INVITATIE
CONFERINȚA NAȚIONALA

“Obiective specifice privind gestionarea deseurilor pentru
perioada 2018 -2025 in cadrul PNGD”
Hotel Phoenicia - 14-15 martie 2018
Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară(FADI), Revista Infomediu Europa, Asociația
IRIS TERRA GREEN în colaborare cu MINISTERUL MEDIULUI avand ca invitați reprezentanții
Asociației Române de Mediu(ARM), Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice(ANRSC), Ministerul Fondurilor Europene (MFE), Administrația
Fondului pentru Mediu(AFM) vă invită să participati in calitate de PARTENER la CONFERINȚA
NAȚIONALA “Obiective specifice privind gestionarea deseurilor pentru perioada 2018 -2025 in cadrul
PNGD”, eveniment dedicat dezbaterilor cu privire la noutățile legislative în domeniul gestionării
deşeurilor și a serviciilor publice la nivel național.
Pentru a face faţă provocărilor actuale şi viitoare este necesară o schimbare radicală în conştiinţa
factorilor decidenti din administraţiile publice care să se apropie de experienţele manageriale ale
sectorului privat.
Cunoscând interesul dumneavoastră faţă de tematica abordată, vă provocăm să analizăm împreună cu
invitații următoarele aspecte de interes pentru România:
-

Situatia actuala in managementul deseurilor
Obiective specifice privind gestionarea deseurilor pentru perioada 2018 -2025
Obiective de mediu relevante pentru implementarea PNGD
Diseminarea informatiilor privind implementarea PNGD
Masuri, termene de realizare si responsabili pentru implementarea PNGD
Solutii si propuneri privind deblocarea proiectelor de investitii si a proiectelor operationale
Modificari legislative privind atingerea obiectivelor la nivel national - Legea 211/2011;
Legea 101/2016; Ordinul 1503/2017
- Prezentarea conditiilor de lansare si implementare a proiectului ECOATITUDINE in Romania.
Evenimentul se va desfasura in perioada 14,15 martie 2018 incepand cu ora 09.00, la Hotel Phoenicia,
Bulevardul Alexandru Serbanescu, Nr. 87, Sector 1, Bucuresti
Luând în considerare cele de mai sus, ne exprimăm convingerea că atât temele propuse spre dezbatere
cât și prezența experților în domeniu vor suscita interesul companiei pe care o reprezentați de a devein
PARTENER al acestui eveniment
Vă mulţumim anticipat pentru întregul sprijin acordat.

Cu deosebită consideraţie,
Stere CREȚU
Redactor Șef
Infomediu Europa

*Documente ataşate: draft program eveniment, pachete parteneriat, formular participare,
instructiuni cazare

PROGRAM*
CONFERINȚA NAȚIONALA
“Obiective specifice privind gestionarea deseurilor pentru
perioada 2018 -2025 in cadrul PNGD”
Hotel Phoenicia - 14-15 martie 2018
14 martie 2018
9:00-09.30 Wellcome coffee, Înscrierea participanților
09.30–10.00 Cuvânt de deschidere
Gratiela Leocadia GAVRILESCU
Nicolae TUDOSE
Bogdan Petru ALEXA**
Oana ARAT**

Mihai ROHAN

Gabriel MOICEANU
Moderator Stere CREȚU

–Viceprim-ministru, Ministrul Mediului
- Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice
- Presedinte ANRSC
- Director General Adjunct - Direcţia Generală
Programe Europene Infrastructură Mare-.
Infrastructura de Mediu- Ministerul Fondurilor
Europene,
- Presedinte CIROM – Patronatul din industria
cimentului si altor produse minerale pentru
constructii din Romania
- Președinte, Federația Asociațiilor de Dezvoltare
Intercomunitară (FADI)

- Redactor șef Infomediu Europa

Modul I - Situatia actuala in Managementul deseurilor - 10.00 - 12.30
10.00 - 10.30 – Situatia actuala In Managementul deseurilor/ Obiective specifice privind
gestionarea deseurilor pentru perioada 2018 -2025
- Anca TOFAN-reprezentant Prestator elaborare PNGD
- Gabriel MOICEANU - Președinte, FADI
10.30 – 11.00 – Exemplu de buna practica in sistemul de colectare selectiva a deseurilor
10.30 – 10.40 – Prezentare IMELO- SSI Schäfer - Germania
10.40 – 10.50 – Prezentare ADI Covasna – implementare proiect Ecoatitudine 2017
10.50 – 11.00 - Prezentare Primaria MIZIL – implementare sistem colectare selectiva
11.00 - 11.20 – Diseminare informatii privind implementarea PNGD / Obiective de mediu
relevante pentru implementarea PNGD/ Masuri, termene de realizare si
responsabili pentru indeplinirea PNGD
- Cosmin TEODORU, Director General - Ministerul Mediului
11.20 -11.45 - Solutii privind deblocarea proiectelor de investitii si a proiectelor operationale
-Mihai POPESCU**, Director, AUTORITATEA DE MANAGEMENT
POIM

