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Comunicat 
Patronatul Producatorilor de Agregate Minerale gazduieste cea de-a 3-a 
reuniune a grupului de lucru al Uniunii Europene a Producatorilor de Agregate, 
privind mai buna implementare si consolidarea cadrului de reglementare din 
sectorul agregatelor - Orastie, 4 octombrie 2019 
 
24 Septembrie 2019 

Suntem onorati sa comunicam tuturor celor interesati ca Patronatul Producatorilor de 

Agregate Minerale (PPAM) gazduieste anul acesta un important eveniment al Uniunii 

Europene a Producatorilor de Agregate (UEPG - Union Européenne des Producteurs de 

Granulats). 

Evenimentul este prilejuit de a 3-a reuniune a Grupului de lucru privind mai buna 

implementare si consolidarea cadrului de reglementare din sectorul agregatelor (BIRE Task 

Force meeting) si va avea loc la Orastie in data de 4 octombrie 2019. 

Patronatul Producatorilor de Agregate Minerale este singura organizatie patronala din 

domeniul agregatelor minerale din Romania si este membru al Uniunii Europene a 

Producatorilor de Agregate (UEPG), asociatie care reunește producători de agregate din 28 de 

tari. 

Conform agendei preliminare a evenimentului, César Luaces Frades, Chair al UEPG BIRE 

Task Force, va prezenta in deschidere o serie de documente de lucru ale UEPG (Survey on 

Better Implementation and Regulatory Enforcement, UEPG Action Plan). Prezentarile vor fi 

urmate de Masa Rotunda cu titlul “Experiente si actiuni intreprinse de membrii UEPG” si de o 

sesiune deschisa discutiilor libere asupra pasilor urmatori. 

Evenimentul va avea loc in Complexul Arsenal Park, Strada Codrului, Orăștie, Romania, 

335700. 

In partea a doua a zilei, incepand cu ora 15, se vor desfasura lucrarile Adunarii Generale a 

Patronatului Producatorilor de Agregate Minerale din Romania la care sunt asteptati peste 30 

de membri si parteneri ai Patronatului. 

La finalul lucarilor va fi emis un Comunicat de Presa. 
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