____________________________________________________________________________________
INVITATIE
CONFERINȚA NAȚIONALA
“Managementul integrat al deseurilor municipale-provocari , solutii in operarea SMID-urilor ,
trasabilitate si exemple de buna practica”
FEDERATIA ASOCIATIILOR DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA cu obiect de activitate
managementul integrat al deseurilor (FADI), Revista Infomediu Europa în colaborare cu MINISTERUL
MEDIULUI avand ca invitați reprezentanții Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utilități Publice(ANRSC), Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic din cadrul Camerei Deputatilor și
Comisia de mediu din cadrul Senatului, Ministerul Fondurilor Europene (MFE), Administrația Fondului pentru
Mediu(AFM) vă invită să participati la CONFERINȚA NAȚIONALA “Managementul integrat al deseurilor
municipale-provocari , solutii in operarea SMID-urilor , trasabilitate si exemple de buna practica” ,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 privind gestionarea
deseurilor . Este necesara pregatirea personalului specializat la nivelul Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara
si Unitatilor Administrativ Teritoriale avand scopul précis de a atinge tintele de deviere de la depozitare a
deseurilor municipale, prin reducere ,reciclare ,reutilizare,compostare ,concasare,valorificare energetica precum si
alte metode innovative de tratare a deseurilor.
Cunoscând interesul dumneavoastră faţă de tematica abordată, vă provocăm să analizăm împreună cu
invitații următoarele aspecte de interes pentru România:
• Situatia actuala in managementul integrat al deseurilor
• Monitorizarea si gestionarea SMID-urilor de la colectare ,transport,sortare ,tratare pana la depozitare
• Implementarea noilor reglementari legislative in domeniul deseurilor reciclabile si deseurilor de ambalaje
Legea 211 – implementarea sistemului “platesti cat arunci’’
Legea 48 – penalitati si taxe catre Administratia Fondului pentru Mediu
Legea 249 – modalitati de gestionare a trasabilitati deseurilor de ambalaje din deseuri municipale
• Solutii de dezvoltare si completare a SMID-urilor (prin finantari POIM , ADI ,U.A.T. si P.P.P.)
La eveniment vor participa experti in domeniul deseurilor alaturi de care vom aborda teme specifice fiecarui
judet si vom identifica solutii in cadrul departamentului tehnic al FADI.
Evenimentul se va desfasura in data de 03 iulie 2018 incepand cu ora 10.00, la Hotel RAMADA PARK, sala
TERRA, Str. Poligrafiei, nr.3-5, sector 1, Bucuresti
Va rugam sa completati formularul de inscriere atasat si sa il transmiteti pe adresa de mail
butnaru.corina@federatiaadi.ro pana la data 22.06.2018 .
Cu deosebită consideraţie,
Gabriel MOICEANU
Președinte F.A.D.I.