11.45 – 12.00 - “Co-procesarea deseurilor in industria cimentului”
– Marinela DRACEA – Director Executiv Asociatia CIROM
12.00 – 12.15 - Modificari legislative privind atingerea obiectivelor la nivel national - Legea
211/2011; Legea 101/2016; Ordinul 1503/2017
- Cosmin TEODORU, Director General Ministerul Mediului
12.15 – 12.30 - Prezentarea conditiilor de lansare si implementare a proiectului
ECOATITUDINE 2018 in Romania - Stere Cretu – Manager Proiect
12:30-14:00 –Masa de prânz
Modul II – Aplicatii practice in Managementul deseurilor la nivel judetean
Moderator Gabriel MOICEANU - Președinte, Federația Asociațiilor de Dezvoltare
Intercomunitară
14.00 – 16.30 - Grupuri de lucru pentru rezolvarea problemelor exceptionale intampinate la
nivelul Judetelor (unde participa Unitatea de Implementare a Autoritatii de
Implementare Infrastructura Mare, Ministerul Mediului, reprezentanti din
comisia tehnica ADI, UAT- uri si agenti economici)
15.00 - 16.30 - Rolul A.D.I. in contextul noilor modificari legislative (modificare Legea
nr.211/2011 și Legea 249/2015) in raport cu noile responsabilitati privind
trasabilitatea deseurilor de ambalaje
Moderator Lavinia ANDREI-presedinte TERRA MILENIUL III
19.00 – Green Network Business Dinner
15 martie 2018
09.30 – 12.00 Adunarea Generala F.A.D.I.
Aprobare BVC, stabilirea si aprobarea obiectivelor FADI 2018
Stadiul implementarii proiectelor de management integrat al deseurilor
Solutii privind deblocarea proiectelor de investitii si a proiectelor operationale (comisia
tehnica FADI – exemple de buna practica)
Intarirea capacitatii ADI-urilor
Stabilirea conditiilor de lansare si implementare a proiectului ECOATITUDINE in Romania.
Evenimente si proiecte complementare
Acceptarea de noi membri in componenta F.A.D.I.

*Program ce urmează să fie confirmat
** Prezenta în curs de confirmare

PACHETE PARTENERIAT
Pachet PARTENER
Preţ: EURO 478 Euro - PROMOVARE ÎN CADRUL CONFERINȚEI
1 Apariţie publicitară de 1 PAGINĂ color în INFOMEDIU EUROPA;
1 apariție Banner timp de 2 luni pe site-urile www.infomediueuropa.eu si www.reportereconomic.ro;
Menționarea partenerului în discursul de introducere a evenimentului;
Accesul gratuit al unui reprezentant al companiei la conferință;
Menţionare (logo) ca PARTENER în materialele scrise destinate promovării conferinței (afişaj şi
rollup);
Pachet PARTENER SILVER
Preţ: EURO 986 Euro - PROMOVARE ÎN CADRUL CONFERINȚEI
1 Apariţie publicitare de 1 PAGINĂ color în revista INFOMEDIU EUROPA;
1 Apariţie publicitare de 1 PAGINĂ color în revista REPORTER ECONOMIC
1 apariție Banner timp de 4 luni pe site-urile www.infomediueuropa.eu si www.reportereconomic.ro;
Menționarea partenerului în discursul de introducere a evenimentului;
Accesul gratuit a doi reprezentanți ai companiei la conferință;
Includerea unui roll-up de prezentare în locatia conferinței;
Includerea unui pliant de prezentare în mapa conferinței ;
Menţionare (logo) ca PARTENER SILVER în materialele scrise destinate promovării conferinței
(afişaj şi rollup);
Pachet PARTENER GOLD
Preţ: EURO 1649 Euro - PROMOVARE ÎN CADRUL CONFERINȚEI
1 Apariţie publicitară de 1 spread Coperta 2 + PAGINA 1 color în revista INFOMEDIU EUROPA;
1 Apariţie publicitare de 1 spread Coperta 2 + PAGINA 1 color în revista REPORTER ECONOMIC
1 apariție Banner timp de 6 luni pe site-urile www.infomediueuropa.eu si www.reportereconomic.ro;
Menționarea partenerului în discursul de introducere a evenimentului;
Lista cu toți participanții (și datele de contact);
Accesul gratuit a doi reprezentanți ai companiei la conferință;
Includerea unui roll-up de prezentare în locatia conferinței; Includerea unui pliant de prezentare în mapa
conferinței; Menţionare (logo) ca PARTENER GOLD în materialele scrise destinate promovării
conferinței (afişaj şi rollup);
Pachet PARTENER OFICIAL
Preţ: EURO 2856 Euro - PROMOVARE ÎN CADRUL CONFERINȚEI
speach de 10 minute in cadrul conferinței
1 Apariţie publicitară Coperta 4 color în revista INFOMEDIU EUROPA;
1 Apariţie publicitare de Coperta 4 color în revista REPORTER ECONOMIC
1 apariție Banner timp de 12 luni pe site-urile www.infomediueuropa.eu si www.reportereconomic.ro;
Menționarea partenerului în discursul de introducere a evenimentului;
Lista cu toți participanții (și datele de contact);
Accesul gratuit a trei reprezentanți ai companiei la conferință;
Posibilitatea de prezentare a unui material video înainte de eveniment şi în pauza acestuia ;
Includerea a doua roll-upuri de prezentare în locatia conferinței;
Includerea unui pliant de prezentare în mapa conferinței;
Menţionare (logo) ca PARTENER OFICIAL în materialele scrise destinate promovării conferinței
(afişaj şi rollup);

