CONFERINȚELE REGIONALE

Deșeul municipal(urban) - proiecte pentru un oraș curat

Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) și Revista INFOMEDIU EUROPA
in colaborare cu MINISTERUL MEDIULUI având ca invitați reprezentanții Autoritatii Naționale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), în parteneriat cu Asociația IRIS
TERRA GREEN și Asociația BRAINSTORMING vă invită să participați la cele 5 CONFERINȚE
REGIONALE “Deșeul municipal(urban) - proiecte pentru un oraș curat” evenimente dedicate
dezbaterilor interinstituționale cu privire la creşterea nivelului de informaţii al autorităţilor locale române în
legătură cu economia verde.
Pentru a face faţă provocărilor actuale şi viitoare este necesară o schimbare radicală în conştiinţa
conducătorilor administrativi în direcţia unei administraţii publice care să se apropie de experienţele
manageriale ale sectorului privat. În cadrul conferinței vor fi invitaţi să participe reprezentanţi ai autorităţilor
publice centrale și locale precum și experţi pe probleme de mediu.
Cunoscând interesul dumneavoastră faţă de tematica abordată, vă provocăm să analizăm împreună
cu invitații următoarele aspecte de interes pentru România:
Salubritatea stradală – necesități și soluții
Concasarea deșeurilor din materiale de construcții și a deșeurilor de la demolări – soluții de valorificare
Proiecte aplicate în mediul urban pentru colectarea separată a deșeurilor municipale
Utilaje moderne pentru colectarea și transportul deșeurilor la depozitele conforme din județe
Colectarea separată a deșeurilor farmaceutice - un deziderat posibil de realizat
Soluții tehnice în managementul integrat al deșeurilor - Folosirea RDF în procesul de producere a energiei
în CET-uri- soluții pentru reducerea costurilor la cetățean
Finanţări din fonduri europene şi de la bugetul de stat pentru dezvoltarea locală şi regională
Organizarea fluxurilor de colectare a deșeurilor periculoase din deșeurile municipale (BAT și DEEE)
Orașele de desfășurare
1.
2.
3.
4.
5.

Sfantu Gheorghe
Pitești
Piatra Neamț
Galați
București

10.10.2017
13.10.2017
27.10.2017
31.10.2017
02.11.2017

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,

Gabriel MOICEANU
Președinte,
F.A.D.I.

Stere CREȚU
Redactor Șef,
Infomediu Europa

*Documente ataşate: draft program eveniment, formular participare, informații cazare

PROGRAM*
Sfântu Gheorghe
Evenimentul se va desfasura in data de 10.10.2017 incepand cu ora 09.00, la sala de conferințe a
Consiliului Județean Covasna, Piața Libertății nr. 4, Municipiul Sfântul Gheorghe, Judetul Covasna
9:00-09.30 Wellcome coffee, Înscrierea participanților

09.30–10.00 Cuvânt de deschidere
Moderator Stere CREȚU - Redactor șef Infomediu Europa
Sándor TAMÁS - Președinte Consiliul Județean Covasna
Sebastian CUCU – Prefect, Prefectura Județului Covasna
Árpád András ANTAL - Primar Municipiul Sf. Gheorghe
Gabriel MOICEANU - Președinte, Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară(FADI)
Gheorghe NEAGU - Director Executiv APM Covasna
Lucian Florin CANDEA - Comisar șef GNM Comisariatul județean Covasna
Reprezentant Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice(ANRSC)
Reprezentant AUTORITATEA DE MANAGEMENT POIM
Reprezentant Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)
10.00 – 10.15 - Prezentarea situației existente în sectorul deșeurilor de ambalaje din deșeuri
municipale
10.15 – 10.30 - Salubritatea stradală – necesități și soluții
10.30 – 10.45 – Proiecte aplicate în mediul urban pentru colectarea separată a deșeurilor
municipale
10.45 –11.00 - Finanţări din fonduri europene şi de la bugetul de stat pentru dezvoltarea locală şi
regională
11.00 - 11.15 – Utilaje moderne pentru colectarea și transportul deșeurilor la depozitele conforme
din județe
11:15 -11:30 - Concasarea deșeurilor din materiale de construcții și a deșeurilor de la demolări –
soluții de valorificare
11.30 – 11.45 - Soluții tehnice în managementul integrat al deșeurilor - Folosirea RDF în procesul
de producere a energiei în CET-uri- soluții pentru reducerea costurilor la cetățean
11.45 – 12.00 - Colectarea separată a deșeurilor farmaceutice - un deziderat posibil de realizat
12.00 – 12.15 - Organizarea fluxurilor de colectare a deșeurilor periculoase din deșeurile
municipale (BAT și DEEE)
12.15 – 12.30 - Concluzii
Masa de prânz - 12.30 – 14.00
14.00 – 15.30 – Aplicații practice și tehnologii de tratare mecanico-biologică a deșeurilor
municipale (TMB)- Vizită de lucru pe amplasament - Florin VULPE - Director Vanzari, SC
EURITEH SRL

