Programul conferinței „Planuri de siguranță a apei și sistemelor sanitare o necesitate pentru mediul rural din Romania”
10.00

10.10

10.30

Deschiderea conferinței - Cuvânt de deschidere Dr. Elena Săvescu, Fundația Aquademica, România.
Dr. Monica Isacu, Fundația Aquademica, România.
Apa într-o lume în schimbare / Water in a changing world
Dipl.-Ing. Peter Köstner, Departamentul de evacuare a apelor uzate München (MSE),
Germania.
Mediul rural românesc – între supraviețuire și oportunitate / Romanian rural
environment - between survival and opportunity
Dipl.-Ing. Titus Bojin, Consiliul Județean Timiș, România.

10.50

Îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor de apă și canal – o condiție de bază în
dezvoltarea durabilă a mediului rural / Improving infrastructure, the water and
sewerage services is a prerequisite to sustainable development of rural areas
Dr. Ing. Ilie Vlaicu, Aquatim, România.

11.10

Calitatea apei și condițiile igienico-sanitare – factori determinanți ai sănătății
publice din mediul rural / Water quality and sanitary conditions - determinants of
rural public health
Prof.Univ. Dr. Elena-Ana Păuncu, Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara, România.

11.30

Planuri de siguranță a apei și sistemelor sanitare/ Water Safety & Sanitation Plans
Dr. Claudia Wendland, Women in Europe for a Common Future (WECF), Germania.

11.50

Proiectul WSSP în școlile timișene – experiențe și rezultate / WSSP as part of the
environmental education in rural schools of Timiș county
Artemiza Răducan, Școala Gimnazială Satchinez, România.

12.10

Proiectul WSSP în școlile timișene – experiențe și rezultate
Luminița Bibu, Școala Gimnazială Liebling, România

12.30

Beneficiile elaborării planurilor de siguranta a apei pt. comunități din zone
inundabile / The benefits of WSSP for communities in flood risk areas
Dr. Raluca Văduva, Dr. Monica Isacu, Aquademica, România.

12.50

Situația în Macedonia și exemple de planificare de sisteme sigure de alimentare cu
apă și de sisteme sanitare în zone rurale / Macedonian case and examples of
planning the safe drinking water and sanitation in rural areas
Natasha Dokovska,

13.10

Journalists for human rights (JHR), Macedonia.

Discuții deschise cu privire la planurile de siguranță a apei și sistemelor sanitare
Moderator: Dr. Monica Isacu, Fundația Aquademica, România.

13.20
13.30
14.00

Încheierea conferinței
Masă de prânz
Vizitarea stației de epurare Timișoara

