INVITAȚIE
Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) în parteneriat cu revista INFOMEDIU EUROPA, vă invită să
participați la CONFERINȚA Regională “Aplicații practice în managementul integrat al deșeurilor. Asigurarea
trasabilității deşeurilor prin implementarea noilor reglementări legislative în domeniul deșeurilor reciclabile și
deșeurilor de ambalaje - Legea nr.31/2019 (privind OUG 74/2018), Ordinul 1271/2018 și Ordinul nr. 1362/2018
(privind OIREP)”, 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 deșeurilor,
fiind necesară pregătirea personalului specializat la nivelul ADI-urilor, UAT-urilor și Consiliilor Județene având scopul
de a atinge țintele de deviere de la depozitare a deșeurilor municipale, prin reducere, reciclare, reutilizare,
compostare, concasare, valorificare energetică precum și alte metode inovative de tratare a deșeurilor.
Cunoscând interesul dumneavoastră faţă de tematica abordată, vă provocăm să analizăm împreună cu invitații
următoarele aspecte de interes pentru România:
• Situația actuală în managementul integrat al deșeurilor
• Monitorizarea și gestionarea SMID-urilor de la colectare, transport, sortare, tratare până la depozitare
• Asigurarea trasabilității deșeurilor prin implementarea noilor reglementări legislative în domeniul deșeurilor
reciclabile și deșeurilor de ambalaje - Legea nr.31/2019(privind OUG 74/2018) ,Ordinul 1271/2018 și Ordinul nr.
1362/2018 (privind OIREP)
• Soluții de dezvoltare și completare a SMID-urilor (prin finanțări POIM , ADI , U.A.T. si P.P.P.)
INVITAȚI: Ministerul Mediului (MM), Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice (MDRAP), Ministerul
Fondurilor Europene (MFE), Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
(ANRSC), Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) , Garda
Națională de Mediu (GNM), Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), Asociația Orașelor din
România (AOR), Asociaţia Comunelor din România (ACoR), Asociația Municipiilor din România (AMR)
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.
Evenimentul se va desfășura în data de 8 Mai 2019 începând cu ora 10.00, la sala de conferinte, in cadrul Consiliului
Judeţean Vrancea, Str. Dimitrie Cantemir nr. 1, Municipiul Focsani, judetul Vrancea,
ORGANIZATORI: Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI), Revista INFOMEDIU EUROPA, Asociația
BRAINSTORMING,

Vă așteptam cu drag,
Cu deosebită consideraţie,
Gabriel MOICEANU
Președinte FADI

Stere CREȚU
Redactor Șef Infomediu Europa

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

PROGRAM*
9:30-10.00 Wellcome coffee, Înscrierea participanților
10.00–10.30 Cuvânt de deschidere
Gabriel MOICEANU
Nicolae TUDOSE**

Cornel BREZUICĂ

- Președinte, Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI)
- Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
(MDRAP)
- Comisar GeneraL, Garda Națională de Mediu (GNM)
- Președinte, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice (ANRSC)
- Presedinte, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)

Moderator Stere CREȚU

- Redactor șef Infomediu Europa

Gabriela DOROJAN**
Ionel TESCARU**

10.30 - 11.30 Modul I
Situația actuală în Managementul deșeurilor Monitorizarea și gestionarea SMID-urilor de la colectare,
transport, sortare, tratare pană la depozitare
Speakeri
- Gabriel MOICEANU
- Ionel TESCARU **
- Cornel BREZUICĂ
- Reprezentant Desemnat

- Președinte, FADI
- Președinte Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice (ANRSC)
- Presedinte, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)
- Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP)

11.30 – 12.30 Modul II
Asigurarea trasabilității deșeurilor prin implementarea noilor reglementări legislative în domeniul deșeurilor
reciclabile și deșeurilor de ambalaje - Legea nr.31/2019 (privind OUG 74/2018), Ordinul 1271/2018 și Ordinul
nr. 1362/2018 (privind OIREP)
Speakeri
- Gabriel MOICEANU
- Cornel BREZUICĂ
- Cristel SABĂU
- Reprezentant Desemnat

- Președinte, FADI
- Presedinte, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)
- Director Centre Colectare, VRANCART SA
- Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP)

12:30-13:30 – Masa de prânz
14.30 – 15.30 Modul III – organizat iîn sala de Conferinte a VRANCART SA
Grup de lucru - Inter-relaționarea între Organizațiile de Implementare a Răspunderii Extinse a Producătorului
(OIREP) și operatorii de transport și colectare, operatorii stațiilor de sortare/operatorii CMID/Operatorii
depozitelor conforme precum și reciclatorii finali, pentru realizarea conformității trasabilității deșeurilor de
ambalaje
15.30 - 17.30
România.

