Asociația Environ participă la conferința ,,Soluții germane pentru sectorul de
management al deșeurilor”
Asociația Environ participă Marți, 19 februarie, la conferința ,,Soluții germane pentru sectorul de
management al deșeurilor”, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno – Germană la
Hotel Mariott, începând cu ora 9.
Evenimentul face parte dintr-un program al Ministerului Federal al Economiei din Germania care
se adresează firmelor din ambele state interesate să dezvolte afaceri bilaterale în domeniul
gestionării deșeurilor și are drept scop promovarea pe plan local a tehnologiilor și soluțiilor
germane în acest domeniu.
În cadrul evenimentului, printre subiectele abordate de experții români și germani vor fi: condițiile
economice și juridice cadru pentru gestionarea deșeurilor din Germania și România,
managementul integrat al deșeurilor și tehnica inovativă de gestionare a deșeurilor. De
asemenea, delegația germană de afaceri va avea ocazia să își prezinte soluțiile tehnice și să
împărtășească experiențele concrete în managementul deșeurilor.
,,Importanța deosebită a acestui eveniment rezidă în faptul că deschide noi perspective pentru
colaborarea și transferul de know how și best practice în domeniul managementului modern al
deșeurilor de la unul dintre cele mai avansate state din lume în domeniul soluțiilor de protecție a
mediului și reciclare. Suntem încântați că ne numărăm printre participanții la această conferință”,
a declarat Andrei Orban, președinte Asociația Environ.
Mai multe informații despre participanții la conferință, precum și programul de desfășurare sunt
disponibile la următoarea adresă: http://www.econetromania.com/files/documents/abfall/Program%20_managementul%20deseurilor.pdf

Asociația Environ este o organzație colectivă non-profit de management al deșeurilor de
echipamente electrice și electronice, având ca scop preluarea responsabilităților producătorilor și
importatorilor referitoare la colectarea, tratarea, valorificarea și eliminarea nepoluantă a acestor
tipuri de deșeuri. Asociația Environ are două obiective principale: organizarea și implementarea
unui sistem eficient de management al deșeurilor de echipamente electrice și electronice și
atingerea obiectivelor de reciclare pe acest flux de deșeuri, conform prevederilor Directivei
2002/96/EC transpusă în legislația națională prin HG 1037/2010.

