
Propuneri ale Primăriei Piatra Neamţ privind Strategia Naţională de Dezvoltare 
Durabilă la dezbaterea publică din 21.05.2008 

 
1. Realizarea  Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă (SNDD) trebuie să fie însoţită de 

ample campanii de informare şi conştientizare privind riscurile activităţii umane şi 
avantajele unui comportament durabil. În cadrul acestor campanii să fie popularizate,  
sintetic, documente strategice de referinţă (la nivel mondial şi european) privind 
dezvoltarea durabilă, exemple de bună practică, pentru a permite luarea de decizii în 
cunoştinţă de cauză. Dezbaterile privind elaborarea SNDD trebuie prezentate public, cel 
puţin prin intermediul unei televiziuni. 

2. Comisia Europeană, împreună cu Eurostat, publică la fiecare doi ani un raport care se 
intitulează „Măsurarea progresului spre o Europă mai durabilă”. Ultimul publicat şi primul 
după adoptarea Strategiei reînnoite de Dezvoltare Durabilă (SrDD) a fost cel din 2007. 
Bazat pe acesta, compartimentul din primăria Piatra Neamţ, care lucrează la Planul 
Integrat de Dezvoltare Durabilă, a identificat o serie de indicatori ai dezvoltării durabile 
necesari pentru efectuarea analizei situaţiei actuale, stabilirea obiectivelor şi 
măsurarea progresului spre atingerea lor. Obţinerea acestor date la nivel local 
reprezintă o operaţiune foarte dificilă. Schemele şi bugetele direcţiilor de statistică trebuie 
suplimentate pentru a fi în măsură să pună la dispoziţia administraţiilor publice locale, 
gratuit, indicatori de dezvoltare durabilă. Aceasta ar creşte şansele realizării unor planuri  
şi proiecte de calitate şi a unei bune absorbţii a fondurilor europene. 

3. Pentru a fi uşor de înţeles, asumat şi pus în practică, se recomanda ca SNDD să nu 
depăşească 29 de pagini (lungimea SrDD) şi să fie structurată în mare măsură ca 
aceasta ; să conţină obiective, ţinte şi modalităţi de acţiune într-o formulare sintetică şi 
doar trimiteri la o serie de documente mai ample, aflate în anexe.  

4. Deşi se realizează cu doi ani după SrDD, ea trebuie să tindă spre corelarea în timp cu 
aceasta. Atingerea ţintelor SNDD să contribuie la atingerea ţintelor SrDD.  

5. SNDD trebuie corelată cu alte programe şi politici:  

- SNDD propune pentru perioada 2008-2013 reabilitarea energetică a 25% din fondul de 
clădiri multi-etajate. În acelaşi timp, Ghidul Axei 1 din POR, recent supus dezbaterii 
publice, elimină renovarea părţilor comune ale clădirilor multi-familiale, inclusiv acţiunile 
de eficienţă energetică, dintre cheltuielile eligibile, deşi Regulamentele CE 1080/2006 şi 
1828/2006 permit acest lucru. În lipsa sprijinului din partea Fondurilor Structurale, 
atingerea ţintei preconizate de SNDD are mici şanse să se realizeze. 

- În domeniul utilizării terenurilor, Axa 4, Domeniul de Intervenţie 4.2 din POR permite 
reintroducerea în circuitul economic a terenurilor poluate şi neutilizate. Totuşi, solicitanţii 
eligibili sunt APL-urile, care, cu câteva excepţii, nu deţin în proprietate astfel de terenuri, 
marea majoritate a acestora aflându-se în proprietate privată. 

6. Guvernul trebuie să pună rapid în aplicare recomandarea Comisiei Europene (cuprinsă în 
Raportul privind implementarea strategiei Lisabona reînnoite în România) referitoare la 
schimbarea rapidă a centrului de greutate al fiscalităţii de pe muncă pe consumul de 
resurse şi pe poluare. Această măsură ar permite întreprinzătorilor să crească salariile, 
fără a-şi compromite competitivitatea. Ea ar putea contribui la reducerea fenomenului de 
migraţie temporară a forţei de muncă. Legat de aceasta, ne permitem să prezentăm un 
exemplu: �tirea zilei din Evenimentul zilei din 20.05.2008: „Lacul Bicaz acoperit de sute 
de mii de PET-uri”. �i nu este prima dată. Se strâng zilnic tone întregi de deşeuri şi la 
prima ploaie lacul se acoperă din nou. Nu este suficient să fie sancţionate doar primăriile 
care „nu se implică”. Trebuie căutate soluţii durabile de înlocuire a acestui tip de ambalaj 
foarte poluant. �i trebuie mers până la producţie, care nu este impozitată corespunzător 
cu nivelul de poluare pe care îl produce. În principiu „Alternativele durabile de 
producţie şi consum trebuie încurajate şi premiate, iar alternativele nedurabile 
trebuie descurajate şi penalizate/taxate”. 

 


