
 

 

A.R.M.D. organizează, împreună cu  partenerii săi - ISWA și F.A.D.I.,  o serie de dezbateri de larg 
interes la Mamaia. Întâlnirea din acest an de la Mamaia (22-25 iunie, Hotel Comandor) va fi una 
complexă în care propunem un ansamblu de evenimente care să cuprindă întreg spectrul 
managementul deșeurilor din România permițând o amplă analiză a situației actuale.  

 

În acest sens A.R.M.D. vă invită să participați la următoarele evenimente: 

- Adunarea Generală A.R.M.D. (numai membrii A.R.M.D.) - 22 iunie 2016, ora 17.00 

- Adunarea Generală F.A.D.I. (numai membrii F.A.D.I.)  - 22 iunie 2016, ora 17.00 

- Conferința A.R.M.D. - ISWA - 23-24 iunie 2016 

 

Conferința A.R.M.D. - ISWA- F.A.D.I. cu tema: "Modalități practice pentru a asigura 

sustenabilitatea sistemelor județene de management al deșeurilor. Identificarea căilor de atingere 

a țintelor de țară" ce va avea loc în perioada 23-24 iunie 2016, la Mamaia Hotel Comandor 4* își 

propune să analizeze situația la zi a sistemelor județene integrate pentru managementul deșeurilor 

din România și, în același timp, să prezinte, cu sprijinul ISWA, soluții de succes din țările Uniunii 

Europene și din alte țări cu un management performant al deșeurilor. 

În acest context este necesară o strângere a legăturilor dintre autoritățile locale, prin Asociațiile de 

Dezvoltare Intercomunitare (ADI), cu operatorii de salubritate și cu ceilalți factori implicați în sistem, 

pe de o parte și cu autoritățile centrale, pe de alta parte, respectiv cu Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor (MMAP) și cu Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilități Publice (A.N.R.S.C.). Acest lucru este necesar prin realizarea unei analize atente și 

profesioniste asupra modului de implementare a programelor prin Programul Operațional Sectorial 

de Mediu (2007-2014) și a pregătirii viitoarelor proiecte prin Programul Operațional Infrastructura 

Mare (2015-2020). În acest sens vom invita alături de noi și reprezentanții Ministerului Fondurilor 

Europene (MFE). 

 

Dacă sunteți interesați să participați la conferința  A.R.M.D., vă rugăm să ne scrieți pe adresa de 

email office@armd.ro. 
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PPrrooggrraammuull  pprreelliimmiinnaarr  aall  ccoonnffeerriinnțțeeii  AA..RR..MM..DD..  --  IISSWWAA  
 

JOI, 23 iunie 

9.30 – 11.00 

Sesiunea I:   

Analiză a situației actuale a managementului deșeurilor în România.  

Direcții de acțiune în domeniu pe plan european și mondial. 

Perspective ale implementării conceptului de economie circulară. 

11.00 – 11.30 Pauză de cafea 

11.30 - 13.00 
Sesiunea II:   

Modalități practice pentru dezvoltarea și modernizarea managementului deșeurilor 

13.00 – 15.00  

 

Pauză de prânz 

15.00 - 17.00 

 

Sesiunea III:   

Invitații Conferinței A.R.M.D. - ISWA 

20.00 Cina festivă 

VINERI, 24 iunie 

9.30 – 11.00 

 

Sesiunea IV:   

Dezbateri A.R.M.D., F.A.D.I. - probleme comune și probleme de conlucrare 

Invitați din M.M.A.P. și M.F.E. 

11.00 – 11.30  Pauză de cafea 

 

11.30 – 13.00 

Sesiunea IV(continuare):   

Dezbateri A.R.M.D., F.A.D.I. - probleme comune și probleme de conlucrare -  

Invitați din A.N.R.S.C. 

13.00 – 15.00  Pauză de prânz 

 

15.00 - 17.00 

 

Sesiunea V:   

Probleme de implementare a proiectelor prin POS Mediu și pregătirea proiectelor 

pentru POIM. 

Dezbateri, concluzii și închiderea conferinței. 

Programul final va fi definitivat în perioada imediat următoare. 


