
O provocare comună

Una din provoc˜rile majore ale omenirii – ast˜zi °i în 
viitor – o constituie utilizarea cu responsabilitate a 
resurselor de ap˜. Num˜rul crescând al popula įei lumii 
°i cre°terea continu˜ a produc įei industriale °i agricole 
impune clar necesitatea utiliz˜rii cât mai eficiente °i 
durabile a resurselor noastre.

Pe lâng˜ na įunile industrializate, ˛̃ rile în curs de 
dezvoltare °i pie ęle de desfacere noi ap˜rute, au o nevoie 
acut˜ de solu įi eficiente °i inovatoare în toate domeniile 
de gestionare a apei. Colectivul German Water Partner-
ship contribuie la dep˜°irea acestor probleme pe plan 
na įonal cât °i mondial.

GERMAN WATER PART NERSHIP

Portalul Dumneavoastră către excelenţa 
germană – direct, precis şi competent!

Excelenţa germană

Punctul forte al sectorului de ap˜ german se bazeaz˜ pe o 
re ęa de speciali°ti inovatori, flexibili °i orienta į c˜tre 
valoare, re ęa compus˜ din firme °i institu įi cu înalt˜ 
specializare care acoper˜ cerin ęle enumerate mai sus. 
Intreprinz˜tori germani, ingineri, proiectan į °i cercet˜-
tori sunt obi°nui į s˜ presteze munc˜ perfect˜ în cadrul 
consor įilor interdisciplinare – întotdeauna dedica į 
furniz˜rii de solu įi individualizate °i durabile.

Pe lâng˜ «m˜iestria» lor, know-how-ul lor tehnic °i 
profesional, un avantaj deosebit al cooper˜rii cu specia-
li°tii germani, îl reprezint˜ capacitatea lor de proiectare a 
unor solu įi integrate. Produse integrate complete aflate 
în concordan˛̃  cu Protec įa Mediului precum °i Manage-
mentul Resurselor de Ap˜ nu reprezint˜ ęluri îndep˜rta-
te, ci o realitate a Germaniei de ast˜zi. Clien įi °i partene-
rii no°tri din întreaga lume pot avea încredere în 
experien ą noastr˜ îndelungat˜ °i solu įile globale oferite.

Acest brand identifică membri no�tri calificaţi.

German Water Partnership este o reţea de excelenţă, 
compusă din parteneri dedicaţi unui set comun de 
valori �i obiective. 

Valori călăuzitoare:

• Calitate

• Inovaţie

• Flexibilitate

• Cooperare

• Responsabilitate

• Corectitudine

Obiective comune în furnizarea serviciilor de utilizare 
a resurselor de apă:

• Utilizare durabilă

• Alimentare garantată

• Tratare eficientă

• Personal competent

Ca rezultat, clienţii no�tri internaţionali vor beneficia 
de serviciile de inginerie de cea mai bună calitate, 
acţiuni conjugate �i de valoare precum �i de tehnologie 
de ultimă oră.

 În cooperare cu cinci ministere federale

Universităţi şi
Institute de Cercetare

Companii publice
şi private

Asociaţii şi Instituţii din domeniul
de management al apei

Structura:



GATEWAY TO 
GERMAN WATER EXPERTISE

Excelenţă în tehnologia şi 
managementul apei
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Principiile noastre 
călăuzitoare:

Utilizare durabilă

Alimentare garantată

Tratare eficientă

Personal competent

Contact:

German Water Partnership e. V.

Reinhardtstr. 32 · 10117 Berlin

GERMANY

www.germanwaterpartnership.de

German Water Partnership – 
oferă soluţii complete!

În aprilie 2008 firme publice °i private, institu įi de 
cercetare, precum °i asocia įi °i institu įi din sectorul 
apei s-au aliat cu sprijinul Ministerelor Federale °i au 
fondat re ęaua ˝German Water Partnership˙. Aceast˜ 
re ęa ac įoneaz˜ ca un departament central de coordo-
nare pentru clien įi str˜ini °i factorii decizionali care 
doresc expertiza german˜ în domeniul apei.

Membrii German Water Partnership sunt dedica į 
unui set de valori c˜l˜uzitoare °i obiectivelor comune 
atunci când furnizeaz˜ servicii clien įlor °i parteneri-
lor interna įonali. German Water Partnership ofer˜ 
servicii complete de solu įi °i presta įi de calitate 

˝Made in Germany˙.

Testaţi-ne. Vom identifica partenerii 
de care aveţi nevoie – direct, precis şi 
cu competenţă!

În cooperare cu 5 Ministere Federale:

AA Ministerul Federal de Externe

BMBF Ministerul Federal al Educaţiei și Cercetării

BMU  Ministerul Federal al Mediului, Conservării 
Naturii și Securităţii Nucleare

BMWi Ministerul Federal al Economiei și Tehnologiei

BMZ   Ministerul Federal pentru Dezvoltare și 
Cooperare Economică 

Susţinut de