Pentru informaţii suplimentare: Crețu Stere – 0720882855, director@infomediu.eu

Formular de Participare 1B
CONFERINȚA NAȚIONALA
“Obiective specifice privind gestionarea deseurilor pentru
perioada 2018 -2025 in cadrul PNGD”
Hotel Phoenicia - 14-15 martie 2018
Nume ……………………..…….… Prenume ……………..………………. Funcţia
………………….…
Organizaţia: Adm. Centrală
Adm. locală
Regie sau Soc. Com.
Altele
Numele organizaţiei ………………..…………………………………......................................................
Adresa …………………………………………….…………………………………………..……….
Cod Poştal ……………. Localitatea ………..……………….………… Judeţul
……..………………...…...
C.U.I. ……………………, J/…../……/……………….Cont
IBAN…………….…Banca…………………….…….
REZERVARE CONFERINTA:____persoane respectiv:
Nume si prenume____________________________________Functia_______________
Nume si prenume____________________________________Functia___________________
Nume si prenume___________________________________ Functia___________________
Nume si prenume____________________________________Functia___________________
Fişa de înscriere se va transmite însoţit de ordinul de plată pe adresa de e-mail: director@infomediu.eu,
înainte de data de 10.03.2018.
Cost participare conferinta/persoana/prima zi
Cost participare conferinta/persoana/a doua zi
Cost participare Green Network Business Dinner/persoana

- 350 RON
- 150 RON
- 150 RON

- bifati aici
- bifati aici
- bifati aici

Unitatile Administrativ Teritoriale(UAT) au reducere de 25% din valoarea taxei de participare
Membrii FADI au reducere de 50% din valoarea taxei de participare
Contravaloarea serviciilor conferinta se achită prin banca catre SC RECICLYNG INTERNATIONAL
MAGAZINE S.R.L ; CIF. 36349720 in contul RO09BTRLRONCRT0381199601 deschis la BANCA
TRANSILVANIA sau RO97TREZ5285069XXX003651 deschis la TREZORERIA VALENII DE
MUNTE .
CONDIŢII DE ANULARE A ÎNSCRIERII:
Numai scrisorile de anulare transmise prin poştă sau prin fax înainte de 05.03.2018 vor permite
rambursarea a 50% din taxele de înscriere. După această dată rambursarea nu mai este posibilă.

IMPORTANT:
După data de 10.03.2018 rezervarea locurilor se va face numai în limita disponibilităţilor.
Vor fi luate în considerare numai formularele semnate şi ştampilate.
Data …………………..

Semnătura și ștampila …………………………

NOTĂ: Formularul de Participare reprezintă angajamentul solicitantului pentru participarea la
această acţiune şi ţine loc de contract între părţi. SC RECICLYNG INTERNATIONAL
MAGAZINE S.R.L nu incaseaza TVA.

INFORMATII CAZARE
CONFERINȚA NAȚIONALA
“Obiective specifice privind gestionarea deseurilor pentru
perioada 2018 -2025 in cadrul PNGD”
Hotel Phoenicia - 14-15 martie 2018

Cazarea se poate realiza la Hotel Phoenicia, Bulevardul Alexandru Serbanescu, Nr. 87, Sector 1,
Bucuresti:
Tipul camerei

Tarif special (€uro)/noapte

Single standard

63 €

Single premium

69 €

Double standard

73 €

Double premium

79 €

Tariful de cazare este exprimat in euro/noapte/camera si include TVA, taxa de oras si mic dejun.
Printre facilitatile hotelului de care va puteti bucura amintim: Lobby Bar, Misty Club, SPA Center (sala
de fitness, sauna, masaj) precum si multe alte servicii, fie ele optionale sau gratuite.
In cazul in care aveti nevoie de transfer de la Aeroportul Otopeni la Phoenicia Grand Hotel, va rugam sa
ne trimiteti formularul de mai jos completat. Acest serviciu este contra cost si nu este inclus in pretul
camerei. Va rugam sa bifati tipul de transfer ales (business sau economic) si modalitatea de plata.
Nume
client

Transfer

Data

Ora

AEROPORT
OTOPENI(OTP)
PHOENICIA
GRAND HOTEL

Nr.
zbor

Tarif/masina/sens
Economic
Dacia
Logan
30.00 ron
Business
Mercedes
45.00 ron

Modalitate
plata
Numerar
sau card
la
receptie
Transfer
bancar

Parcarea este Gratuita pentru toti invitati hotelului.

Clientii sunt rugati sa trimita solicitarea ( perioada exacta de cazare, numele si prenumele, modalitatea
de plata) in scris la adresa evenimente@phoenicia.ro cu urmatorul cod “ INFOMEDIU” pentru a
primi tarifele de mai sus. Data limita pentru rezervare 10.03.2018

