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UMWELTMINISTERIUM

MINISTCRUL MEDIULUI ~I DEZVOLTARII DURABILE

Scrisoare de Intentie
privind colaborarea
in domeniul protectiei mediului inconjurator
intre
Ministerul Mediului §i Dezvoltarii Durabile din Romania

Ministerul Mediului din landul Baden-WOrttemberg

In baza bunei colaborari dezvoltata In cadrul Comisiei Mixte guvernamentale pentru
promovarea colaborarii Intre landul german Baden-WOrttemberg §ii Romania.
Domnul Ministru AtUla Korodi
din partea Ministerului Mediului §ii Dezvoltarii Durabile din Romania §ii
Doamna Ministru Tanja Gonner
din partea Ministerului Mediului din Landul Baden-WOrttemberg
Declara
intentia ca, In baza egalitatii In drepturi §ii a avantajului reciproc, sa dezvolte §ii sa
intensifice In continuare relatiile deprietenie §ii stransa colaborare dintre cele doua
ministere in domeniul protectiei mediului.

Pentru realizarea acestui obiectiv se are in vedere:
•

Tntarirea unui parteneriat intre Institutia de Mediu, Masurari ~i Protectie a
Naturii a Landului Baden-WOrttenberg (LUBW) ~i Agentia Nationala pentru Pro
tectia Mediului (ANPM), care e cladit pe bunele relatii de colaborare

~i

de mer

suri ale ambelor institutii;
•

Schimb de experienta privind inmrirea capacitatii institutionale;

•

Schimbul de informatii intre experti in domeniul protectiei mediului, in cadul ca
ruia, de exemplu, experti de mediu romani au posibilitatea sa se familiarizeze
cu cercetarea, productia

~i

modul de utilizare a tehnicii de mediu din Landul

Baden-WOrttenberg;
•

Sprijinul pentru participantii romani, care doresc sa aplice pentru bursa oferita
de catre Fundatia Landului Baden-WOrttenberg, prin care se finanteaza
participarea la studii de masterat in domeniul protectiei mediului;

•

Colaborare pentru elaborarea unui concept durabil de gospodarire a apelor ~i
pentru dezvoltarea

~i

adaptarea tehnologiilor innovative pentru epurarea apelor

reziduale, mai ales a solutiilor tehnice decentralizate.
Aceasta Scrisoare de Intentie s-a semnat, la
doua exemplare originale, in limbile germana

Din partea Ministerului Mediului
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Domnul Attila K6r:odi
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Dezvoltarii Durabile
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in data de 29 mai 2007, in

romana.

Din partea Ministerului Mediului

Dezvoltarii Durabile din Romania
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