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OBSERVATII UTILE 

 

• Materialul supus dezbaterii reprezinta aproximativ 90% din textul complet al proiectului de 

Strategie. De la momentul difuzarii materialului supus dezbaterii au mai fost redactate cateva 

capitole, astfel ca finalizarea lucrarii este in grafic. 

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

data de 5 mai, cind se va posta pe pagina web si va fi distribuita pentru dezbatere publica 

organizata sub egida ANDR (Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala) din tara. In 

perioada 9-22 mai vor avea loc ultimele dezbateri regionale + dezbateri cu sindicatele, 

patronatele, SIPG (Societatea Inginerilor de Petrol si Gaze), ASAS (Academia de Stiinte Agricole si 

Silvice) precum si actiunile de consultare internationala cu OCDE (Organizaţia pentru Cooperare 

şi Dezvoltare Economică)& CoR (Clubul de la Roma). 

 

• 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,  ceea ce va asigura 

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.  

 

• Toate contributiile pertinente (unele dintre acestea cu referire directa la textul supus dezbaterii, 

altele pe variantele mai vechi) din partea unor institutii, organizatii neguvernamentale si grupuri 

sau persoane interesate, vor fi examinate atent si incorporate, intr-o forma adecvata, in 

Versiunea IV a proiectului de Strategie care va fi supus dezbaterii la cea de-a V sesiune a CNDP 

din mai. 

 

• In perioada 24-28 martie a avut 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 au permis colectarea unor opinii si 

sugestii aditionale, care au ca numitor comun : educatia si formarea profesionala, agricultura si 

dezvoltarea rurala, institutii care sa implementeze strategia. 

• Contributiile primite de la ministere si alte institutii centrale, asociatii, grupuri sau persoane in 

ultimele zile de dinaintea dezbaterii vor fi incluse in urmatoarea versiune a documentului.  

• Toate cifrele utilizate in Strategie, in expresie cantitativa, valorica sau procentuala, vor fi 

verificate de Institutul National de Statistica si corelate cu cele ale Comisiei Nationale de 

Prognoza. 



• Din experienta de pana acum rezulta constatarea ca, in multe cazuri, comunicarea verticala si 

orizontala dintre autoritatile centrale prezinta unele carente si se reflecta in discrepante 

serioase intre punctele de vedere ale diferitelor institutii., mai ales cand este vorba de 

articularea obiectivelor si modalitatilor de actiune pe termen mediu si lung. 

• Se observa, de asemenea, chiar din continutul unor programe operationale sectoriale, o 

constientizare doar partiala a faptului ca temelia sistemului socio-economic este capitalul 

natural, ca unul din avantajele competitive ale Romaniei in context european. 

• S-a remarcat faptul ca indicatorii utilizati pana acum in proiectul de Strategie acopera numai 

elementele cantitative si se refera doar in mica masura la variabilele calitative. 

• S-a subliniat faptul ca finalizarea Cadastrului national general se impune ca element 

determinant pentru articularea realista a obiectivelor dezvoltarii spatiale, regionale si rurale, 

precum si pentru modernizarea agriculturii conform standardelor UE. 

• Este necesara o prezentare clara a constructiei institutionale pentru stabilirea si monitorizarea 

indicatorilor de dezvoltare durabila intr-un proces dinamic menit sa asigure ca ajustarea 

acestora va fi corelata cu revizuirea periodica a obiectivelor Strategiei. 

• Indicatorii generali, pornind de la obiectivele capitolelor Strategiei, trebuie sa aiba un anumit 

grad de stabilitate intrucat schimbarea lor ar duce la ruperea sirului statistic si, implicit, 

tendintele vor fi mai greu de identificat. 

• S-au prezentat concluziile dezbaterii organizate de Consiliul Tineretului din Romania, la data de 

17.04.2008 (textul complet poate fi consultat pe site-ul http://strategia.ncsd.ro). 

• S-a sugerat necesitatea abordarii pe nivele (macro, mezo si micro) a dezvoltarii durabile si in 

acest sens se face simtita nevoia elaborarii unui set complex de indicatori cantitativi, calitativi, 

normativi si corelativi. 

• Documentul trebuie sa aiba un cuprins si sa debuteze printr-un rezumat executiv, in scopul de a 

prezenta structura si liniile de forta ale Strategiei. 

• S-a apreciat ca documentul, pentru a se ridica la statutul de strategie, trebuie sa contina viziune, 

obiective masurabile si un plan de actiune. 

• S-au formulat critici in sensul ca proiectul Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila nu 

este inca complet, lipsind unele capitole importante, si s-a propus prelungirea procesului de 

deliberare prin organizarea a inca cel putin unei intalniri a Consiliului National de Dezbatere 

Publica. 

• S-au inregistrat pareri diferite in privinta faptului ca proiectul contine multe portiuni 

documentar-descriptive, dar s-a argumentat si ideea ca stabilirea obiectivelor pe termen mediu 

si lung necesita o apreciere realista a punctului de pornire si a problemelor specifice cu care se 

confrunta Romania. 


