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OBSERVATII UTILE 

 

 

• Textul actual al documentului contine informatii contradictorii in unele situatii si este concentrat 

mai mult pe dezvoltare economica si abordare sectoriala, nu pe dezvoltare durabila; 

• Experientele teritoriale ale organizatiilor non-guvernamentale de mediu vor fi utilizate in 

elaborarea textului Strategiei; 

• Atentie sporita la mentionarea in Strategie a retelei Ariilor Protejate, turismul ecologic si 

transport sustenabil; 

• Strategia va include opinia societatii civile astfel oferindu-i mai multe sanse pentru a fi adoptata 

de catre Parlament; 

• Capitalul natural, ca baza a dezvoltarii umane, trebuie protejat prin legi si folosit ca punct de 

reper in orice plan de dezvoltare economico-sociala; 

• Identificarea si incurajarea activitatilor economice bazate pe resurse regenerabile; 

• Continutul Strategiei acopera in momentul de fata numai jumatate din capitole si ar fi trebuit o 

forma completa, iar timpul de elaborare si finalizare pana in iunie 2008 este prea scurt; 

• Acuratetea datelor utilizate in document a fost pusa serios la indoiala de catre participanti. S-a 

dat exemplul numarului de specii de reptile precizat, respectiv 60, in loc de numarul real de 24; 

• Documentul propus ca anexa “Viziunea dezvoltarii durabile in contextul managementului 

crizelor”  nu a fost primit favorabil de catre participantii la dezbatere; 

• Una din provocarile majore ale Strategiei este stabilirea domeniilor prioritare pentru Romania, 

in conditiile in care la ora actuala totul poate fi considerat prioritar; 

• In urmatoarea perioada (cel mult o luna) ONG-urile de mediu vor contribui cu materiale scrise la 

capitolele din componenta Strategiei, care vor fi trimise catre secretariatul tehnic al proiectului. 

Acestea vor fi postate pe site-ul proiectului; 

• A fost ridicata problema importantei si utilizarii ulterioare a documentului Strategia Nationala 

pentru Dezvoltare Durabila, pentru a se evita experientele din trecut cu documente care nu au 

fost luate in considerare de catre factorii de decizie; 

• Succesul documentului consta in adoptarea acestuia in Parlamentul Romaniei ca articol unic si 

acordarea statutului de lege; 


