Simpozion - Reciclarea și managementul deșeurilor
14 iulie 2021, ONLINE

8:30 - 9:00

Înregistrare participanților

09:00 - 09:30

Cuvânt de bun venit și deschiderea oficială
Cuvânt de bun venit și deschiderea oficială de către:
AHK România - Andreas Lier, Director General BASF România, Președinte AHK
−
România
Ambasada Germaniei la București - Ahmed Bekov, Șeful Secției Economice și
−
Comerciale
Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor din România - Raul Pop, Secretar de Stat
−
Ministerul Federal al Economiei și Energiei
−

09:30 - 10:30

Economia circulară în România
Situația curentă a legislației și reglementărilor naționale din România. O retrospectivă a
evoluțiilor și realizărilor anterioare, precum și statusul planurilor actuale. Sesiune de
întrebări și discuții despre posibilele investiții, cooperări și schimbări. Acestea reprezintă
fundamentul modernizării economiei circulare din România.
Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor din România - Raul Pop, Secretar de Stat
−
Administrația Fondului pentru Mediu - Ion Vasile, Vicepreședinte
−
Administrația publică a municipiului București - Horia Tomescu, Viceprimar (tbc)
−
ADI Salubris - Adrian Teban, Președinte
−
ADID Timiș - Cristian Moș, Președinte / Vicepreședinte CJ Timiș
−

10:30 - 11:00

Pauză de cafea

11:00 - 12:30

Închiderea buclei în România și modernizarea industriei
„De la deșeuri la materiale reciclabile și resurse importante”
Prezentarea companiilor germane participante, a portofoliilor și ofertelor de produse
urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri.
SSI SCHÄFER - Fritz Schaefer GmbH
−
Dosta GmbH
−
PreZero International GmbH
−
Remondis SE & CO KG
−
Sutco RecyclingTechnik GmbH
−
Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG
−
MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH
−
Tietjen Verfahrenstechnik GmbH
−

12:30 - 14:00

Pauza de prânz

Implementator:

14:00 - 16:20

De la deșeuri la materiale reciclabile și resurse importante – realitatea din România
și obiectivele acesteia
În cadrul unei discuții de panel moderate, companiile germane își aprofundează
cunoștințele și intră în discuții directe, interactive cu participanții români. Participanții români
pot adresa direct întrebări companiilor germane, în funcție de interesul prezentat. Accentul
se pune pe mix-ul de cunoștințe tehnice și expertiză în implementarea, proiectarea și
operarea la fața locului. Printre acestea se numără:
−
Implementarea consecventă a unui model digitalizat și orientat către poluatori
(PAYT și EPR);
−
Procesarea și reciclarea fluxului de materiale pentru extragerea materiilor prime
secundare de înaltă calitate și maximizarea capacității acestora de
comercializare;
−
Manipularea și controlul fluxurilor speciale de materiale (de ex. deșeuri din
construcții și deșeuri biologice);
−
Atingerea obiectivelor de depozitare a deșeurilor prin modele durabile de
recuperare energetică a deșeurilor pre-tratate în cooperare cu companiile
industriale și energetice;
Rolul parteneriatelor comunitare și parteneriatelor publice-private (PPP) în
atingerea obiectivelor naționale
Responsabilitatea și modelele procedurale ale municipalităților române și administrarea
acestora în cooperare cu companiile de gestionare și reciclare a deșeurilor - din punctul de
vedere al primarilor sau al reprezentanților orașelor și municipalităților.
Abordări concrete pentru realizarea unor parteneriate cu sectorul public din
România
Municipiul Buzău, Primar Constantin Toma despre Green – Smart – Circular Buzău

16:20 - 16:30

Concluzii - întrebări și feedback / Finalul evenimentului

* Limba de desfășurare a evenimentului este limba germana/romana cu traducere simultană

Implementator:

