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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a organizat  

 

Seminarul de instruire, informare şi conştientizare – “Sistemul comunitar de management si 

audit (EMAS) şi Regulamentul privind eticheta ecologică europeană” 

 

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a organizat în data de 30 mai 2013 la Tulcea, 

Seminarul de instruire, informare şi conştientizare, în conformitate cu prevederile Regulamentului 

EMAS III şi a Regulamentului privind eticheta UE ecologică. 

Seminarul a fost condus de Doamna Secretar de Stat Elena Dumitru care a subliniat că 

implementarea sistemelor EMAS și Etichetă Ecologică Europeană reprezintă creșterea 

performanței de mediu în orice domeniu. Sunt principii de dezvoltare durabilă a societății care 

conduc la crearea locurilor de muncă si aduc plus valoare în ceea ce privește competitivitatea. 

În prezent în România sunt acreditate EMAS 9 companii și au fost acordate 25 de licențe cu 

eticheta ecologică europeană. 

Cu acest prilej, aproximativ 40 de reprezentanţi ai organizaţiilor publice, private şi 

neguvernamentale, au primit consiliere de la specialişti pentru participarea voluntară la sistemul 

comunitar de management si audit (EMAS) şi abordarea Regulamentului privind eticheta ecologică 

europeană.  

Între prezentările susţinute în cadrul seminarului figurează expunerea modalităţilor de aplicare 

şi înregistrare şi informarea asupra obiectivelor şi a componentelor principale ale acestor instrumente 

europene. De asemenea, vor fi evidenţiate avantajele şi beneficiile pe termen lung aduse de aceste 

facilităţi şi, totodată, vor fi prezentate câteva experienţe de succes şi modalităţi de gestionare în ceea ce 

priveşte etichetarea ecologică europeană şi sistemul de management de mediu şi audit. 

 

Seminarul se încadrează în proiectul „Servicii de cercetare pentru elaborarea studiului privind 

modalităţile de promovare la nivel naţional a sistemului Uniunii Europene (UE) de management de 

mediu şi audit (EMAS) şi de încurajare a participării voluntare a organizaţiilor în cadrul EMAS 

conform legislaţiei europene în domeniul EMAS şi a schemei comunitare de acordare a etichetei UE 

ecologice, asumate prin preluarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr 

66/2010 din 25 noiembrie 2009 privind eticheta ecologică” finanțat prin Administrația Fondului de 

Mediu. 

 

Prin organizarea acestui seminar, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Direcţia Evaluare 

Impact şi Controlul Poluării îşi propune să încurajeze organizaţiile publice şi private să adopte aceste 

instrumente europene şi, totodată, să stabilească cele mai eficiente modalităţi de promovare a acestora. 
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