Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) si Revista Infomediu Europa in
parteneriat cu Asociația IRIS TERRA GREEN, și Asociatia BRAINSTORMING avand ca invitați
reprezentanții Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene,
Ministerului Mediului, Asociației Române de Management al Deseurilor (ARMD), Autoritatea
Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), OTR-ul
ECO-ROMANIA, si Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) vă invită să participati la
CONFERINȚA NAȚIONALA “Gestionarea si implementarea proiectelor de management
integrat al deseurilor - Completarea si dezvoltarea sistemelor de selctare si tratare a
deseurilor municipale“ eveniment dedicat dezbaterilor interinstitutionale cu privire la
atingerea tintelor regionale si nationale in vederea crearii premiselor unei cresteri economice
sustenabile, in conditii de siguranta si utilizare eficienta a resurselor naturale.
Cunoscând interesul dumneavoastră faţă de tematica abordată, vă provocăm să analizăm
împreună cu invitații următoarele aspecte de interes pentru România:
- Stadiul implementarii proiectelor de management integrat al deseurilor
- Solutii privind deblocarea proiectelor de investitii si a proiectelor operationale (FIDIC
Galben FIDIC Rosu)
- Prevederi legale privind devierea de la depozitare si solutii pentru cresterea cantitatilor de
deseuri deviate prin reciclare, reutilizare , compostare
- România în fața celei mai mari schimbări de sistem în managementul deșeurilor din
ambalaje
- Finanţări din fonduri europene şi de la bugetul de stat pentru dezvoltarea locală şi regionala
- Solutii tehnice in managementul integrat al deseurilor
Evenimentul se va desfasura in perioada 07-08 iunie 2017 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.

Vă mulţumim anticipat pentru întregul sprijin acordat.
Cu deosebită consideraţie
Stere CREȚU
Redactor Șef
Infomediu Europa

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

Formular de Participare 1A
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___________________
06.06.2017
07.06.2017
08.06.2017
09.06.2017 Nr cam.
Tipul
Tarif special
camerei
(€uro)/noapte
Single
63 €
standard
Single
69 €
premium
Double
73 €
standard
Double
79 €
premium
Cazarea se realizeaza la Hotel Phoenicia, Bulevardul Alexandru Serbanescu, Nr. 87, Sector 1, Bucuresti:

Fişa de înscriere se va transmite însoţit de ordinul de plată pe
c.butnaru@managementuldeseurilorarges.ro , înainte de data de 31.05.2017.
Cost participare conferinta/persoana/prima zi - :350 RON
Cost participare conferinta/persoana/a doua zi - :150 RON

adresa

de

e-mail:

- bifati aici
- bifati aici

Contravaloarea serviciilor conferinta se achită prin banca catre FEDERATIA ASOCIATIILOR DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA cu obiect de activitate managementul integrat al deseurilor in contul
RO 93PIRB 0303 7735 1100 1000 la Banca Piraeus Bank, Agentia Pitesti 3 Gavana.
CONDIŢII DE ANULARE A ÎNSCRIERII:
Numai scrisorile de anulare transmise prin poştă sau prin fax înainte de 30.05.2017 vor permite
rambursarea a 50% din taxele de înscriere. După această dată rambursarea nu mai este posibilă.
IMPORTANT:
După data de 30.05.2017 rezervarea locurilor se va face numai în limita disponibilităţilor.
Vor fi luate în considerare numai formularele semnate şi ştampilate.
Data …………………..

Semnătura și ștampila …………………………

PROGRAM*
07 iunie 2017
9:00 - 09:30

Wellcome coffee, Înscrierea participanților

10:00 - 13:00

Modul I - Situatia actuala in Managementul deseurilor

09:30 - 10:00
Cuvânt de deschidere
Grațiela Leocadia GAVRILESCU - Viceprim-ministrul, ministrul Mediului
___________________ - Reprezentant MDRAPFE
___________________ - Reprezentant ANRSC
___________________ - Reprezentant AM POIM
Gabriel MOICEANU - Președinte, Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI)
Moderator Stere CREȚU - Redactor șef Infomediu Europa

10:00 - 10:30
Gabriel Moiceanu, Presedinte, FADI
Stadiul implementarii proiectelor de management integrat al deseurilor
10:30 - 11:00
Discutii pe marginea materialului prezentat
11:00 - 11:15
Reprezentant AM POIM
Situatia investitiilor, continuitatea si deblocarea proiectelor aflate in implementare
11:15 - 11:45
Discutii pe marginea materialului prezentat
11:45-12:00

Coffe break

12:00 - 12:15
Cosmin Teodoru, Director General Ministerul Mediului
Obligatiile Romaniei privind managementul deseurilor (Taxa la depozitare; Devierea de la
depozitare; Raspunderea extinsa a producatorului etc)
12:15 - 12:30
Discutii pe marginea materialului prezentat
12:30 - 12:45
Solutii privind completarea si dezvoltarea infrastructurii existente prin
finanţări din fonduri europene şi de la bugetul de stat si parteneriate publice-private
12:30-14:00

Masa de prânz

14:00 - 16:30
Modul II - Adunarea Generala F.A.D.I.
Acceptarea de noi membri in componenta F.A.D.I.
Stadiul implementarii proiectului national ECOATITUDINE
Evenimente si proiecte complementare
Centralizarea problemelor de interes general ale membrilor ADI
08 iunie 2017
09:30 - 12:00
Grupuri de lucru pentru rezolvarea problemelor exceptionale intampinate
la niv judetelor (unde participa Unitatea de Implementare a Autoritatii de mediu, Ministerul
Mediului, si reprezentanti din comisia tehnica ADI)
12:00
Concluzii

• Programul urmează să fie confirmat

