
    

                                                     

                                                                          

                                       

COMUNICAT DE PRESĂ 
„PLASTECO” 

 

 
Bucureşti, 14.05.2020  

 
 
Programul de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE 

Axa prioritară 4 “Mediu și utilizarea eficientă a resurselor” 

Prioritatea de investiții “Sprijinirea tranziției industriale către o economie eficientă 

din punct de vedere al utilizării resurselor, promovarea unei creșteri ecologice, a Eco 

inovării și a managementului performanței de mediu în sectorul public și cel privat” 

 

 

Titlul proiectului:  PLASTECO - “Supporting EU regions to curb plastics waste and 

littering” 

 

Membrii echipei de implementare din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 

Bucureşti - Ilfov au participat în data de 14.05.2020 la cea de-a doua înâlnire de 

lucru a parteneriatului proiectului “PLASTECO - Supporting EU regions to curb 

plastics waste and littering”, organizată online de către Cluster of Environmental 

Technologies – Bavaria, unul dintre partenerii proiectului. 

 

În cadrul acestei întâlniri de lucru au fost abordate următoarele subiecte:  

- progresul activităților prevăzute în cadrul proiectului și planul de lucru actualizat; 

- implicațiile COVID-19 asupra implementării proiectelor Interreg Europe; 

- stadiul colectării datelor din regiunile partenere și al realizării analizelor și studiilor 

comune;  



    

                                                     

                                                                          

                                       

- stadiul organizării întâlnirilor regionale cu stakeholderii; 

- organizarea workshop-ului regional având ca temă “Politici și practici de gestionare 

a apei urbane pentru reducerea scurgerilor de micro-plastice în mediu înconjurător”; 

- gestionarea activităților de raportare financiară și a celor de comunicare și 

diseminare. 

 

Proiectul PLASTECO - “Supporting EU regions to curb plastics waste and 

littering” este implementat în parteneriat de 8 regiuni din Uniunea Europeană şi 

beneficiază de finanțare prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG 

EUROPE. 

 

Obiectivul general al proiectului PLASTECO este de a sprijini regiunile partenere 

să beneficieze de prevederile strategiei UE în domeniul materialelor plastice și, în 

final, să își atingă țintele în ceea ce privește protejarea mediului, creșterea eficienței 

resurselor, atenuarea efectelor asupra sănătății și stimularea inovării, prin intermediul 

procesului interregional de învățare și prin schimburi de experiență și de bune 

practici.  

 

 

Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul proiectului: 

https://www.interregeurope.eu/plasteco/ 

 

 

Daniel Popescu 

Manager de proiect 

Telefon: 0758.222.600, fax: 021.315.96.59 

e-mail: daniel.popescu@adrbi.ro 

https://www.interregeurope.eu/plasteco/