* Program ce urmează să fie confirmat

PROGRAM*
Pitești
Evenimentul se va desfasura in data de 13.10.2017 incepand cu ora 09.00, la sala de conferinte a
Consiliului Judetean Arges, Piata Vasile Milea, Nr. 1, Municipiul Pitești, Judetul Argeș
9:00-09.30 Wellcome coffee, Înscrierea participanților

09.30–10.00 Cuvânt de deschidere
Moderator Stere CREȚU - Redactor șef Infomediu Europa
Constantin Dan MANU** - Președinte Consiliul Județean Argeș
Emilian DRAGNEA** – Prefect, Prefectura Județului Argeș
Cornel Ionică CONSTANTIN** - Primar Municipiul Pitești
Gabriel MOICEANU - Președinte, Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară(FADI)
Cristiana Elena SURDU - Director Executiv APM Argeș
Mihai Alexandru VÂJAN - Comisar șef GNM Comisariatul județean Argeș
Reprezentant Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice(ANRSC)
Reprezentant AUTORITATEA DE MANAGEMENT POIM
Reprezentant Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)
10.00 – 10.15 - Prezentarea situației existente în sectorul deșeurilor de ambalaje din deșeuri
municipale
10.15 – 10.30 - Salubritatea stradală – necesități și soluții
10.30 – 10.45 – Proiecte aplicate în mediul urban pentru colectarea separată a deșeurilor
municipale
10.45 –11.00 - Finanţări din fonduri europene şi de la bugetul de stat pentru dezvoltarea locală şi
regională
11.00 - 11.15 – Utilaje moderne pentru colectarea și transportul deșeurilor la depozitele conforme
din județe
11:15 -11:30 - Concasarea deșeurilor din materiale de construcții și a deșeurilor de la demolări –
soluții de valorificare
11.30 – 11.45 - Soluții tehnice în managementul integrat al deșeurilor - Folosirea RDF în procesul
de producere a energiei în CET-uri- soluții pentru reducerea costurilor la cetățean
11.45 – 12.00 - Colectarea separată a deșeurilor farmaceutice - un deziderat posibil de realizat
12.00 – 12.15 - Organizarea fluxurilor de colectare a deșeurilor periculoase din deșeurile
municipale (BAT și DEEE)
12.15 – 12.30 - Concluzii
Masa de prânz - 12.30 – 14.00
14.00 – 15.30 – Aplicații practice și tehnologii de tratare mecanico-biologică a deșeurilor
municipale (TMB) - Vizită de lucru pe amplasament - reprezentant GIREXIM UNIVERSAL
S.A

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

PROGRAM*
Piatra Neamț
Evenimentul se va desfasura in data de 27.10.2017 incepand cu ora 09.00, la CENTRAL PLAZA
HOTEL, Piata Petrodava, nr. 1-3, Municipiul Piatra Neamt, Judetul Neamt
9:00-09.30 Wellcome coffee, Înscrierea participanților