Vizită la VRANCART SA, unul dintre cei mai mari reciclatori de hârtie și carton din

*Program ce urmează să fie confirmat / ** Prezența în curs de confirmare

Formular de Participare 1A
Numele organizaţiei ………………..…………………………………......................................................
Organizaţia: Adm. Centrală

Adm. locală

Regie sau Soc. Com.

Altele

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………………..
Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara au reducere de 50% din valoarea taxei de participare.
Unitatile Administrativ Teritoriale(UAT) au reducere de 25% din valoarea taxei de participare.
Fişa de înscriere se va transmite completata pe adresa de e-mail: c.butnaru@managementuldeseurilorarges.ro înainte de
data de 3.05.2019 dupa care veti primi factura proforma. Dupa achitarea proformei va rugam sa ne transmiteti o copie
dupa OP,pe aceeasi adresa de e-mail. Dupa data de 3.05.2019 se mai accepta inscrierea la conferinta doar in limita locurilor
disponibile

- 520 RON

Cost participare conferinta/persoana
Vizita la VRANCART SA

-

- bifati aici

cu masina proprie

- bifati aici

cu autocarul

- bifati aici

Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara au reducere de 50% din valoarea taxei de participare.
Unitatile Administrativ Teritoriale(UAT) au reducere de 25% din valoarea taxei de participare.
CONDIŢII DE ANULARE A ÎNSCRIERII:
Numai scrisorile de anulare transmise prin poştă înainte de 15.04.2019 vor permite rambursarea a 50% din taxele de
înscriere. După această dată rambursarea nu mai este posibilă. Vor fi luate în considerare numai formularele semnate şi
ştampilate.
NOTĂ: Semnarea Formularului de Participare reprezintă angajamentul solicitantului pentru participarea la Conferința
Naționala “Aplicații practice în managementul integrat al deșeurilor. Implementarea trasabilității deșeurilor de ambalaje
în conformitate cu Legea nr.560/2018(privind OUG 74/2018) și Ordinul nr. 1362/2018 (privind OIREP)”, ţine loc de
contract între părţi și reprezintă acordul explicit pentru folosirea oricaror informatii cu caracter personal, ce vor fi folosite la
elaborarea contractelor si la emiterea documentelor fiscale, conform regulamentului 2016/679/UE

Data …………………..

Semnătura și ștampila …………………………

Cazare
Va informam ca in Municipiul Focsani exista mai multe posibilitati de cazare unde va
puteti rezerva camere. Va prezentam mai jos, cu titlu informativ, cateva posibilitati de
cazare
Hotel Unirea - Bulevardul Unirii, Nr. 3-5, 620095 Focşani, România
Tel - 0237 221 100
Pret estimativ camera single/zi
– 110 ron
camera double/zi
– 160 ron
Pensiunea Rix Rooms - Str. Republicii 16 bis, 620018 Focşani, România
Tel - 0727 740 740
Pret estimativ camera single/zi
– 240 ron
camera double/zi
– 270 ron
Romantic Boutique Hotel – Strada Rarau, nr.6 , 620161 Focşani, România
Tel - 0756 667 775
Pret estimativ camera single/zi
– 180 ron
camera double/zi
– 220 ron
Pensiunea Oscar - Str. Comisia Centrala Nr. 1A, 620165 Focşani, România
Tel - 0237 231 264
Pret estimativ camera double/zi
– 220 ron
Pensiunea Sara - B-dul Brailei, DN23 , 620000 Focşani, România
Tel - 0337 100 206
Pret estimativ camera single/zi
– 185 ron
camera double/zi
– 220 ron
Hotel AmaDeus - Aleea Stadionului Nr.1, 620140 Focşani, România
Tel - 0237 210 550
Pret estimativ camera single/zi
– 175 ron
camera double/zi
– 220 ron

Va precizam ca preturile afisate sunt doar cu titlu informativ si nu creeaza nici un fel de
obligatii pentru organizator sau pentru unitatea de cazare

