
Un eveniment

PRIAevents organizează conferința PRIA Environment Conference, eveniment complex, cu teme extrem de importante
și reprezentanți ai tuturor părților implicate în protecțiamediului, în data de 8 februarie 2017, începând cu ora 9.30.

PRIA Environment Conference va găzdui autorități, reprezentanți de marcă ai mediului de business, ai autorităților și ai
comunitatății științifice, precum și lideri comunitari, care vor discuta politici în curs de dezvoltare, probleme și
progrese tehnologice care au impact asupra resurselor naturale, precum și oportunități concepute pentru a crea un
viitor durabil prin gestionarea corectă a mediului. Totodată se vor dezbate subiecte referitoare la dezvoltarea acestor
interacțiuni complexe, care redefinesc viitorul mediului în România și alinierea la cerințele internaționale.



În cadrul conferinței PRIA Environment Conference veți beneficia de aflarea noutăților din domeniu,
analize la un nivel înalt. Se va dezbate despre politica naţională în domeniul gestionării deşeurilor,
managementul deșeurilor si transformare acestora și cum putem învăța din experiența altor țări. Vom
afla despre rezultatele orașelor din România și care se alta pe locurile fruntașe.

De asemenea, vor fi abordate subiecte importante despre tratarea, epurarea și managementul resurselor
de apă, reciclarea elecronicelor și electrocasnicelor, prevenirea și controlul poluării mediului, deseurile di
n ambalaje, metale și deșeuri periculoase.

Participa la conferința PRIA Environment Conference sa analizăm împreună noutățile legislative cu
impact asupra comunităților noastre, strategii și politici, precum și schimbările actuale, precum și impact
ul tehnologic asupra mediului. Află care sunt eforturile facute de companii pentru un mediu mai curat.

Vei avea ocazia să îi întâlnești pe cei mai importanți oameni din domeniu, să participi la un eveniment
interactiv, deosebit, astfel încât la finalul evenimentului să avem trasate idei, soluții și propuneri.



AGENDA

09.30 - 10.00 - Înregistrarea participanților
10.00 - 12.30 - PROTEȚIA MEDIULUI ÎN ROMÂNIA

• Strategia Naționale pentru Dezvoltare Durabilă (SNDD) a României – orizonturi 2020-2030
• Managementul mediului și evaluări pentru dezvoltare durabilă în Romania
• Politica naţională în domeniul gestionării deşeurilor.  Managementul deșeurilor si transformare 

acestora. Taxa pe tonă pentru deșeurile depozitate la gropile de gunoi. Cine o va suporta? 
• Ce valoare are piața reciclării și cum putem încuraja industria verde? Ce procent de reciclare are 

romania acum? Ce tinta avem in fiecare an? Care trebuie sa fie aceasta pana in 2020? 
• Cum se adaptează Bucureștiul cerințelor de mediu europene și mondiale? Dar celelalte orase?
• Se poate construi o nouă instalație pentru tratarea și neutralizarea deșeurilor în Municipiul Bucu

rești? Care este situația depozitelor de deșeuri care deservesc Capitala?  Ce orașe au rezultate 
mai bune?

• Cum se implică companiile în protecția mediului? Cum pot contribui companiile la educarea
angajaților, dar și a cetățenilor în general, pentru respectarea normelor de mediu?

• Educația pentru protecția mediului. Cine o realizează acum? Cum ar trebui sa fie aceasta 
realizată pentru a avea rezultate mai bune?

• Modalități de informare și încurajare a populației pentru a colecta selectiv și a recicla; Cum ar 
trebui responsabilizați cetățenii?

• Tratarea, epurarea și managementul resurselor de apă; 
• Reciclarea elecronicelor ți electrocasnicelor?  Sunt acestea o provocare datorită consumului cât 

mai crescut din ultimii ani? Ce studii există?
• Poluarea aerului: unul dintre cele mai mari riscuri pentru sănătatea umană și îmbunătățirea

calității aerului în paralel cu continuarea dezvoltării tehnologice;
• Ce poate învata Romania din experienta altor state despre colectarea selectivă, managementul 

deșeurilor, poluare?



• Deficiențe în managementul deșeurilor solide și al apei reziduale, rețeaua de distributie a apei 
potabile,managementul deșeurilor spitalicesti și industriale, precum și cel al zonelor umede și 
protejate din 

• România;
• Prevenirea și controlul poluării mediului, tehnologii și echipamente de protecția mediului;
• Ce soluții are pot exista la blocajul din sectorul gestionării deșeurilor de ambalaje?
• Reziliența și managementul dezastrelor, dezvoltare durabilă într-o lume aflată într-o continuă

schimbare;
• Anticiparea efectelor schimbărilor climatice şi elaborarea din timp a unor planuri de măsuri pe

ntru situaţii de criză generate de fenomene naturale sau antropice;
• Asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare prin valorificarea avantajelor comparative ale 

României, fără a face rabat de la exigenţele privind menţinerea fertilităţii solului, conservarea
biodiversităţii şi protejarea mediului;

• Programe de reciclare a deșeurilor metalice;
• Ce rol pot juca asociațiile de locatari din România? Dar ONG-urile? Dar societatea civilă?
• Care sunt propunerile mediului de afaceri? Ce responsabilități își asumă acestea? Dar autorități

le, dar
• societatea civilă?
• Care sunt studiile realizate de experți? Exemple din alte tări

• 12.30 -13.00 –Q&A
• 13.00-14.00 – Networking lunch



Lectori:

Daniel CONSTANTIN –Viceprim-Ministru, MinistrulMediului *TBC

Radu MERICA –Director General, RER (RecuperareEcologicășiReciclare)

Constantin DAMOV –Co-Founder, Green Group

Cristian LAZĂR–Director Comercial, Rom Waste Solutions

Mihai ROHAN –Presedinte, CIROM

JiuliaLEFERMAN–Director General, BerariiRomâniei

*Irina IONESCU -Președinte, AsociațiaNaționalăpentru BăuturiRăcoritoare

*Robert UZUNA–Presedinte,Asociatia Romanapentru Ambalajesi Mediu

*Andrei ORBAN –Presedinte,Asociatia Environ

Radu OPAINA –Fondator FAPR

*ȘtefanBUCIUC –Președinte, Let’s Do It Romania
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