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OBSERVATII UTILE 

 

• S-au formulat o seama de observatii si sugestii utile pe marginea textului proiectului de 

Strategie, urmand ca propunerile respective sa fie prezentate in scris si luate in consideratie la 

redactarea finala a documentului 

 

• Materialul supus dezbaterii reprezinta Versiunea II, revizia 8, a proiectului de Strategie, 

insumand 36 de pagini de text (circa 1/3 din textul final), intr-o redactare preliminara capitolele 

privind: capitalul natural, capitalul antropic, schimbarile climatice si energia curata, transport 

durabil, prouctie si consum durabile, conservarea si gestionarea resurselor naturale, cercetarea 

stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovatia. Se propune, de asemenea, spre dezbatere un text 

privind gestionarea crizelor conform unor indicatori specifici care ar putea fi incorporat in 

Capitolul 1 al Partii IV (Riscuri si vulnerabilitati generate de factori interni sau externi). Versiunea 

I (9 pagini), prezentata in sesiunea anterioara a CNDP, a cuprins detalierea tematica a fiecarui 

capitol precum si recomandarile metodologice pentru redactarea acestora. 

 

• Redactarea celorlalte capitole se afla intr-un stadiu avansat si urmeaza a fi definitivata pana in 

jurul datei de 10 aprilie. Pentru o parte insemnata a acestor texte se asteapta inca punctul de 

vedere oficial al ministerelor si altor institutii centrale a caror contributie este esentiala. 

 

• Paralel, s-a inceput redactarea versiunii in limba engleza a Strategiei in vederea consultarilor 

informale cu partenerii externi care dispun de experienta si expertiza in domeniu. Demersurile 

intreprinse de MMDD ne ofera certitudinea ca vom beneficia de consultanta externa 

competenta, care sa asigure conformitatea documentului cu standardele de exigenta ale UE. 

 

• In elaborarea proiectului de document s-a tinut seama de observatiile si recomandarile 

formulate in sesiunile anterioare ale CNDP, precum si in dezbaterile Grupului de Redactare si 

subsectiilor tematice ale acestuia.  

 

• O seama de contributii pertinente (unele dintre acestea cu referire directa la textul supus azi 

dezbaterii)  s-au primit deja pe adresele de e-mail ale MMDD si CNDD, precum si EurActiv, din 

partea unor institutii, organizatii neguvernamentale si grupuri sau persoane interesate. Aceste 

observatii vor fi examinate atent si incorporate, intr-o forma adecvata, in Versiunea III a 

proiectului de Strategie care va fi supus dezbaterii la cea de-a IV sesiune a CNDP din aprilie. 

 

 

 



• O dezbatere cuprinzatoare si foarte utila a avut loc la 18 martie cu un grup reprezentativ al 

ONG-urilor specializate in conservarea si protectia mediului. Asteptam din partea lor si altor 

organizatii sau asociatii similare contributii scrise, pe fond, la elaborarea Strategiei in domeniile 

lor respective de competenta. 

 

• Energia a fost un subiect care s-a bucurat de o atentie sporita in randul participantilor la 

dezbatere. 

 

• Maine, 21 martie va avea loc ce de-a doua sedinta a Consiliului Stiintific, for ce opereaza sub 

autoritatea Academiei Romane, care va avea ca obiect examinarea si verificarea acuratetii 

stiintifice a analizei si recomandarilor cuprinse in proiectul de Strategie. 

 

• Toate cifrele (in expresie cantitativa, valorica sau procentuala) incluse in proiectul de Strategie 

vor fi verificate si corelate cu sprijinul Institutului National de Statistica. Apelam si pe aceasta 

cale la institutiile, organizatiile sau persoanele care constata erori sau incongruente in textul 

preliminar supus dezbaterii sa le semnaleze la adresele electronice ale Secretariatelor MMDD si 

CNDD, respectiv EurActiv.  

 

• In perioada 24-28 martie va avea loc prima runda de consultari in cadrul celor 8 regiuni de 

dezvoltare ale Romaniei, cu participarea autoritatilor locale, camerelor de comert si industrie, 

institutiilor de invatamant superior si cercetare, asociatiilor patronale si sindicale, organizatiilor 

neguvernamentale si altor grupuri interesate. Aceste intalniri vor permite, speram, colectarea 

unor opinii si sugestii aditionale, in special privind dezvoltarea regionala si planificarea spatiala, 

care sa fie prelucrate si incluse in versiunile urmatoare ale proiectului de Strategie.  

 

• Pe ansamblu, se poate aprecia ca suntem in grafic, cu unele intarzieri in procesul de redactare al 

anumitor capitole pentru care materialele primite pana acum sunt incomplete sau nu urmeaza 

indrumarile de structura si metodologie din Versiunea I (Cuprins-Teze) a Strategiei, asa cum a 

fost aprobata de CNDP din luna februarie. 

 

 


