
 
 

Secretariatul General al Guvernului, membru al unei organizații europene de 
prestigiu în domeniul dezvoltării durabile. Care sunt avantajele 

Guvernul României a adoptat în ședința de joi, 13.11.2020, proiectul de lege prin care Secretariatului 
General al Guvernului a aderat la Rețeaua Consiliilor Consultative Europene pentru Mediu și 
Dezvoltare Durabilă (EEAC). Rețeaua este formată din organisme consultative înființate de guvernele 
sau parlamentele naționale sau regionale care promovează și facilitează schimbul informal de idei, 
cunoștințe și experiențe privind dezvoltarea durabilă. Inițiativa de aderare aparține Departamentului 
pentru Dezvoltare Durabilă, coordonat de László Borbély 

„Aderarea la acest organism întărește rolul României de hub regional în implementarea Obiectivelor 
pentru Dezvoltare Durabilă asumate în 2015. Pe modelul de success al țărilor europene, vom avea și 
la nivel național un Consiliu Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă, aprobat deja la nivel normativ, 
alcătuit din 34 de specialiști aleși în urma unei proceduri transparente și bazată pe meritocrație. 
Faptul că vom face parte din acest corp de eltiă european demonstrează încă o dată determinarea 
noastră pentru implementarea Strategiei naționale de dezvoltare durabilă.”, a declarat László 
Borbély. 

EEAC colaborează cu instituții ale Uniunii Europene. precum Comisia Europeană, Parlamentul 
European, Consiliul Uniunii Europene, Comitetul Economic și Social European și Agenția Europeană 
de Mediu, sprijină dezvoltarea altor rețele și think-tank-uri, precum Rețeaua Europeană de 
Dezvoltare Durabilă și Institutul pentru Politica Europeană de Mediu. De asemenea, EEAC este activă 
în promovarea dezvoltării durabile și facilitarea schimbului de bune practici în Europa și oferă 
consiliere și recomandări factorilor de decizie la nivel național și al Uniunii Europene fiind astfel o 
platformă de dialog, dezbatere și promovare a experiențelor și cunoștințelor.  

În prezent, Rețeaua EEAC reunește șaptesprezece organe consultative din treisprezece țări și regiuni 
europene, prin reprezentanți ai mediului academic,  societății civile, sectorului privat și 
organismelor publice. 

Principalele avantaje ale membrilor EEAC sunt: 

 Dreptul de participare la sesiunea plenară anuală: oferă membrilor oportunitatea de a afla 
despre cele mai noi evoluții și tendințe în domeniul dezvoltării durabile la nivel european; 

 Dreptul de a face parte din grupurile de lucru: Grupurile de lucru sunt un mecanism cheie de 
colaborare în rețeaua EEAC. Aceste grupuri sunt prezidate de membrii EEAC pe baze 
voluntare și reunesc opiniile organismelor consultative individuale și ale altor părți 
interesate pe teme selectate; 

 Posibilității extinse de comunicare și stabilire de contacte cu membrii consiliilor consultative 
europene; 

 Dreptul de acces la resursele informaționale: organizația oferă acces la informații și date 
recente și relevante privind evoluția politicilor de dezvoltare durabilă în Europa; materiale și 



 
documente specifice sesiunilor plenare anterioare (studii de caz, prezentări, rapoarte de 
lucru etc.); rapoartele grupurilor de studiu și cele mai recente publicații ale experților 
EEAC; 

 Acces la platformă pentru schimb de cunoștințe, bune practici și dialog între membrii EEAC.  



 

  


