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Prezentare: Parteneriatul Global al apei, fondat în 1996, este o reţea internaţională
deschisă tuturor organizaţiilor implicate în managementul resurselor de apă: instituţii
guvernamentale din ţări dezvoltate şi în curs de dezvoltare, agenţii ale Naţiunilor Unite, bănci de
dezvoltare bi- şi multilaterale, organizaţii non-guvernamentale şi organizaţii din sectorul privat.

Organizația caută să asigure o dezvoltare şi o gospodărire coordonată a apei, terenului şi
a resurselor adiacente, pentru consolidarea bunăstării sociale şi economice, fără compromiterea
durabilităţii sistemelor vitale ale mediului înconjurător.
____________________________________________________________________________

GWP-România a fost fondată în 2003 având o activitate bogată sub președinția domnului
Liviu Popescu și Leonte Mirela. În 2017 sediul s-a mutat de la București la Galați.

În anul 2020, membrii GWP-România au votat un nou Președinte al Asociației, în
persoana ing. drd. Procop Ionuț. Absolvent al „Facultății de Electronică”, specializarea
Electronică Aplicată din Cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați și al unui Master în
„Ingineria Mediului” urmat la Universitatea „Napier” din Edinburgh - Scoția, Marea Britanie. Noul
lider al Asociației este familiarizat cu problemele de mediu cu care se confruntă omenirea în
prezent. În plus, a profesat în domeniul tehnologiilor regenerabile ca Inginer și Manager de
Proiect.

Reîntors în România, după nouă ani petrecuți în Marea Britanie, a fondat publicația
„Revista Locală” și „Asociația din Drag și Dor Pentru Comunitate” (A.D.D.P.C.). Ambele
inițiative au avut ca motivație încurajarea inițiativei locale și crearea unei comunități unite, în
acest sens derulând mai multe proiecte în comunitate.

Aflat acum la conducerea GWP - România, Ionuț își dorește să dezvolte soluții de
ecologizare folosind principii inginerești și să inspire și alți tineri să se implice în acțiuni de
creștere a responsabilității față de mediu și de identificare a unor soluții la problemele actuale,
orientate spre viitor
___________________________________________________________________________

Scopul asociației: Întărirea dialogului între diverşi parteneri, utilizatori şi gospodari ai
apelor prin promovarea principiilor Managementului Integrat al Resurselor de Apă la nivel local,
regional și internațional.
Facebook:
https://www.facebook.com/GWP-Global-Water-Partnership-Romania-111586230563843
Website: www.gwpromania.ro - în process de updatare
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Activități derulate 2020-2021:

1. Concurs de mediu Danube Art Master(DAM) 2020 a fost organizat de GWP - România,
susținut de ICPDR - Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunăre și Ministerul
Mediului.

La activitate au participat peste 70 de elevi 13 zone din România iar premierea a fost făcută
online cu premiile trimise poștal. La faza internațională, România a avut un premiant și la faza
internațională.

Imagine 1. Locațiile participanților
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Mai jos la videoclip sunt reprezentate cateva dintre lucrări câștigătoare
https://youtu.be/U1mqzxuSh-U

Imagini 2: cu cele 11 lucrări selectate pentru a participa la DAM 2020 internațional
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2. Participare la acțiunea de ecologizare organizată de Asociația Pro Natura Galați în
colaborare cu ”Asociația Mai Mult Verde” puteți accesa un filmuleț la link-ul următor:
https://fb.watch/4PQE2rKjAe/

Imagine 3. Ecologizarea pe râul Prut
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3. Co-Organizator al evenimentului ”Importanța Apei” sărbătorit prin ecologizare și desene pe
asfalt - activitatea a fost derulată în parteneriat cu ”Asociația Din Drag și Dor Pentru
Comunitate”, în cadrul Programului Start_ONG; peste 50 de participanți, 9 voluntari, 100 de
desene, 300m2 acoperiți și colectarea a 50kg de plastic.

Imagine 4. Vedere de sus la începutul acțiunii
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Imagine 5. Participanții și desenele

Colaborări și rezultate din anii trecuți:

● 2004-2019 Annual Awards from International Commission for the Protection of Danube River
(ICPDR) for the management of “Danube Art Master Competition within Romania, in the frame of
Danube International Day.

● 2007 - 2013 - Colaborator cu ”Centru de Consultanță Ecologică Galați” în „Programul operațional
comun de cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013 ”, finanțat de Uniunea Europeană prin
Instrumentul de parteneriat european și vecinătate și finanțat de țările participante la program.
REF. NO2.2.1. 72760.237 MIS-ETC 2371, cu parteneri din Rep. Moldova, Bulgaria, Georgia,
Turcia și un buget (CCEG) de 244, 341, 39 EUR. Durata totală a fost de 24 de luni.
Obiectiv comun: responsabilitate și pledoarie pentru un control mai eficient al poluării în bazinul
Mării Negre, în special a principalelor sale fluxuri.

● 2013 - 2015 - Colaborator cu ”Centru de Consultanță Ecologică Galați” în ”Cooperarea regională
pentru protecția mediului în ceea ce privește poluanții rurali din bazinele hidrografice ale Mării
Negre zona (REPARAȚIE) ”. Proiectul acoperă o zonă geografică din Georgia, Bulgaria, Turcia,
Moldova și SE România. În ceea ce privește România, proiectul acoperă județele Braila, Buzău,
Constanța, Galați și Tulcea. Bugetul (CCEG)  113.353,90 EUR
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● 2014-2018 - Colaborator cu ”Centru de Consultanță Ecologică Galați” (CCEG) în ”Programul
Operațional Comun România - Ucraina - Rep. Moldova, cu valoarea totală care depășește 5
milioane de euro. (Large Scale Project-LSP) ”Titlu : „Inventarul, evaluarea și remedierea surselor
antropice de poluare în Regiunea Dunării de Jos în zona Ucrainei, României și Republicii
Moldova & quot ;.Zona: Odessa Regiunea (Ucraina), județul Galați, județul Tulcea (România),
regiunea Dunării de Jos a Republicii Moldova.

