se ocupă de 

studiul metodelor managementului eficient 

al apei  sau care pot fi interesate de 

managementul eficient al apei, adică 

constituie grupul ţintă al proiectului din 

punct de vedere al materialului didactic. 



ParteneriiPartenerii proiectuluiproiectului din din judejudeţţulul

HarghitaHarghita

•• Pro Pro AquaAqua TecTec

•• SAVESAVE

•• AsociaAsociaţţiaia MicroregionalăMicroregională ““AlcsAlcsííkk““

•• AgenAgenţţiaia de de DezvoltareDezvoltare JudeJudeţţeanăeană HarghitaHarghita

•• S.C. S.C. InszerInszer SRL SRL 

•• S.C. S.C. AquamedAquamed SRL SRL 

•• S.C. S.C. AquanovaAquanova Harghita SRLHarghita SRL

•• S.C. S.C. HydroteamHydroteam SRLSRL



Produsul final al proiectului:Produsul final al proiectului:

Manual, publicaţii,  cursuri,  CD, DVD, pagină 

web, platformă virtuală, cu ajutorul cărora 

cei interesaţi vor însuşi cunoştinţele, noile 

metode legate de managementul eficient al 

apei. 




