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MINUTA DISCUTIILOR 

 

    Toate reperele din SNDD – Cuprins Teze  au ca sursa conceptele Uniunii Europene si urmeaza logica 

documentelor relevante ale UE. 

• Au avut loc consultari cu subsectiuni ale Grupul de Redactare pe teme: economic, social, 

energie, agricultura, amenajarea teritoriului si planifiare spatiala, totalizand 25 de intilniri. 

• Membrii Grupului de Redactare au prezentat pana azi 51 de contributii scrise insumind cca 600 

de pagini de material. 

• A avut loc o intilnire, la MMDD, cu Consiliul interministerial pe probleme de mediu. Pe data de 

25 feb. se asteapta materialele de la ministere si contributiile membrilor Grupului de Redactare 

revizuite conform indrumarilor metodologice din Cuprins-teze.  Respectarea termenului este 

stringenta dat fiind faptul ca, pentru moment, lipsesc textile de baza pentru o seama de capitole 

importante. 

• S-a realizat un compartiment special al paginii web www.ncsd.ro consacrat Strategiei de 

Dezvoltare Durabila si s-a perfectat parteneriatul cu Euro Activ unde functioneaza un site 

dedicat pentru dezbaterea interactiva. 

• Conceptul strategic de dezvoltare teritoriala a Romaniei pe termen lung (2007-2030), material al 

MDLPL, va furniza repere importante pentru definitivarea documentului. 

• Directiile majore ale strategiei Uniunii Europene, respectiv: competitivitate, incluziune si 

protectia mediului, vor fi incluse in Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila. 

• Pentru perioada 2008-2013 s-a propus ca Strategia sa aiba ca prioritati reinnoirea infrastructurii 

si dezvoltarea rurala, urmand ca pana la orizontul 2020 accentul principal sa se puna pe resursa 

umana. 

• Trecerea de la o crestere economica bazata pe consum de resurse la una sustenabila, cu valoare 

adaugata ridicata; in acest sens, documentul va oferi un spatiu de miscare pe termen lung. 

• Folosirea termenului de « sustenabil » in loc de « durabil » in titlul documenului. 

• Strategia trebuie sa stea la baza oricarei alte strategii sectoriale sau altui document programatic 

ce va aparea ulterior. 

• Includerea in document a managementului situatiilor de criza. 

• Nevoia consultarii partidelor politice. 

• Implicarea tinerilor in elaborarea SNDD sa fie incurajata. 

• Strategia trebuie sa vizeze iesirea din complexul planificarii verticale  si sa coaguleze spiritul de 

implicare la nivel de comunitate. 

• Sa se explice sensul unor indicatori, astfel asigurandu-se intelegerea termenilor si aplicarea unei 

metodologii unice intr-o matrice de gandire comuna. 

• Pe site-ul www.euractiv.ro vor fi postate observatiile primate in scris de la participantii la 

dezbatere. 


