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Invitație la Simpozionul Moldo-German 

“Soluții pentru îmbunătățirea eficienței în sectorul apei potabile din Moldova” 

 

Vă invităm la Simpozionul Moldo-German și la Evenimentul de Cooperare cu tematica “Soluții pentru îmbunătățirea eficienței 

în sectorul apei potabile din Moldova” din data de 21 Noiembrie, 2018 Chişinău. 

Scopul evenimentului este de a discuta situația curentă privind managementul apei din Moldova, de a găsi soluții pentru 

actualele probleme și de a mări eficiența din sectorul apei potabile al Moldovei. Prin acest eveniment, cooperarea pe 

marginea acestui subiect ar trebui sa fie inițiată și ulterior aprofundată.  În contextul simpozionului veți avea oportunitatea să 

aflați mai multe despre soluții inovative orientate spre creșterea eficacității sectorului apei potabile al Moldovei, prezentate 

pentru Dvs. de către companii lider in sectorul respectiv din Germania. Profilurile companiilor pot fi găsite în broșura pentru 

participanți.  

Evenimentul este destinat companiilor locale din sectorul apei, instituțiilor municipale, reprezentanților sectorului respectiv și 

întreprinderilor industriale cu volume mari de ape menajere (din industria chimică sau alimentară). Folosiți această ocazie pentru 

a obține consultații personalizate gratuite pentru posibilitățile de creștere a eficienței în compania Dvs.! 

Avantajele participării: 

 Networking cu potențialii parteneri și clienți din Germania și Moldova  

 Prezentarea soluțiilor atît pentru creșterea eficienței cît și pentru alte provocări actuale 

 Oportunitatea de a întâlni companii Germane direct în persoană  

 Posibilitatea de a purta discuții B2B cu companiile Germane (21 noiembrie 2018, în a doua jumătate a zilei) 

 Participarea la simpozion dar și întâlnirile B2B vor fi gratis 

Acest eveniment are loc în cadrul misiunii comerciale a industriei germane de apă pentru Ucraina și Republica Moldova, în 

numele Ministerului Federal German al Economiei și Energiei (BMWi). 

 

 
 
 
 
 

Soluții pentru îmbunătățirea eficienței în sectorul   

apei potabile din Republica Moldova 

Simpozionul Moldo-German și Evenimentul de Cooperare, Chişinău, 21.11.2018  
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Programul Simpozionului Moldo-German 
 
Locația evenimentului: Hotel VisPas 

       Strada Alexandru Lăpuşneanu 26 

       Chișinău MD2004 

       Republik Moldau 

       www.vispas.com/ 

Sala de ședințe:     Silver Conference Hall 

Limbile de lucru:     Germana/Romana (traducere simultana) 

Moderator:    Dr. Volodymyr Motyl, DREBERIS TOV 

     

Orar      Programul evenimentului 

08:30 Înregistrarea participanților, cafea de bun venit 

09:00 – 09:30 

Deschidere /Cuvinte de salut 

Dr. Volodymyr Motyl, DREBERIS TOV 

 

Valentina Țapiș, Secretar de Stat, managementul resurselor de apă, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului al Republicii Moldova (solicitat) 

 

Angela Ganninger, Ambasadoarea Republicii Federale Germania în Republica Moldova (solicitat) 

 

Günter Maier, Germany Trade and Invest (GTAI) (solicitat) 

 

Vladislav Caminschi, Director executiv, Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova  

09:30 – 09:45 

Provocări și strategii de dezvoltare în managementul resurselor de apă în Republica Moldova 

Valentina Țapiș, Secretar de Stat, Ministerul agriculturii, dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova 

(solicitat) 

09:45 – 10:10 

Prezentarea generală a tehnologiilor managementului german al apelor și posibilități de cooperare cu Republica 

Moldova 

Norbert Lucke, Asociația Germană a Apei, Apei Reziduale și a Deșeurilor (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall e. V., DWA) 

