
 
 

 

 

ARAD - CANDIDAT CAPITALA VERDE A EUROPEI 2018 

14 - 16 octombrie 2015  •  Expo Arad 

Eveniment internațional de mediu 

Ediția a XIII-a 
 

INVITAȚIE CONFERINȚĂ 
 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad, în parteneriat cu Municipiul Arad, are 

plăcerea de a vă invita să luați parte la conferința organizată cu ocazia evenimentului internațional de 

mediu - Ecomediu 2015. 

Pentru că anul acesta Ecomediu susține candidatura Municipiului Arad la Capitala Verde a Europei 2018, 

vă specificăm programul conferinței care va fi susținut de către Municipiul Arad: 

Ziua 1 (miercuri, 14 octombrie) - Apă, aer, sol 

Importanța competiției pentru obținerea titlului de Capitală Verde a Europei 2018. Viziunea 

Municipiului, cu accent pe cele trei priorități: spații verzi, transport și energie. 

Prezintă: Domnul Primar Gheorghe Falcă 

Proiecte relevante realizate de Municipiul Arad 

Prezintă: Doamna Gabriela Fistis (SC Denkstatt România SRL) 
 

Ziua 2 (joi, 15 octombrie)  - Deșeuri 

Exemple de bune practici care pot fi aplicate la nivel local 

Municipiul Arad și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de 

Gestionare a Deșeurilor Județul Arad 

Metodologia privind managementul deșeurilor la nivel local prin coordonarea Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, 

conform noii legi 

Municipiul Arad și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de 

Gestionare a Deșeurilor Județul Arad 
 

Ziua 3 (vineri, 16 octombrie) - Voluntariat și inovare 

Eco-inovare 

Prezintă: Doamna Ada Szilagyi (Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile) 

Se pot înscrie cu lucrări în cadrul conferinței societăți, instituții, universități, specialiști în domeniu, 

precum și cei care consideră că pot transfera experiența lor către publicul intersat. 

Toate lucrările prezentate vor fi publicate în broșura evenimentului, care va avea ISBN, iar autorii vor 

primi diplome de participare la conferință. 

Din auditoriu pot face parte persoanele interesate, care se înscriu în prealabil. 

Formularele de participare destinate înscrierii cu lucrări în cadrul conferinței sau ca parte din auditoriu, 

le regăsiți anexate acestei invitatii. 

Așteptăm cu interes înscrierea și participarea Dumneavoastră la acest eveniment! 

Cu  considerație, 

Tiberiu Ciul 

Director General CCIA Arad 

Tel.: +40.726.376 773 


