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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Secretarul de Stat Elena Dumitru a participat la  

conferința: “GREEN STATE OF MIND” 

 

  

 Secretarul de Stat în cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, 

Elena Dumitru a participat joi, 25 iulie 2013, la conferința intitulată „Green state of 

mind”. Evenimentul a fost organizat de Forbes România și s-a desfășurat la Camera 

de Comerț și Industrie a României. 

 Dezbaterile au avut ca scop identificarea elementelor cheie în vederea 

elaborării unui model sustenabil pentru dezvoltare. 

 Secretarul de stat Elena Dumitru a făcut o trecere în revistă a principalelor 

direcții de acțiune ale Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice pentru 

perioada imediat următoare, menționând că optimizarea ratei de absorbție a 

fondurilor europene, prin POS Mediu rămâne prioritatea numărul unu. “Vreau să va 

spun că în primul an de mandat am reușit creșterea ratei de absorbție a fondurilor 

europene prin POS Mediu de la 4% la 20%.” 

 Referindu-se la Strategia Națională a Gestionării Deșeurilor, Elena Dumitru şi-

a exprimat speranța adoptării acesteia cât mai repede posibil, având în vedere că a 

parcurs toate etapele de dezbatere publică, cu toţi actorii implicaţi, în momentul de 

faţă, strategia aflându-se în circuitul interministerial de aprobare.  
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În ceea ce privește domeniul schimbărilor climatice, Secretarul de stat a anunțat 

adoptarea, în ședința de guvern din 24 iulie 2013 a primei Strategii Naționale privind 

schimbările climatice, ce cuprinde capitole dedicate adaptarii la efectele schimbarilor 

climatice, în perfect acord cu țintele  asumate de România până în 2020, şi anume: 

reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, cresterea eficientei enrgetice 

cu 20% şi asigurarea unui procent de 20% energii din surse regenerabile  în mixul 

energetic naţional. 

Protejarea mediului, educația ecologică a tinerilor și implementarea măsurilor, la 

nivel național, în ceea ce privește gestionarea deșeurilor menajere au constituit puncte 

de interes ale discursului susținut. “Linia verde de dezvoltare a unei țări este 

constituită de fabricarea de produse eco, competitive si la prețuri suportabile pentru 

cetatean. Asta înseamnă că cetățeanul beneficiază de locuri de muncă sustenabile,un 

mediu sănătos și gestionarea eficientă a deșeurilor”, a afirmat Elena Dumitru. 

Referindu-se la recentul program lansat de ministrul Mediului și Shimbărilor 

Climatice, Rovana Plumb de stopare a risipei de alimente, Secretarul de stat a afirmat 

că există un calendar de acțiuni și dezbateri astfel încât, în cel mai scurt timp să fie 

elaborată o strategie a gestionării deșeurilor provenite din alimente. 

 “În acest context Comisia Europeană intentioneaza ca anul 2014 să fie anul 

luptei împotriva risipei de alimente. Trebuie sa fim conștienți de efectele benefice la 

scară planetară a stopării acestui tip de risipă. Gestionarea eficientă a deșeurilor 

provenite din alimente poate crea locuri de muncă verzi, energie electrică mult mai 

„curată” și nu în ultimul rând, o reducere substanţială a emisiilor de gaze cu efect 

de seră.”, a afirmat secretarul de stat Elena Dumitru. 
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