15 martie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ
Viceprim-ministrul Grațiela Leocadia Gavrilescu, ministrul mediului,
la conferința națională “Obiective specifice privind gestionarea deșeurilor pentru
perioada 2018 -2025 în cadrul PNGD”

Miercuri, 14 martie 2018, doamna viceprim-ministru Grațiela Leocadia GAVRILESCU,
ministrul mediului, a participat la conferința națională “Obiective specifice privind
gestionarea deșeurilor pentru perioada 2018 -2025 în cadrul PNGD”, eveniment
dedicat dezbaterilor cu privire la noutățile legislative în domeniul gestionării deșeurilor și
a serviciilor publice la nivel național.
În alocuțiunea sa, doamna ministru a apreciat că ”prin organizarea acestei prime
conferințe naționale dovedim că toată lumea a înțeles că trebuie să punem umărul la un
sistem unitar de gestionare a deșeurilor. Avem Planul Național de Gestionare a
Deșeurilor, iar acum trebuie să lucrăm la implementarea instrumentelor economice.
Trebuie să elaborăm ghiduri, proceduri de lucru și, nu în ultimul rând, să conștientizăm
populația cu privire la colectarea selectivă, astfel încât cetățenii să înțeleagă care sunt
avantajele acestor instrumente economice, ce înseamnă <plătești cât arunci>”.
De asemenea, făcând referire la pachetul de măsuri adoptat de Comisia Europeană pentru
trecerea la o economie circulară, ministrul mediului a mai spus: ”Trebuie să dezvoltăm o
puternică industrie de reciclare în România, care să creeze locuri de muncă. Vom face
eforturi pentru a identifica resurse financiare pentru dezvoltarea acestei industrii, astfel
încât să ne utilizăm resursele într-un mod mai inteligent, asigurând un mediu sănătos și
curat pentru generațiile viitoare.”
Evenimentul a fost organizat de Revista InfoMediu Europa în colaborare cu Ministerul
Mediului și Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI). La conferință au
participat reprezentanți ai Ministerului Mediului cu atribuții în domeniul managementului
deșeurilor și ai Ministerului Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru
POIM. De asemenea, la dezbateri au fost prezenți reprezentanți ai asociațiilor de
colectare și reciclare deșeuri, precum și ai societăților de salubritate.
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