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GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

 

23 Iulie 2013 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Rovana Plumb: Marea Britanie va acorda consultanţă României în domeniul 

obţinerii de energie din deşeuri 

 

 Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Rovana Plumb a avut o întâlnire 

de lucru astăzi, 23 iulie 2013, ora 14:15, la Muzeul Satului, cu Secretarul de Stat 

pentru Energie şi Schimbări Climatice din Marea Britanie, Edward Davey.  

 Întâlnirea face parte din programul vizitei delegaţiei Marii Britanii condusă de 

secretarul de stat, în România. Alături de delegaţia Marii britanii, la întâlnire au 

participat reprezentanţii Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 

Nord în România. 

 Pe agenda întâlnirii s-au numărat următoarele subiecte de discuţie: 

managementul deşeurilor, schimbările climatice şi măsurile aferente pentru 

combaterea şi adaptarea la efectele acestora, explorarea gazelor de şist şi proiectul 

privind reducerea risipei de alimente. 

 Referitor la managementul deşeurilor şi potenţialul energetic al biomasei din 

României, ministrul Rovana Plumb a subliniat faptul că acesta poate ajunge la peste 

318 mii TJ/an, cantitate care poate încălzi peste 2,5 milioane de gospodării, fiind 

principalul combustibil rural. 

 „Având în vedere experienţa Marii Britanii, precum şi obiectivele Strategiei 

Europa 2020, considerăm că pentru România ar fi utilă obţinerea de asistenţă 

tehnică privind elaborarea Programului Naţional de Recuperare a Energiei din 

deşeuri municipale şi pentru elaborarea unui document prin care să se evalueze 

contribuţia sectorului deşeuri în combaterea schimbărilor climatice”, a subliniat 

ministrul român.  

 Secretarul de Stat pentru Energie şi Schimbări Climatice din Marea Britanie, 

Edward Davey a afirmat că Marea Britanie este mult mai avansată în ceea ce priveşte 
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tehnologia aplicată în acest domeniu şi că va furniza ministrului român câteva 

documente care ar putea fi utile în strategia României privind biomasa. 

 Eficienţa energetică a celor două state şi dezbaterea privind explorarea gazelor 

de şist au reprezentat subiecte de discuţie, asupra cărora cei doi oficiali au aceleaşi 

poziţii. În prezent, în România sunt în derulare proiecte  de explorare în vederea 

identificării de posibile zăcăminte de gaze de şist.  

 Ministrul Rovana Plumb a reiterat poziţia oficială a Guvernului român: 

„consideram că sunt necesare aceste acţiuni pentru a stabili exact potenţialul 

României în acest domeniu şi a decide măsurile care pot fi întreprinse în continuare 

pentru utilizarea acestuia, bineînţeles, în condiţiile respectării cu stricteţe a 

standardelor de mediu şi asigurării protecţiei sănătăţii umane”. 

 Secretarul de Stat, Edward Davey a invitat România să facă parte din Grupul 

pentru Dezvoltarea Verde (Green Growth Group) şi să ia parte la toate reuniunile ce 

vor avea loc. Din acest grup de lucru fac parte state precum Franţa, Olanda, 

Danemarca, Estonia, Germania, Italia, Spania, Portugalia etc. 

 Totodată, Edward Davey a lansat invitaţia oficială ministrului Rovana Plumb 

de a întreprinde o vizită de lucru la Londra, în cel mai scurt timp. 

 Întâlnirea face parte din programul vizitei delegaţiei Marii Britanii condusă de 

secretarul de stat, în România. Alături de delegaţia Marii britanii, la întâlnire au 

participat reprezentanţii Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 

Nord în România. 
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