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MINUTA DISCUTIILOR 

 

1. Sesiunea inaugurala. 

 

    Observatii utile: 

 

• Revizuirea Strategiei Nationale de Dezvoltare Durabila are loc in conditiile in care Romania a 

dobandit o noua calitate institutionala: aceea de Stat Membru al Uniunii Europene 

• Strategia trebuie sa fie caracterizata de realism iar cetatenii trebuie sa fie cei mai activi 

participanti la conturarea acestui viitor al lor 

• Proiectul prevede consultari cu experti si organizatii ale societatii civile, iar consultarea este 

extinsa la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare 

• Este nevoie de un sistem propriu de planificare si programare  - pe termen scurt, mediu si lung – 

in care sa fie integrate coerent semnalele externe 

• Strategia de Dezvoltare Durabila este o ocazie de a deveni pro-activi si coerenti 

• Domeniul energiei - subiect esential al dezvoltarii durabile 

• Dezvoltarea durabila presupune gandire globala si actiune locala 

• Disparitatile regionale sunt mari iar regiunile din Romania sunt printre cele mai ramase in urma 

regiuni din Uniunea Europeana 

• Strategia de Dezvoltare Durabila ofera un cadru strategic pentru implementarea Strategiei 

Lisabona 

• Este nevoie de protejarea mediului si a resurselor naturale, de egalitate de sanse, includere 

sociala, competitivitate, eficienta si productivitate 

• Eforturile guvernelor pe urmatorii 15-20 de ani vizeaza modernizarea structurii economice si 

imbunatatirea substantiala a indicatorilor de performanta 

• La orizontul 2020 ponderea populatiei care lucreaza in agricultura trebuie redusa la 15% 

• Dezvoltarea agriculturii trebuie sa aiba ca obiective: cresterea randamentelor agricole si a 

productivitatii muncii  

• Dezvoltarea rurala va fi pusa in contextul dezvoltarii locale si regionale, al planificarii spatial si al 

dezvoltarii policentrice 

• Cresterea economica sustinuta trebuie reconciliata cu conservarea vietii si ale mediului, pe 

termen lung 

 

 



 

 

 

2. Sesiunea de lucru: 

 

   Observatii utile: 

 

• Tintele globale europene vor fi cele care vor defini strategia nationala 

• Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila reprezinta chintesenta dezvoltarii 

• Strategia va da directia la nivel national si va asigura armonizarea celor trei planuri de 

dezvoltare: local-regional-national 

• Strategia va cuprinde modalitati de mangament ale crizelor si dezastrelor 

• Comunitatea oamenilor de afaceri seva implica in elaborarea acestui document 

• Sectiunea despre colaborarea intersectoriala va ridica problema corelatiei dintre energie si 

transport 

• Se va definitiva strategia energetica si de comert exterior, ca zone de maxima importanta in 

dezvoltarea Romaniei 

• Este in curs de elaborare un program cuprizator de dezvoltare spatiala si amenajare a 

teritoriului ce urmeaza sa se finalizeze in pana la sfarsitul anului 2008 

• Strategia trebuie sa ajute la refacerea mentalitatii culturale sa readuca in scena aristocratia 

intelectuala, avand ca vectori statul si legislatia 

• In elaborarea Strategiei este necesar angajamentul politic 

• Initierea de mese rotunde pe tematica de dezvoltare durabila si existenta unei platforme de 

dezbatere publica 

• Mutarea accentului strategiei de pe catching up pe inovare si proactivitate 

 


