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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Ministrul Rovana Plumb a deschis a 20-a ediţie a Târgului de  

Mediu Romenvirotec 

 

 

 Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Rovana Plumb a deschis astăzi, 

09 Aprilie 2013, a 20-a ediţie a Târgului de Mediu „Romenvirotec 2013 – Expoziţie 

internaţională de tehnologii si echipamente de protecţie a mediului”, organizat în 

incinta pavilionului expoziţional Romexpo. 

 Ministrul Rovana Plumb a subliniat importanța asocierii unor astfel de 

evenimente, cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice precum și cu 

autoritățile locale. Târgul Romenvirotec îşi desfășoară activitatea în fiecare an şi 

urmărește ca protecţia mediului să fie cunoscută prin metode interactive și 

prietenoase. 

 „Târgul Romenvirotec este o platformă importantă atât pentru progresul 

tehnologic, şi vad aici foarte multe societăţi şi asociaţii în domeniu, cât şi pentru eco-

educaţie, în vederea adoptării unei atitudini responsabile faţă de mediu”, a completat 

ministrul Mediului.  

 În cadrul deschiderii oficiale a evenimentului, ministrul Rovana Plumb a vizitat 

câteva standuri amenajate în cadrul târgului, oprindu-se la standul instituţiei pe care o 

reprezintă, unde a semnat în cartea de onoare a Târgului de Mediu. În drumul către 

Laboratorul Verde al Reciclării, ministrul a vizitat şi standul Micul Ecologist, unde a 

avut o discuţie cu copii.  

Ediţia a doua a Laboratorului Verde al Reciclării a fost lansată tot în cadrul 

evenimentului Romenvirotec, ediţie  care se va derula în perioada aprilie - iunie 2013. 

 După deschiderea oficială a expoziţiei, ministrul Mediului şi Schimbărilor 

Climatice a participat la conferinţa cu tema „Managementul Deşeurilor la nivel 

naţional în condiţii de eficienţă şi competitivitate” organizată de Infomediu Europa, 
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sub patronajul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice. În cadrul conferinţei, 

ministrul Rovana Plumb a subliniat faptul că managementul deşeurilor este un 

domeniu deosebit de important pentru România, în acest sens ministerul elaborând 

Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor, document de bază pentru principiile 

şi direcţiile în acest domeniu.  

 „Dintr-o tonă de deşeuri electrice şi electrocasnice reciclate se pot obţine 

circa 400 g aur şi 200 g argint. Deci, toate aceste materii prime se pot reutiliza în 

continuare şi putem în plus crea locuri de muncă verzi. Deşeurile nu sunt doar o 

povară pentru comunităţi şi pentru stat, ele sunt şi o resursă care trebuie 

exploatată”, a menţionat ministrul, subliniind importanţa domeniului şi oportunităţile 

care se pot crea atât pentru autorităţile locale, dar şi pentru cetăţean şi asociaţii de 

profil. 

 Mai mult, ministrul a subliniat importanţa actualizării suportului legislativ ca 

funcţie de dezvoltare a cadrului instituţional şi tehnic, în vederea creşterii procentului 

de reciclare a deşeurilor municipale, unde este necesară crearea şi asigurarea unor 

pieţe pentru materiale reciclate. 
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