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Secretarul de Stat, Elena Dumitru participă la COPs/ExCOPs la Convenţiile de 

la Basel, Rotterdam şi Stockholm 

 

 Secretarul de Stat din Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Elena Dumitru a 

participat în data de 9 mai 2013, la discuţiile din cadrul meselor rotunde organizate în marja 

Segmentului la nivel Înalt al reuniunilor extraordinare şi ordinare ale Conferinţelor Părţilor la 

Convenţiile de la Basel, Rotterdam şi Stockholm.  

 Tema dezbaterilor la mesele rotunde a fost „Implementarea sinergică a Convenţiilor de la 

Basel, Rotterdam şi Stockholm la nivel naţional, regional şi global”.” 

 În intervenţia sa, Secretarul de Stat a exprimat suportul României privind abordarea 

sinergică a implementării celor trei Convenţii. De asemenea, a subliniat necesitatea asigurării unui 

cadru general pentru transferul la o „economie verde inclusivă” care să se adapteze constrângerilor  

privind mediul şi conservării resurselor naturale în scopul recâştigării competitivităţii economiei, 

contribuind la crearea de noi locuri de muncă.  

 Nu în ultimul rând, Secretar de Stat, Elena Dumitru a scos în evidenţă progresul înregistrat 

de România în implementarea celor trei Convenţii la nivel naţional, reliefând principalele activităţii 

şi proiecte desfăşurate în aceste domenii, şi anume: proiectul GEF/UNIDO pentru elaborarea 

Planului Naţional de Implementare a prevederilor Convenţiei de la Stockholm (500.000 USD), 

proiectul GEF/UNIDO privind eliminarea PCBs din România (2 milioane USD), proiectul LIFE+ 

privind stabilirea unui sistem pentru schimbul de informaţii referitor la transportul de deşeuri (1,2 

milioane de Euro), proiectul regional GEF/FAO privind întărirea capacităţii în vederea eliminării 

stocurilor de pesticide scoase din uz în ţările regiunea Est-europeană, Caucaz şi Asia Centrală, 

lansarea împreună cu UNIDO Forumului Regional BAT/BEP pentru promovarea de strategii în 

vederea reducerii emisiilor neintenţionate de poluanţi organici persistenţi, reactualizarea Planului 

Naţional de Implementare a Convenţiei de la Stockholm, crearea unei pagini de internet comune 

Convenţiilor de la Basel, Rotterdam şi Stockholm, derularea la nivel naţional a unei campanii de 

conştientizare privind problematicile Convenţiilor de la Basel, Rotterdam şi Stockholm.   

 La finalul dezbaterilor, Elena Dumitru a fost desemnată de către reprezentanţii la nivel înalt 

ai ţărilor participante la masa rotundă (Georgia, Kirgizstan, Lituania, Mongolia, Polonia, Republica 

Moldova şi Serbia) să raporteze în sesiunea plenară din data de 10 mai 2013, sumarul discuţiilor pe 

tema sus menţionată.  

 



 Cu ocazia reuniunilor extraordinare şi ordinare ale Conferinţelor Părţilor la Convenţiile de 

la Basel, Rotterdam şi Stockholm, Secretarul de Stat, Elena Dumitru, împreună cu Ambasadorul 

Maria Ciobanu, au avut o întâlnire bilaterală cu reprezentantul Elveţiei, Franz Perrez, Ambasador, 

precum şi cu reprezentantul Japoniei, Ryutaro Yatsu, Vice Ministru în cadrul Ministerului Nipon al 

Mediului. 

 Scopul întâlnirilor a fost întărirea cooperării dintre guvernele României şi cele ale acestor 

ţări, în ideea atragerii de fonduri şi schimbului de informaţii, respectiv experienţă, pentru 

implementarea obligaţiilor asumate de ţara noastră la nivel european şi internaţional în domeniul 

protecţiei mediului, cu accent pe managementul deşeurilor şi substanţelor chimice în contextul 

dezvoltării durabile. 

 Ca rezultat concret al întâlnirii cu Ryutaro Yatsu se va desfăşura un schimb de experienţă la 

nivel tehnic în vederea gestionării eficiente a problematicii mercurului metalic în perspectiva 

pregătirii Conferinţei Diplomatice de la Minamata. 

 Întâlnirea cu Franz Perrez a avut ca rezultat concret demararea unui proiect pilot româno-

elveţian privind gestionarea raţională a substanţelor chimice pe tot parcursul ciclului de viaţă, 

inclusiv privind gestionarea şi eliminarea stocurilor de mercur metalic. 
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