09.30–10.00 Cuvânt de deschidere
Moderator Stere CREȚU - Redactor șef Infomediu Europa
Ionel ARSENE** - Președinte Consiliul Județean Neamț
Vasile PANAITE ** – Prefect, Prefectura Județului Neamț
Dragoș-Victor CHITIC** - Primar Municipiul Piatra Neamț
Gabriel MOICEANU - Președinte, Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară(FADI)
Stefan Gal PAL - Director Executiv APM Neamț
Iftimie PETRARIU - Comisar șef GNM Comisariatul județean Neamț
Reprezentant Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice(ANRSC)
Reprezentant AUTORITATEA DE MANAGEMENT POIM
Reprezentant Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)
10.00 – 10.15 - Prezentarea situației existente în sectorul deșeurilor de ambalaje din deșeuri
municipale
10.15 – 10.30 - Salubritatea stradală – necesități și soluții
10.30 – 10.45 – Proiecte aplicate în mediul urban pentru colectarea separată a deșeurilor
municipale
10.45 –11.00 - Finanţări din fonduri europene şi de la bugetul de stat pentru dezvoltarea locală şi
regională
11.00 - 11.15 – Utilaje moderne pentru colectarea și transportul deșeurilor la depozitele conforme
din județe
11:15 -11:30 - Concasarea deșeurilor din materiale de construcții și a deșeurilor de la demolări –
soluții de valorificare
11.30 – 11.45 - Soluții tehnice în managementul integrat al deșeurilor - Folosirea RDF în procesul
de producere a energiei în CET-uri- soluții pentru reducerea costurilor la cetățean
11.45 – 12.00 - Colectarea separată a deșeurilor farmaceutice - un deziderat posibil de realizat
12.00 – 12.15 - Organizarea fluxurilor de colectare a deșeurilor periculoase din deșeurile
municipale (BAT și DEEE)
12.15 – 12.30 - Concluzii
Masa de prânz - 12.30 – 14.00
14.00 – 15.30 – Aplicații practice și tehnologii de tratare mecanico-biologică a deșeurilor
municipale (TMB)- Vizită de lucru pe amplasament –Dumitru BUZILĂ - Director General,
DDD SERV SRL Buhusi

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

PROGRAM*
Galați
9:00-09.30 Wellcome coffee, Înscrierea participanților

09.30–10.00 Cuvânt de deschidere
Moderator Stere CREȚU - Redactor șef Infomediu Europa
Costel FOTEA** - Președinte Consiliul Județean Galați
Gabriel Aurelian PANAITESCU** – Prefect, Prefectura Județului Galați
Ionuț PUCHEANU ** - Primar Municipiul Galați
Gabriel MOICEANU - Președinte, Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară(FADI)
Carmen Elena SANDU - Director Executiv APM Galați
Marian Daniel MOCANU - Comisar șef GNM Comisariatul județean Galați
Reprezentant Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice(ANRSC)
Reprezentant AUTORITATEA DE MANAGEMENT POIM
Reprezentant Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)
10.00 – 10.15 - Prezentarea situației existente în sectorul deșeurilor de ambalaje din deșeuri
municipale
10.15 – 10.30 - Salubritatea stradală – necesități și soluții
10.30 – 10.45 – Proiecte aplicate în mediul urban pentru colectarea separată a deșeurilor
municipale
10.45 –11.00 - Finanţări din fonduri europene şi de la bugetul de stat pentru dezvoltarea locală şi
regională
11.00 - 11.15 – Utilaje moderne pentru colectarea și transportul deșeurilor la depozitele conforme
din județe
11:15 -11:30 - Concasarea deșeurilor din materiale de construcții și a deșeurilor de la demolări –
soluții de valorificare
11.30 – 11.45 - Soluții tehnice în managementul integrat al deșeurilor - Folosirea RDF în procesul
de producere a energiei în CET-uri- soluții pentru reducerea costurilor la cetățean
11.45 – 12.00 - Colectarea separată a deșeurilor farmaceutice - un deziderat posibil de realizat
12.00 – 12.15 - Organizarea fluxurilor de colectare a deșeurilor periculoase din deșeurile
municipale (BAT și DEEE)
12.15 – 12.30 - Concluzii
Masa de prânz - 12.30 – 14.00
14.00 – 15.30 – Aplicații practice și tehnologii de tratare mecanico-biologică a deșeurilor
municipale (TMB)- Vizită de lucru pe amplasament - Florin VULPE - Director Vanzari, SC
EURITEH SRL

