
 

 
 

 

 
B-dul Libertății nr. 12, Sector 5, București   Tel: 004/021.316.61.38, Fax: 004/021.316.61.38    www.mmediu.ro 

 1 
 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

 

28.11.2013 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Anne Jugănaru, secretar de stat: “Protejarea mediului înseamnă strategii 

inteligente care să ajute la economisirea resurselor” 

 

 

 Secretarul de Stat în cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor 

Climatice, Anne Jugănaru a participat joi, 28 noiembrie 2013, la conferința 

organizată de publicația Forbes România alături de Camera de Comerț și Industrie a 

României, intitulată Forbes Green – „România Green 2020”.  

 Agenda conferinței a avut ca temă principală România Verde din perspectiva 

reducerii efectelor provocate de schimbările climatice până în anul 2020.  

 În cadrul intervenției sale, Secretarul de stat Anne Jugănaru a declarat că 

“Protejarea mediului înseamnă strategii inteligente care să ajute la economisirea 

resurselor sau chiar la transformarea unor probleme de mediu în resurse. Trebuie să 

fim responsabili și conștienți că activitatea industrială neprietenoasă cu mediul 

înconjurător este factorul determinant al apariției efectelor distrugătoare pe care 

schimbările climatice le au asupra planetei, în ultimii ani.”  

    Discuţiile din cadrul evenimentului au prezentat totodată aspectele cele mai 

importante pe care Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice le are în vedere 

pentru îmbunătățirea calității mediului înconjurător și anume un management tot mai 
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eficient al deșeurilor, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră precum și 

valorificarea resurselor de energie regenerabilă.  

În încheierea intervenției sale, Anne Jugănaru a atras atenția asupra conștientizării 

problemelor de mediu: “Trebuie să fim conștienți de importanța acțiunilor pe care le 

desfășurăm, atât ca indivizi cât și ca societate. De la aruncarea unei hârtii pe stradă 

și până la politicile de la nivel sectorial efectul se resimte, pe termen mediu și lung în 

sănătatea planetei. Din punctul de vedere al potențialelor efecte asupra mediului 

toate sectoarele de activitate sunt la fel de importante, fie că vorbim de industrie, 

agricultură, transporturi, energie, biodiversitate sau educație.”  
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