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Consiliul Județean Sibiu a fost selectat să susțină în data de 20 octombrie, intervalul 12:30-14:00, un 

eveniment on line în cadrul  Săptămânii europene a regiunilor și orașelor - #EURegionsWeek, cel mai mare 

eveniment anual de la Bruxelles dedicat politicii regionale și care reunește în perioada 5 -22 octombrie, 

regiuni și orașe din întreaga Europă. Din cauza pandemiei de coronavirus, evenimentul a fost extins la trei 

săptămâni și se va desfășura exclusiv on line.  

 

Ca în fiecare an, organizatorii adaptează programul la contextul specific al agendei UE, iar anul acesta a 

fost structurat, astfel: prima săptămână este dedicată  Capacitării cetățenilor, a doua săptămână este despre 

Coeziune și cooperare, iar ultima săptămâna – cea în cadrul căreia va avea loc și evenimentul susținut de 

echipa Consiliului Județean și parteneri invitați - este despre Europa Verde și va conține o varietate de 

sesiuni de lucru pe teme precum Pactul Verde European, eficientizarea energetică și biodiversitatea. 

 

Evenimentul organizat de Consiliul Județean Sibiu va fi transmis LIVE pe pagina de Facebook a instituției, 

precum și pe pagina Daniela Cîmpean – președinta Consiliului Județean Sibiu. Acesta se subscrie temei 

“Europa Verde”, oferind ca exemple de implementare la nivel local a acestei priorități proiectele deja 

implementate de Consiliul Județean Sibiu în domenii precum gestiunea deșeurilor sau eficiență energetică. 

Colectarea deșeurilor în județul Sibiu se face pe cinci fracții încă din 2016, urmând ca printr-un nou proiect 

european aflat în curs de elaborare să se implementeze tehnologii de ultimă oră în tratarea deșeurilor, pentru 

a reduce cât mai mult cantitățile ce se depozitează la groapă. În anul 2019, Consiliul Județean Sibiu a fost 

prima autoritate locală din România care a eliminat plasticul de unică folosință din evenimentele finanțate și 

organizate. În ce privește planurile de viitor, județul Sibiu va marca în 2021 Anul Drumeției și va găzdui 

Eurorando, cel mai mare eveniment al pasionaților de drumeții din Europa. Proiectul de construire al Noului 

Spital Județean integrează de asemenea exigențe legate de eficiență energetică și utilizarea energiei 

regenerabile. Aderarea la Pactul Verde European este una dintre prioritățile președintei Consiliului Județean 

Sibiu, Daniela Cîmpean, o țintă fiind și obținerea certificării ca Destinație Verde pentru Județul Sibiu.  

 

Agenda evenimentului și temele abordate de invitați pot fi regăsite mai jos: 

 

▪ 12.30 Europa Verde, o prioritate pentru județul Sibiu - Daniela Cîmpean, președinta Consiliului 

Județean Sibiu (CJS) 

▪ 12.40 Management integrat al deșeurilor. Realizări și perspective pentru viitor - ADI Eco Sibiu 

▪ 12.50 Politica publică de eliminare a plasticului de unică folosință. Contextul european. 

Cooperarea cu societatea civilă la nivel local – Un viitor fără gunoi 

▪ 13.05 Sibiu ca gazdă a Eurorando și a viitoarei destinații verzi - Asociația Județeană de Turism Sibiu 

▪ 13.20 Întrebări și răspunsuri 

▪ 13.55 Încheierea sesiunii 

“Fac parte din Comitetul European al Regiunilor și îmi dau seama cât de importante sunt colaborarea și 
schimbul de experiență cu alte țări europene. Am participat anul trecut la Săptămâna Europeană a Regiunilor 
și Orașelor în calitate de invitat și iată că anul acesta am reușit, prin evenimentul pe care îl organizăm, să 
oferim și noi exemple Europei. Viziunea de dezvoltare a județului are în mare parte aceleași principii precum 
cele promovate de Comisia Europeană, iar proiectele pe care le-am demarat sau urmează să le 
implementăm și propuse ca teme de discuție în acest eveniment, au convins că sunt exemple ce merită 
promovate publicului din întreaga Europă”,  a declarat Daniela Cîmpean – președinta Consiliului Județean 
Sibiu.   

https://www.facebook.com/cjsibiu/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://twitter.com/search?q=EURegionsWeek
https://europa.eu/regions-and-cities/news/let%E2%80%99s-build-future-together_en
https://europa.eu/regions-and-cities/news/come-and-engage-us-around-cohesion-cooperation_en
https://europa.eu/regions-and-cities/news/euregionsweek-green-week_en
https://www.facebook.com/cjsibiu/
https://www.facebook.com/presedinta.cj.sibiu