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

PROGRAM*
București
9:00-09.30 Wellcome coffee, Înscrierea participanților

09.30–10.00 Cuvânt de deschidere
Moderator Stere CREȚU - Redactor șef Infomediu Europa
Gabriela FIREA** - Primar General, Primăria Municipiului București
Marian PETRACHE** - Președinte Consiliul Județean Ilfov
Marius Cristian GHINCEA** – Prefect, Prefectura Județului Ilfov
Adrian PETCU** – Prefect, Prefectura Municipiului București
Gabriel MOICEANU - Președinte, Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară(FADI)
Viorel TOMA - Președinte Agenția Națională pentru Protecția Mediului(ANPM)
Bogdan TRIF - Comisar General Garda Naționala de Mediu(GNM)
Alexa Petru BOGDAN – Președinte, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilități Publice(ANRSC)
Oana ARAT** – Director General Adjunct, AUTORITATEA DE MANAGEMENT POIM
Cornel BREZUICA - Președinte, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)
10.00 – 10.15 - Prezentarea situației existente în sectorul deșeurilor de ambalaje din deșeuri
municipale
10.15 – 10.30 - Salubritatea stradală – necesități și soluții
10.30 – 10.45 – Proiecte aplicate în mediul urban pentru colectarea separată a deșeurilor
municipale
10.45 –11.00 - Finanţări din fonduri europene şi de la bugetul de stat pentru dezvoltarea locală şi
regională
11.00 - 11.15 – Utilaje moderne pentru colectarea și transportul deșeurilor la depozitele conforme
din județe
11:15 -11:30 - Concasarea deșeurilor din materiale de construcții și a deșeurilor de la demolări –
soluții de valorificare
11.30 – 11.45 - Soluții tehnice în managementul integrat al deșeurilor - Folosirea RDF în procesul
de producere a energiei în CET-uri- soluții pentru reducerea costurilor la cetățean
11.45 – 12.00 - Colectarea separată a deșeurilor farmaceutice - un deziderat posibil de realizat
12.00 – 12.15 - Organizarea fluxurilor de colectare a deșeurilor periculoase din deșeurile
municipale (BAT și DEEE)
12.15 – 12.30 - Concluzii
Masa de prânz - 12.30 – 14.00
14.00 – 15.30 – Aplicații practice și tehnologii de tratare mecanico-biologică a deșeurilor
municipale (TMB)- Vizită de lucru pe amplasament - Florin DOBRESCU – Director general 3R
GREEN

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

Formular de Participare 1A
Vă rugăm să bifați locația unde doriți să participați

Sfântu Gheorghe
Pitesti
Piatra Neamt
Galati
Bucuresti

10.10.2017
13.10.2017
27.10.2017
31.10.2017
02.11.2017

Nume ……………………..……. Prenume ……………..……………. Funcţia ………………….…
Organizaţia: Adm. Centrală

Adm. Locală

Regiesau 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 însoţita de ordinul de plată pe adresa de e-mail: director@infomediu.eu,
înainte de data de 01.10.2017.
Cost participare conferință/persoană/persoană juridică - 300 RON
Cost participare conferință/persoană/instituție publică - 150 RON

- bifati aici
- bifati aici

Contravaloarea serviciilor pentru conferinta se achită prin banca catre SC ELECTRO IRMA TOP SRL CIF.
36360396 in contul RO95BTRLRONCRT0412731201 deschis la BANCA TRANSILVANIA sau
RO58TREZ2715069XXX010199 deschis la TREZORERIA Municipiului TARGOVISTE
CONDIŢII DE ANULARE A ÎNSCRIERII:
Numai scrisorile de anulare transmise prin poştă înainte de 10.10.2017 vor permite rambursarea a 50% din
taxele de înscriere. După această dată rambursarea nu mai este posibilă.

IMPORTANT:
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. Organizatorul nu percepe TVA la taxa de organizare

