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COMUNICAT DE PRESĂ 

Seminar internațional privind reducerea poluării cu deșeuri plastice, organizat la București  

 

Ministerul Mediului din România, în calitate de Operator de Program pentru Programul RO-Mediu 

finanțat prin granturile SEE și norvegiene 2014 – 2021, și Ministerul Climei și Mediului din Norvegia, 

reprezentând Statele Donatoare, au organizat miercuri, 22 mai 2019, la București, seminarul 

internațional “Cum să combatem poluarea cu deșeuri plastice în Europa?”. 

Organizat în colaborare cu Inovation Norway, Agenția de Mediu Norvegiană și Uniunea Internațională 

pentru Conservarea Naturii (IUCN), seminarul a avut ca scop identificarea de soluții și oportunități 

pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniu.  

Având în vedere importanța acordată la nivel național, regional și global, materialelor plastice și micro 

plastice, precum și preocuparea oamenilor politici, a societății civile și științei pentru reducerea 

poluării cu plastic și microplastic, reuniunea a adus laolaltă peste 70 de participanți, experți ai 

autorităților cu responsabilități în domeniu din România, Norvegia și Uniunea Europeană și 

reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile cu activități relevante în combaterea poluării cu 

plastice. 

Prezentă la eveniment, Excelența Sa doamna Lise Kleven Grevstad, ambasadorul Regatului Norvegiei 

în România, a subliniat, în alocuțiunea sa, că Norvegia sprijină inițiativele UE în domeniul materialelor 

plastice, considerând că eforturile la nivelul UE pot avea un impact relevant asupra întregii regiuni. 

De asemenea, a apreciat faptul că pe perioada deținerii Președinției la Consiliul UE, România a inclus 

în dezbatere problema reducerii deșeurilor din plastic. Referindu-se la sprijnul financiar pe care 

Norvegia îl acordă statelor membre UE, Excelența  Sa a spus: ”Granturile SEE și Norvegiene oferă 

oportunități mari de dezvoltare a cooperării dintre România și Norvegia atât între autorități, cât și 

între instituții de cercetare și parteneri de afaceri. În ceea ce privește poluarea cu plastic, programul 

de mediu, programul de inovare și afaceri și programul de cercetare sunt foarte relevante”. 

În același timp, reprezentantul Comisiei Europene, doamna director general adjunct Joanna Drake, a 

vorbit despre Strategia Uniunii Europene în domeniul deșeurilor de plastic, iar domnul Alberto Arroyo 

Schnell, de la IUCN, a prezentat o serie de acțiuni întreprinse pentru reducerea producției de plastic.   

Pentru reprezentanții mediului de afaceri din România cu activități în domeniul managementului 

deșeurilor din plastic, seminarul a constituit un bun prilej de a beneficia de experiența omologilor 

norvegieni. Experții norvegieni au prezentat exemple de bune practici din Norvegia si și-au arătat 

disponibilitatea de colaborare cu partenerii români pentru a aplica și implementa principiile de bune 

practici în România.  

Pentru detalii despre Granturile SEE și Norvegiene accesați www.eeagrants.org,  www.eeagrants.ro.   
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