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COMUNICAT DE PRESĂ 
  8 iunie- ZIUA PENTRU INFORMAȚII A PROGRAMULUI LIFE – LIFE INFODAY  

 
 
Prin tradiție, Comisia Europeană organizează activități de cunoaștere și diseminare a 
modului în care se asigură diferitele tipuri de finanțări. Programul LIFE instrument de 
finanțare al UE pentru acțiuni de mediu și climă, este cel mai reprezentativ din punct de 
vedere al Mediului. Obiectivul general al LIFE este de a contribui la implementarea, 
actualizarea și dezvoltarea politicii și legislației UE în materie de mediu și climă, prin 
cofinanțarea proiectelor cu valoare adăugată europeană. 
 
LIFE a început în 1992 și până în prezent au existat patru etape complete ale 
programului.  
 
În această perioadă, LIFE a cofinanțat aproximativ 3954 proiecte din întreaga UE, 
contribuind cu aproximativ 3,1 miliarde de euro la protecția mediului.  
 
Din 1999 până în prezent, România a implementat un număr de 66 de Proiecte. 
 
Anul acesta sesiunea pentru apelul de proiecte a fost lansată la finele lunii Aprilie, iar 
depunerea Proiectelor  se va face până la data de 15 Septembrie 2017. 
 
În cadrul evenimentului LIFE INFODAY vor fi prezentate noutățile acestui an care sunt 
legate de: utilizarea rezultatelor specifice programului cadru de cercetare în cadrul UE, 
pentru proiecte ce cercetare (de exemplu orizont 2020 ), relevante pentru asimilarea și 
modul în care aceste rezultate vor fi utilizate pentru punerea în aplicare pe durata unui 
proiect. O altă noutate, care se va prezenta, o reprezintă Proiectele cu Vocaţie de a fi 
Comercializate (C2M), Abordarea “ Mai Aproape de Piață”, sunt proiecte care pun în 
aplicare soluții de mediu în condiții de piață (la scară industrială, comercială) pe termen 
scurt-mediu. Este încurajată folosirea mult mai activă a practicilor care privesc achizițiile 
verzi.  

                 

La eveniment, sunt așteptați reprezentanți din partea: Camerelor de Comerț, instituțiilor 

reprezentative pentru Mediu, Ministerul Mediului, Agențiilor pentru Protecția Mediului, 

Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Ministerului Finanțelor Publice, ONG-urior de 

mediu, asociații profesionale, reprezentanți din partea Comisiei Europene – Agenția 

Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii.   

Manifestarea va avea loc mâine, 8 iunie, la Grădina Botanică, în cadrul Muzeului 

Grădinii Botanice, începând cu ora 9.00. 
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