10:10 – 10:40 
Finanțarea proiectelor din domeniul aprovizionării cu apă în Republica Moldova și șanse de cooperare moldo-

germană  

Sergiu Guțu, KFW (solicitat) 

10:40 – 11:10 
Proiecte actuale ale GIZ în domeniul aprovizionării cu apă și sanitației 

Christina Otto, GIZ (solicitat) 

11:10 - 12:10 Soluții pentru îmbunătățirea eficienței în sectorul apei potabile în Republica Moldova 

11:10 
Posibilități de tratare eficientă a apelor reziduale și a nămolurilor  

Prof. Dr.-Ing. Peter Hartwig, aqua consult Ingenieur GmbH 

11:30 
Posibilități alternative de tratare a apei potabile  

Mircea Trufasiu, Prominent GmbH 

11:50 
Turnări și fitinguri din fontă pentru alimentarea cu apă potabilă 
Thomas Eckel, Düker GmbH & Co. KGaA 

12:10 Discuții 

12:30 
Rezumat și cuvânt de încheiere 

Dr. Volodymyr Motyl, DREBERIS TOV 

13:00 – 15:00 Bufet de prânz în sala de conferință 

12:30 - 15:30 Networking la mesele participanților germani cu discuții   

  *Mâncarea și băuturile vor fi asigurate de către organizatori. 
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Cum ajungem la locul desfășurării evenimentului 

Cu mașina: Locul de desfășurare a evenimentului se află în partea de nord-vest a centrului orașului, aproape de bulevardul 

"Ștefan cel Mare și Sfântul Bulevard (R1)". De pe acest bulevard, trebuie să vă deplasați în strada Alexandru Lăpușneanu. În 

nemijlocita vecinătate se află Ambasada Rusiei, Spitalul de Boli Infecțioase “Toma Ciorbă” și Spitalul Clinic de Traumatologie 

și Ortopedie. 

Cu transportul public: Stația de autobuze „Universitatea de Medicină“ (ruta troleibuzelor Nr. 8, 5, 1, ruta microbuzelor Nr. 

174, 108, 135, 171, 122), în ca. 2-3 min. ajungeți pe jos de la stația de autobuze până la locație / hotel. 

 

Harta orașului Chișinău / Edificiile care se află în preajma locației unde se va desfășura evenimentul 
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Înregistrarea  

Participarea la eveniment este gratuită. Este necesar să vă înregistrați din timp. Termenul limită pentru înregistrare 

16.11.2018. Vă rugăm să utilizați formularul de înregistrare de mai jos. 

Locația:  Hotel VisPas 

 Strada Alexandru Lăpuşneanu 26 

 Chișinău MD2004 

 Sala de ședințe: Silver Conference Hall  

  

 Da, particip la Simpozionul Moldo-German și Evenimentul de cooperare la Tema "Soluții pentru creșterea eficienței în 

sectorul apei din Moldova" pe data de 21.11.2018 (ora 09:00 - ora 03:00) la Chișinău. 

Nume  

Companie  

Poziție   

Adresa:  

Cod Poștal / Oraș  

Telefon  

E-Mail  

Website  

 

  Sunt interesat de întâlniri B2B cu următoarele companii germane: 

 Düker GmbH & Co. KGaA   

 aqua consult Ingenieur GmbH   

 Prominent  

 

 

 

 

 

DREBERIS este o companie de consultanță pe plan internațional cu sediul în Dresda (Germania) și cu filiale în Elveția, Lemberg 

(Ucraina) și Wrocław (Polonia). Din 1999 a realizat proiecte internaționale cu implicare a peste 1.000 de clienți din ca. 50 de 

sectoare industriale din 30 de țări de pe 6 continente. 

Partenerii noștri de proiect așteaptă cu nerăbdare înregistrarea Dumneavoastră 

 

 

Persoana de contact 
Confederația Națională a Patronatelor din Republica Moldova 

Vladislav Caminschi 

Tel./Mob.: + 22 224244, 069372557 

E-Mail: caminschi@cnpm.md 
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