Publicații:
● Planul de Management al Bazinului Hidrografic al Fluviului Dunãrea 2009–2015
● Fauna din Rezervaţia Biosferei Deltei Dunării - Volumul 1 – Păsări, amfibieni, reptile, mamifere
● Planul național de management aferent porțiunii naționale a bazinului hidrografic internațional al

fluviului Dunărea
● Vieţuitoare din zonele umede Volumul 2 – Mamifere.Enciclopedia copiilor
● Vieţuitoare din zonele umede Volumul 1 - Peşti şi păsări. Enciclopedia copiilor
● TEC - documente informative nr. 12 - Finanţarea şi Gospodărirea Apei
● TEC - documente informative nr. 11 - Serviciile Urbane pentru Apă şi Sanitaţie; O abordare IWRM
● Viața în Marea Neagră. Enciclopedia copiilor
● TOOL BOX. Texte auxiliare de perfectionare a GIRA in contextul politicii UE privind apa
● Planuri de Management Integrat al Resurselor de Apa. Manual de Instruire si Ghid Operațional
● Apele din Romania viziune prospectiva in lumina directivei cadru a apei (WFD) si a gospodaririi

integrate a resurselor de apa (IWRM)
● TAC – documente informative nr. 8. Reducerea Sărăciei şi Managementul Integrat al Resurselor

de Apă - IWRM
● EC - Documente Informative Nr.9 - Managemetul Apei si Ecosistemele: Traind cu schimbarea
● TAC - Documente Informative Nr. 3 - Principiile de la Dublin privind Apa asa cum sunt reflectate in

Evaluarea Comparativa a Acordurilor Institutionale si Legislative pentru Managementul Integrat al
Resurselor de Apa

● TAC - Documente Informative Nr. 4 - Managementul Integrat al Resurselor de Apă
● TAC - Documente Informative Nr. 6 - Riscul şi Managementul Integrat al Resurselor de Apă -

IWRM
● TAC - Documente Informative Nr. 7 - Guvernarea Eficientă a Apei
● TAC - Documente Informative Nr. 2 - Apa – bun economic şi social: Cum să pui principiul în

practică
● TAC - Documente Informative Nr. 10 - Planuri de Gospodărire Integrată a Resurselor de Apă

(IWRM) şi de Eficienţă a Apei Până în Anul 2005
● TEC - Documente Informative Nr.1 - Reglementarea Si Participarea Sectorului Privat In Domeniul

Apei Si Sanitatiei
● Managementul Integrat al Secetei în Europa Centrală şi de Est

FINAL RAPORT DE PREZENTARE
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http://www.gwpromania.ro/08_01_2012/Planul%20de%20Management%20al%20Bazinului%20Fluviului%20Dunarea%202009-2015.pdf
http://www.gwpromania.ro/08_01_2012/COPERTA%20BROSURA%20DIN%20ENCICLOPEDIA%20COPIILOR-%20FAUNA%20DIN%20REZERVATIA%20BIOSFEREI%20DELTEI%20DUNARII.pdf
http://www.gwpromania.ro/08_01_2012/COPERTA%20BROSURA%20DIN%20ENCICLOPEDIA%20COPIILOR-%20FAUNA%20DIN%20REZERVATIA%20BIOSFEREI%20DELTEI%20DUNARII.pdf
http://www.gwpromania.ro/08_01_2012/Brosura%20pentru%20public%20-PLANUL%20NATIONAL%20DE%20MANAGEMENT%20al%20B.H.%20din%20ROMANIA.pdf
http://www.gwpromania.ro/08_01_2012/Brosura%20pentru%20public%20-PLANUL%20NATIONAL%20DE%20MANAGEMENT%20al%20B.H.%20din%20ROMANIA.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/VIETUITOARELE%20din%20Zonele%20Umede%20-vol2%20-MAMIFERE.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/VIETUITOARE%20DIN%20ZONELE%20UMEDE%20VOL%201%20Pesti%20%20si%20Pasari%20-%20ENCICLOPEDIA%20COPIILOR.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/Finantarea%20si%20gospodarirea%20apei_TEC%20Volume%2012.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/Urban%20Sanitation-%20TEC%20Volume%2011.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/30_viata%20in%20marea%20neagra%20-%20mamiferele,%20crustaceele-var%20finala%20.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/29_TOOL_BOX_19.02.2007-verificatadeRodicaP.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/27_Planuri%20de%20Management%20Integrat%20-1_Manual%20de%20instruire+2_Ghid%20Operational.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/24_IWRM_in_Romania-RO.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/24_IWRM_in_Romania-RO.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/23_Reducerea_Saraciei_%20si_IWRM-book%208.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/23_Reducerea_Saraciei_%20si_IWRM-book%208.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/16_TEC9.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/16_TEC9.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/15_TAC3.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/15_TAC3.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/15_TAC3.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/15_TAC3.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/01_book_4.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/01_book_4.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/02_book_6.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/02_book_6.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/02_book_6.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/03_book_7.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/03_book_7.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/10_book_2.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/10_book_2.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/10_book_2.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/12_Book_10.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/12_Book_10.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/12_Book_10.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/14_TAC1.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/14_TAC1.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/14_TAC1.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/idmp-compendium-final-web_aranjat%20in%20pagina.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/idmp-compendium-final-web_aranjat%20in%20pagina.pdf
http://www.gwpromania.ro/documents/publicatii/idmp-compendium-final-web_aranjat%20in%20pagina.pdf

