Агенда
Понедељк – 14. новембар
09:00 – 09:15
Пријем и добродошлица, господин Раул Попа, државни секретар у румунском Министарству за
заштиту животне средине, воде и шуме (фотографије)
09:15 – 09:45
Сакупљање, обрада и презентовање података у вези са генерисањем и третманом отпада у
Румунији и обавезе извештавања у сектору управљања отпадом (госпођа Сабина Иримеску) презентација
09:45 – 10:30
Дискусија
11:00 – 12:00
ECOTIC – колективна шема за отпадну електронску и електричну опрему (презентација и
фотографије)
12:00 – 13:00 Ручак
13:30 – 16:00 SC REMAT SUD
Процес сакупљања и третмана отпадних возилаhe, рециклажа отпада од обојених и необојених метала (фотографије)
16:30 – завршетак дана
Уторак – 15. новембар
Одлазак у Бузау
11:00
Green Group – општа презентација
Green WEEE – отпад од електонске и електричне опреме
Green Lamp – рециклажа сијалица
Ручак у путу
Green Group – рециклажа отпадних батерија
16:00 завршетак дана
Среда – 16. новембар
09:15 – 09:45

Локална Агенција за заштиту животне средине – дискусија о организацији система за
управљање опасним отпадом на локалном нивоу: како компаније извештавају о подацима и
начин валидације података од стране Агенције, процедура издавања дозвола, интегрисани
систем управљања отпадом - SMID, како је јавност укључена у процес доношења одлука,
научене лекције (фотографије)
10:00 Green Group




SIGUREG центар сакупљања
Рециклажа ПЕТ отпада и производња ПЕТ трака и r-PET – Green Tech
Производња рециклираних влакана од полиестра – Green Fiber International

12:00-13:00 Ручак
Green Group - закључци (презентације и фотографије)
16:00 завршетак дана
Четвртак – 17. новембар
Путовање у Браилу
09:30 – 16:00
Посета компанији SETCAR Braila – постројење за третман отпада:







Деконтаминација индустријских отпадних локација
Привремено складиштење опасног отпада
Одлагање опасног отпада
Фабрика за хемисјку неутрализацију
Одлагање PCB-a
Инсталација за мобилни третман са индиректном термалном десорпцијом

Презентацију и фотографије.
16:00 – Путовање до Букурешта
Петак – 18. новембарh
Путовање у Питести
09:00 – 14:00


Посета Асоцијацији за међуопштински развој (IDAs) за управљање отпадом из округа
Аргес. Дискусија о интегрисаном систему управљања отпадом на нивоу округа, који су они
имплементирали (научене лекције, како је јавност учествовала у процесу доношења
одлука). Презентацију и фотографије можете преузети овде.



Информације са сттудијског путовања, шта је научено, могуће солуције за Србију

14:00 – Завршетак студијске посете и одлазак на аеродром

