Program
Delegație de informare online: Tehnologii de reciclare și managementul
deșeurilor
Domenii cheie: Colectare selectivă, reciclare precum și echipamente de valorificare și tratare a deșeurilor
Luni, 07 septembrie 2020: Delegație de informare virtuală și simpozion de specialitate - Ziua 1 10:00 - 10:30 Uhr

Introducere
- rundă introductivă a participanților români – sală de conferință Webex,
- prezentarea programului și formatele virtuale care vor fi utilizate în cadrul evenimentului informativ
online (Webex și Zoom)
- briefing și prezentarea obiectivului delegației
- deschiderea oficială a evenimentului de către BMWi

10:30 - 11:30

Simpozion online „Revoluția tehnologică - revoluția materiei prime“
Introducere în managementul deșeurilor germane „Evoluții și inovații tehnologice” cu Institutul IWKS
Fraunhofer și participarea la o discuție online despre necesitatea soluților in domeniul
managementului deșeurilor din România precum și despre procesele și tehnologiile nemțești

12:30 - 14:30

Pauză de prânz și discuții bilaterale individuale

14:30 - 16:30

Simpozion online „Reintroducerea materiilor prime secundare în procesele de fabricație“
- Eliminarea și tratarea deșeurilor din construcții și comerciale;
- Materii prime secundare și statutul impozitului pe materiile prime în Germania și UE;
- Reintroducerea materiilor prime secundare prelucrate în materiale de construcție și îngrășăminte;
Prelegerile și prezentările de exemple și modele ale Grupului Geiger (Garching), MUEG
Mitteldeutsche GmbH și IWKS, urmate de o discuție cu toți cei prezenți despre procedurile actuale
din România și modul în care acestea pot fi îmbunătățite sau schimbate cu ajutorul Germaniei.

Marți, 08 septembrie 2020: Delegație de informare virtuală și simpozion de specialitate - Ziua 2 10:00 - 11:00

Turul virtual al unei companii „Digitalizarea procesului depozitării deșeurilor precum și cel al
aprovizionării cu materii prime“
- compania SSI Schäfer
- introducere în colectarea digitală și planificarea eliminării deșeurilor
Realizarea unui tur virtual al companiei SSI Schäfer prin intermediul unui Live-Stream, completat de
un discuții moderate și de o rundă de întrebări-răspunsuri
.

11:00 - 11:45

Round-Table „Provocările digitalizării - eliminarea deșeurilor“
- provocările digitalizării privind eliminarea deșeurilor în România și Germania,
- reciclarea și lanțurile valorice,
- participarea cetățenilor și importanța acestora în eliminarea deșeurilor în anul 2030,
- importanța pentru companiile și furnizorii de depozitare.
Folosind exemplul și experiența de la Berlin. În discuție cu compania Bellersheim din Westerwald,
precum și cu Berliner Stadtreinigung (BSR).

11:45 - 14:30

Pauză de prânz

14:30 - 15:00

Sisteme de reintroducere, lanțuri de aprovizionare și procese logistice „Încheierea ciclului în
mediul industrial și comercial”
Prelegere, film și conferință online cu
- Fundația GreenCycle și
- PreZero.

15:15 - 16:00

Round-Table „Avantajele și dezavantajele recuperării materialelor și energiei din deșeurile
bio“
- Tendințe și provocări în tratarea deșeurilor organice în România și Germania.
Discuție cu TU Rostock și cu Centrul german de cercetare a biomasei DBFZ și cu operatorii de
instalații.

16:00 - 16:30

Runda de feedback și încheiere
Sfârșitul delegației de informare

*Pot fi aduse modificări fiecărui punct prezent în program
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