
 

 

Program 
Delegație de informare: Tehnologii de reciclare și management-ul 

deșeurilor 
Domenii cheie: Colectare selectivă, reciclare precum și echipamente de valorificare și tratare a deșeurilor 

Duminică, 06. septembrie 2020: Sosire 

După-amiază Sosirea participanților, transfer la hotel urmat de briefing și cină 

Luni, 07. septembrie 2020:  Vizitarea IFAT 2020 cu vizite la firme selecționate 

07:30 - 8:30  Mic dejun comun și plecare de la hotel spre IFAT  

9:00 - 12:30  Participarea la deschiderea oficială a târgului IFAT – Messe München 

Participarea la deschiderea oficială a târgului și tur ghidat  

12:30 - 13:40  Pauză de prânz 

Prânz comun al delegației române împreună cu alți invitați internaționali - Matchmaking 

14:00 - 18:00  Vizitarea instituțiilor și companiilor germane expozante la IFAT 2020 

Vizite coordonate și discuții colective & individuale B2B   

De la 18:30  Cină comună; reprezentanții politici vor participa la recepția de stat 

Marți, 08. septembrie 2020: Discuții de tip podium la IFAT 2020 

 8:00 - 09:00  Plecare de la hotel spre IFAT 

09:30 - 13:30  Conferință de specialitate și informare organizată  pentru firmele românești participante, având 

următoarele teme: 

- Introducere în piața germană de profil:  modificări în mediul de reglementare și dezvoltarea tendințelor 

tehnologice în economia circulară, 

- „Peak Phosphor Technologie“ – nămol de epurare ca sursă secundară pentru fosfat materie primă 

- Soluțiile de transport (fără emisii de carbon) bazate pe o planificare optimizată a rutelor sunt soluții care 

apropie România de atingerea obiectivelor circulare  

- Digitalizarea și aprovizionarea cu materii prime  

- Evoluția tehnologica și transformarea materiei prime – produsele inovative necesită materiale noi – exemple 

și abordări  

- Închiderea ciclului în mediul industrial și comercial (comerț cu amănuntul, energie, produse chimice) 

- Sisteme de sortare modulare și flexibile pentru o mai bună reciclare a materialelor - Seseco cu Fraunhofer 

IWKS 

- Modele și proiecte Waste-to-Energy și Resource Recovery  

13:30 - 14:30  Prânz comun și networking 

De la 14:30  Vizite individuale: Posibilitatea de a iniția discuții individuale B-2-B  în cadrul târgului  

19:00 - open End  Seară bavareză la Löwenbräukeller în München 

Miercuri, 09. septembrie 2020: Vizite la companii și instituții germane din domeniul managementului deșeurilor 

Începând cu ora 

8:30 

Plecare de la hotel cu autocarul 

09:00 - 11:30 Prima vizită: Vizită la administrația orașului Landshut. Întâlnire cu primarul Alexander Putz și cu 

reprezentanții administrației orașului precum și cu cei ai firmei de eliminare a deșeurilor municipale. 

Prezentarea proceselor de planificare și atribuire, precum și rezoluții și monitorizare. Experiența și gestionarea 



 

 

co-finanțării de către guvernul de stat și federal. Organizarea și conducerea unei companii municipale eficiente 

pentru eliminarea deșeurilor menajere și comerciale. Schimb de experiență despre gestionarea deșeurilor de 

ambalaje din Germania. Alte întrebări generale și discuții cu privire la gestionarea deșeurilor în Germania și 

România. 

12:00 - 14:00 Prânz comun 

14:30 - 16:00 Vizita numărul doi: vizitarea companiei Geiger în Garching  

Grupul Geiger este o companie tradițională și, în același timp, foarte inovatoare în domeniul eliminării și 

procesării deșeurilor de construcții și comerciale. În reciclare, Geiger mapează toate tipurile de deșeuri reciclate 

care ulterior sunt introduse ca materii prime și secundare în ciclul de fabricație. Acestea includ materiale de 

construcție, metale, materiale plastice, folii, deșeuri de lemn, hârtie și carton. 

Participanții delegației pot obține o imagine de ansamblu asupra celor mai moderne și integrate modele de 

reciclare și asupra modului în care resursele reciclate pot înlocui materiile prime fosile. Este dedicat in special 

sectorului construcțiilor, pentru care în România sunt necesare investiții în acest domeniu.   

16:30 - 21:00 Întoarcerea la hotel, cină comună și program de seară 

Joi, 10 septembrie 2020:  Vizite la companii și întâlniri individuale la târg 

De la 08:30 Plecare de la hotel 

09:30 - 11:30 

Vizita numărul 3: Vizita companiei Wurzer în Eitting  

Wurzer Umwelt GmbH este o companie modernă de gestionare și reciclare a deșeurilor. Compania, certificată 

de 20 de ani, este activă în domenii precum protecția mediului, valorificarea & reciclarea deșeurilor. Printre altele, 

compania operează o fabrică de biogaz, două uzine de compostare, o uzină de tratare a mineralelor și un centru 

de reciclare. Lucrările de pământ produc și vând produse din compost, scoarță și multe altele pentru grădinărit 

și peisagistică. Geiger are, de asemenea, sisteme fotovoltaice pe clădiri și hale - care generează aproximativ 

4,5 milioane kWh de energie verde și economisesc astfel 3.000 t CO2 pe an. În cadrul acestei vizite participanții 

la delegație pot obține o imagine de ansamblu asupra întregului lanț valoric al economiei circulare și să discute 

despre aceasta. Accentul va fi pus în mod special pe compostare, deoarece în acest domeniu sunt foarte multe 

de realizat în România. 

 Prânz comun 

14:00 - 15:30 Vizita numărul 4: vizite și discuții planificate individual de către participanții delegației în cadrul târgului IFAT  

După-amiază Meeting de încheiere & plecarea la aeroport - sfârșitul evenimentului și zborul de întoarcere 

 

 

 

 

* Pot fi aduse modificări fiecărui punct prezent în program. 

 

 

Erforderliche Parameter fehlen oder sind falsch. 
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