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13 iunie 2013 

 

Comunicat de presă 

Elena Dumitru: „Dialogul este cheia rezolvării problemelor de mediu, care constituie  

o prioritate a Guvernului României” 

 

Secretarul de Stat al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Elena Dumitru, a 

participat, joi, 13 iunie 2013, la conferința intitulată “Gestionarea deșeurilor în România – spre 

un management european”, desfășurată la Camera de Comerț și Industrie a României. 

În cadrul conferinței au fost prezentate comunicări și intervenții tematice având ca principal 

subiect implementarea sistemelor de management integrat al deșeurilor în România. De asemenea 

au fost dezbătute modalitățile de stimulare a agenților economici, în vederea creșterii gradului de 

colectare și de reciclare / valorificare a deșeurilor.  

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 sistemelor 

de management integrat al deșeurilor. ”În primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care au 

răspuns invitației de a participa la această conferință. Un dialog susținut este cheia rezolvării 

problemelor de mediu, care constituie o prioritate a Guvernului României în implementare 

politicilor de mediu. Acestea trebuie să fie în strânsă legătură cu politicile economice, realizându-

se astfel o dezvoltare durabilă a României”, a spus secretarul de stat Elena Dumitru.  

De asemenea, secretarul de stat al MMSC a subliniat importanța sporită ce trebuie acordată 

cooperării dintre Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și toți ceilalți factori implicați în 

gestionarea eficientă a deșeurilor.  

”Reciclăm cu folos – acesta este mesajul pe care vrem să-l transmitem oamenilor. Reciclarea 

nu este doar benefică pentru mediu, dar poate aduce și avantaje imediate pentru buzunarul 

cetăţeanului. În acest fel dorim să încurajăm activitatea de reciclare și să generăm un reflex care 
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să se extindă pe scară largă și să devină durabil, așa cum se întâmplă în toate societățile 

dezvoltate” a precizat, secretarul de Stat Elena Dumitru. 

În încheierea alocuțiunii susținute, doamna Elena Dumitru a reiterat importanța înființării 

locurilor de muncă în domeniul reciclării deșeurilor prin intermediul fondurilor europene, subliniind 

că “Este foarte important să punem în mișcare banii europeni pentru proiectele de gestionare a 

deșeurilor. Și mai important este să dezvoltăm capacitatea României de gestionare a deșeurilor 

conform ierarhiei, ceea ce va conduce la crearea de locuri de muncă în comunități, în paralel cu 

beneficiile economice, sănătate și  mediul înconjurător.” 

La eveniment au mai participat Liliana Cornelia Ștefănescu, șef Cancelariei și al Executivului 

Camerei Naționale, Horia Ion Irimia, vicepreședintele al Agenției Naționale pentru Protecția 

Mediului, precum și reprezentanți ai agenților economici și ai asociațiilor din domeniul reciclării 

deșeurilor.  
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