
Declaratie de colaborare , 
(Letter of Intent) 

in domeniul 

gospodaririi apei 

intre 

Ministerul. Mediului ~i Gospodaririi 

Apelor din Romania 


" . 

Ministerul Mediului, Sanatatii ~i Protectia 
Consumatorrlor din Bavaria 



Pe baza relatiilor bune de colaborare intre Romania ~i Bavaria, 

domnul Secretar de Stat Attila KORODI din partea Ministerului Mediului ~i 
Gospodaririi Apelor din Romania ~i 

domnul Ministru Dr. Wemer SCHNAPPAUF din partea Ministerului Mediului, 
Sanatatii ~i Protectia Consumatorilor din Bavaria, 

i~i declara intentia de a amplifica relatii1e intre cele doua institutii tinand cont de 
competenta acestora, de respectarea cadrului constitutional ~i legal ~i in cadrul 
posibilibltiilor financiare ~i de a colabora mai strans in domeniul de gospodarire a 
apelor. 

Colaborarea aprofundata sa cuprinda toate domeniile gospodaririi apelor in sensul 
unui management integrat al resurselor de apa. Sarciniile principale sa fie 
reprezentate de domeniile privind implementarea Directivei Cadru pentru Apa 
precum ~i alimentarea cu apa potabila,epurarea apelor uzate ~i managementul 
inundatiilor. 

Pentru realizarea acestor sarcini se vor realiza: 

• 	 Schimb de experienta in domeniile legislativ,. technici de baza ~i literatura 
de specialitate. 

• 	 Schimb de experienta intre speciali~ti in cadrul vizitelor reciproce cat ~i in 
cadrul simpozioanelor de specialitate. 

• 	 Instituirea unui grup de lucru constituit din cel mult 2-3 specian~ti/tara cu 
• 	 I 

saraqa de a pregati proiecte comune ~i, dupa necesitati, sa elaboreze 
propl.ineri ~i programe necesare armonizate. 

• 	 Intermedierea de contacte pentnJ realizarea de parteneriate (de exemplu 
intre beneficiari/operatori bavarezi ~i romani in domeniile de alimentari 
cu apa ~i epurarea apelor uzate) intre firme ~i birouri de specialitate din . 
Romania ~i Bavaria. 



Ca administratii de contact ~i de coordonare se desemneaza: 

• 	 Din partea bavareza - Oficiul de Gospodarire a Apelor Hof/Proiectul Transfer 
Technologie Apa (TIW Hof) 

• 	 Din partea romana - Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor din Romania 

Tn ceea ce prive~te costurile rezultate din aceasta colaborare se convine: 

• 	 Costurile locale (cazare, diuma ~i transportul intem) sa fie suportate de 
partea care invita iar costLirile de calatorie (transportul intemational) sa fie 
suportate de catre partea invitata. 

• 	 Tn situatia in care ar fi necesara suportarea altor costuri este necesara 0 

conventie in forma scrisa intre administratiile de contact desemnate . 	 . 
mai sus. 

Prin semnarea acestei dec\aratii a~teptam ca colaborarea aprofundata dorita sa 
aduca 0 contributie importanta, in mod special, la realizarea ~i modernizarea 
infrastructurii romanesti in domeniul apei. 

Aceasta dec\aratie este elaborata in doua exemplare originale, fiecare in !imbile 
romana ~i germana, toate textele fiind egal autentice. 

MGnchen, la 25 aprilie 2005 

Pentru Milli$terul Mediului Pentru Ministerul Mediului, 
~i GospodartFii Apelor ~atatii ~i P,t:Otectia Consumatorilor 
din Romania j'Jin Bavaria/ 
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Dr. Werner SCHNAPPAUF 

Secretar de Stat 	 Ministrul Mediului, 
Sanatatii ~i Protectia Consumatorilor 


