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În perioada 24 – 27 aprilie,»
directorul ADR Sud Muntenia,
dr ing. Liviu Mușat, a participat în calitate
de stakeholder, la prima întâlnire
interregională din cadrul proiectului
BIOREGIO – „Regional circular economy
models and best available technologies
for biological streams”, ce a avut loc
în Lahti, finlanda.

Invitația a fost lansată de către Institutul na -
țional de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și
Petrochimie ICECHIM – filiala Călărași, care imple-
mentează proiectul BIOREGIO, prin programului In-
terreg Europe, în calitate de partener, în cadrul unui
consorțiu condus de universitatea de Științe Apli-
cate din Lahti, finlanda. 

În cadrul acestui eveniment s-au realizat schim -
buri de experiență cu autorități din finlanda, Spa-
nia, Grecia, Slovacia și franța și a avut loc o se rie
de întâlniri de lucru la care au participat autorități
implicate în gestionarea fondurilor europene și alți
factori interesați. 

Menționăm că prima etapă a proiectului BIO-
REGIO se des fă șoară în perioada ianuarie 2017 – de-
cembrie 2019 și își propune să contribuie la îm bu -
nătățirea politici lor regionale și a transferului teh-
nologic în ceea ce privește valorificarea fluxurilor
organice, rezultatul vizat fiind valorificarea supe-
rioară a acestora și o utilizare mai eficientă a resur -
selor, în conformitate cu Planul de Acțiune al uE pen -
tru Economia Circulară COM/2015/0614.
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