
 
 
 

 
 
 Stimați membri și colaboratori ai revistei „Managementul Deșeurilor”,  
 
 
 Asociația Română pentru Managementul Deșeurilor, asociație patronală și profesională, 
unică la nivel național, membru național al ISWA – International Solid Waste Association și al 
Regional Development Network Southeast Europe, Middle East and Mediteranean – ISWA, precum și 
membru FEAD – European Federation of Waste Management and Environmental Services, este 
înființată din anul 1999 și editează de 17 ani publicația tehnico – științifică „Managementul 
Deșeurilor”, care este în acest moment cea mai veche publicație din domeniul gestiunii deșeurilor din 
România. A.R.M.D. susține, pentru o dezvoltare durabilă, implementarea în România a unui sistem 
integrat de management al deșeurilor pentru o economie circulară eficientă și prietenoasă cu mediul.  
 
 Pentru anul 2019 propunem tuturor partenerilor noștri o colaborare mai strânsă, atât prin 
organizarea în comun a unor evenimente de mediu, cât și prin prezența acestora în revista Asociației.  
Astfel, ca de obicei, vă propunem ca această colaborare să se desfășoare pe mai multe paliere, 
respectiv:  
 1. Organizarea de acțiuni în comun (acestea pot fi seminarii, workshop-uri, mese rotunde, 
întâlniri de afaceri și discuții comune cu autoritățile centrale și locale);  
 2. Participarea la evenimente:  
 a. participarea la evenimentele organizate de Asociația Română pentru Managementul 
Deșeurilor, atât pe plan intern cât și extern. De exemplu: Conferința anuală ISWA – A.R.M.D., care se 
va organiza la Mamaia, în luna iunie 2019 și participarea la târgurile internaționale Save the Planet – 
Sofia, Bulgaria (16-18 aprilie 2019) și Ecomondo - Rimini, Italia (5-8 noiembrie 2019);  
 b. participarea în comun și armonizarea unor puncte de vedere, în cadrul întâlnirilor de lucru de 
la nivelul ministerelor și a altor instituții din țară, precum și în cadrul comisiilor de lucru, ale 
asociațiilor internaționale unde A.R.M.D. este membru național, respectiv FEAD și ISWA.  
 
 3. Organizarea de cursuri de pregătire profesională, de specialitate și de instruire pe teme 
de interes pentru beneficiari. 
 
 4. Colaborare prin intermediul revistei „Managementul Deșeurilor”. La acest punct, vă 
propunem colaborarea prin reclamă în revista „Managementul Deșeurilor” (prețurile rămân cele 
de anul trecut).  
 Revista format A4, tipar color are o apariție trimestrială, este tipărită în 1.000 exemplare și este 
distribuită gratuit tuturor membrilor Asociației Române pentru Managementul Deșeurilor, autorităților 
locale, primăriilor de orașe și municipii, consiliilor județene, agențiilor de mediu teritoriale, 
autorităților centrale –(Guvern, Parlament, agentii si autoritati de mediu si servicii publice) precum și 
altor instituții de stat, universități și specialiști în domeniu. 
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*Prețurile afișate sunt prețuri finale, A.R.M.D. nefiind plătitoare de TVA 
 

Contractele de publicitate în revista Managementul Deșeurilor pentru anul 2019 vor fi semnate până la 
data de 15 februarie. 
 
Primul număr din 2019 al revistei urmează sa apară în cursul lunii martie, iar materialele vor fi 
transmise până la data de 25 februarie, la adresa de e-mail office@armd.ro. 
 

 
Toți cei care doresc publicarea de articole de specialitate în revista noastră, vor lua legătura cu 

redacția la adresa de email office@armd.ro.  
Așteptăm solicitările dumneavoastră de a fi parteneri ai Asociației Române pentru 

Managementul Deșeurilor la organizarea unor evenimente de mediu și de a fi prezenți în cea mai 
veche publicație de mediu din România.  
 
 
Cu stimă,  
Director A.R.M.D.  
Viorel MARCU 


