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OBSERVATII UTILE 

 

• Sedinta a cincea a Consiliului Naţional pentru Dezbatere Publică a marcat încheierea, în linii 

generale, a procesului de elaborare a proiectului Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă 

a României.  

• Varianta supusa dezbaterii a fost insuşită, in principiu, de Guvernul României cu prilejul şedinţei 

de guvern din 24 iunie. Versiunea adusă la zi va incorpora ultimele observatii primite si va fi 

publicată pe pagina de Internet a Guvernului României, invitând contribuţii din partea societatii 

civile până la data de 5 Septembrie 2008. Forma finală a Strategiei va fi aprobată oficial de 

Guvernul României, şi înaintată Parlamentului spre adoptare ca lege cu articol unic.  

• S-a apreciat existenta dialogului cu societatea civila si implicarea actorilor sociali (patronate si 

sindicate) in procesul de elaborare a SNDD. Societatea civila trebuie sa se implice si mai mult, 

prin crearea unei Platforme a Societatii Civile care sa isi asume documentul si sa monitorizeze 

indeplinirea obiectivelor SNDD. 

• Este necesara o mai mare implicare si din partea decidentilor politici in faza urmatoare, de 

implementare a prevederilor documentului. Intr-un secol al cunoasterii, este importanta 

interactiunea dintre clasa politica si oamenii de stiinta spre a ajunge impreuna la un model 

optim de dezvoltare durabila a tarii. S-a evidentiat necesitatea transpunerii tezelor si 

obiectivelor documentului, a caror credibilitate este confirmata de autoritatea Academiei 

Romane, in politici publice si planuri de actiune concrete.  

• S-a propus ca partidele politice sa se angajeze in mod explicit in efortul de a pune in practica 

prevederile Strategiei si chiar sa isi construiasca programele politice pe aceasta baza.  

• S-au formulat critici referitoare la slaba capacitate de penetrare a campaniei de constientizare 

asupra continutului si obiectivelor conceptului de dezvoltare durabila, ceea ce a facut ca in 

procesului de elaborare a SNDD implicarea reala din partea opiniei publice sa nu fie pe masura 

asteptarilor. S-au formulat intrebari privind metodologia de incorporare a comentariilor primite 

in documentul final si  criteriile de selectie a studiilor folosite ca surse documentare pentru 

prezenta Strategie. 

• S-a insistat asupra nevoii de schimbare a mentalitatii populatiei, conceptul de dezvoltare 

durabila nefiind inca suficient de cunoscut si insusit la nivel national.  

• Se considera necesara revizuirea unora dintre programele de dezvoltare/programele 

operationale sectoriale existente pentru a reflecta mai clar conceptul de sustenabilitate.  

• Romania trebuie sa isi insuseasca modelul de sustenabilitate energetica, in special prin 

accentuarea preocuparilor in directia conservarii energiei si cresterii eficientei energetice. S-a 



propus reinfiintarea Ministerului Energiei si Resurselor pentru realizarea unor politici unitare in 

acest domeniu si asigurarea resurselor primare, in conditii de sustenabilitate, pe termen lung. 

• Nu exista contradictie intre dezvoltare si protectia mediului. Romania detine un capital natural 

bun si este important sa se actioneze spre conservarea si valorificarea rationala a acestuia.  

• Educatia si formarea profesionala reprezinta cheia unui viitor bazat pe modelul de dezvoltare 

durabila. S-a mentionat importanta educatiei  si prin educatie fizica si sport (Mens sana in 

corpore sano), precum si a necesitatii dezvoltarii profesionale continue, pe tot parcursul vietii. 

• S-a subliniat nevoia de a se acorda o mai mare atentie agriculturii in cadrul Strategiei. In acest 

domeniu se impune dezvoltarea de noi tehnologii, adaptate la conditiile climatice in schimbare, 

spre a se reduce dependenta de importuri si a creste siguranta si securitatea alimentara. 

• S-a constatat necesitatea realizarii unei Strategii Nationale in domeniul populatiei datorita 

tendintelor demografice ingrijoratoare si fenomenului migratiei care duc la un deficit de forta de 

munca in Romania. 

• S-a precizat importanta existentei unei liste clare de indicatori calitativi si cantitativi pentru 

monitorizarea rezultatelor implementarii Strategiei. 

• S-a propus ca miscarea cooperatista sa-si gaseasca reflectarea in Strategie, tinand cont de 

traditia Romaniei in acest domeniu.  

• S-a subliniat importanta domeniului de planificare spatiala si s-a propus schimbarea denumirii 

din Cadastrul general al României in Cadastrul Romaniei si realizarea cartarii pe domenii: 

agricultura, apa, fond forestier etc. 

• S-a propus cresterea ponderii transportului pe cale ferata, precum si transformarea Companiei 

CFR din Companie de Stat in Companie Publica. 

• S-a relevat importanta politicii fiscale ca instrument in implementarea Strategiei si s-a 

recomandat sublinierea acestui rol in SNDD. 

• Este necesara armonizarea cu alte documente/ strategii existente la nivel national si delimitarea 

abordarilor prospective de cele normative.  

• S-a apreciat ca asumarea „autoratului” SNDD este o problema mai putin importanta decat 

asumarea „finalizarii si implementarii”  acestui document.  

 


