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Comunicat de presă
Elena Dumitru: „Educația pentru mediu începe să prindă contur și în România”
Secretarul de Stat al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Elena Dumitru, a
participat joi, 14 februarie 2013, la primul seminar de informare, conștientizare și instruire din
cadrul proiectului “Sistemul de management de mediu şi audit (EMAS) al Uniunii Europene şi
respectiv sistemul privind etichetarea ecologică al Uniunii Europene”.
Acestea reprezintă instrumente ale dezvoltării durabile pe care Statele Membre UE trebuie să
le promoveze, conform cerinţelor Regulamentelor prin care au fost adoptate la nivel european.
Evenimentul - organizat de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, prin Direcția
Evaluare Impact și Controlul Poluării - a avut drept scop facilitarea accesului la informații prin
utilizarea de mijloace funcționale, asupra obiectivelor și componentelor principale ale acestor
instrumente europene, informarea și instruirea organizațiilor publice sau private în legătură cu
modalitățile de aplicare și înregistrare în cadrul acestor sisteme, precum și prezentarea beneficiilor
pe termen lung aduse de aceste facilități.
Seminariile vor fi organizate de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, în toate
cele 8 regiuni de dezvoltare ale României în perioada 2013 – 2014.
În deschiderea evenimentului, secretarul de Stat Elena Dumitru a atras atenția supra necesității
unei dezbateri interactive, prin care conducerea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice să
fie informată cu privire la problemele întâmpinate în implementarea la nivel național a
instrumentelor UE și a susținut sporirea rolului educației de mediu. ”În primul rând vreau să
mulțumesc tuturor celor care au răspuns invitației noastre de a participa la acest seminar deoarece
sunt de părere că educația de mediu trebuie să constituie elementul de bază în implementarea
sistemului de protecție a mediului iar fără o gestionare corectă a întregului sistem nu se pot lua
decizii eficiente”, a spus Elena Dumitru.
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De asemenea, secretarul de Stat al MMSC a subliniat importanța sporită care trebuie acordată
dezvoltării economice durabile și creării de noi locuri de muncă prin implementarea sistemului de
management de mediu și audit EMAS și al etichetării ecologice europene de către agenții economici
și organizațiile publice sau private: ”Tranziţia către un sistem economic având la bază principiile
dezvoltării durabile constituie cel mai bun răspuns la actuala criză mondială, iar acest deziderat se
poate realiza doar printr-un management mai eficient al problematicilor economice, sociale şi de
mediu. Sistemul de management de mediu şi audit – EMAS şi sistemul privind Etichetarea
ecologică europeană sunt instrumente care oferă o mai bună înţelegere a conceptului dezvoltării
durabile și totodată, introducerea acestor instrumente la nivelul IMM-urilor este o pârghie
eficientă de creare de locuri de mucă verzi.”
În încheierea alocuțiunii susținute, secretarul de Stat al MMSC a reiterat importanța
implementării într-un ritm accelerat a acestor instrumente europene: „Sper ca ideile constructive
rezultate de pe urma acestei întâlniri de astăzi să ne ajute pe viitor atât pe noi ca instituție publică
centrală ce guvernează implementarea acestor instrumente ale Uniunii Europene cât și pe toți
ceilalți actori implicați în acest proces iar pentru facilitarea accesului agenților economici la
eticheta ecologică europeană, asceasta va fi acordată, prin intermediul Ministerului Mediului și
Schimbărilor Climatice, cu titlu gratuit” a declarat Elena Dumitru.
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