Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila
Consiliul Regional de Dezbatere Publica, Regiunea S-E, Municipiul Galati
20 mai 2008, Sala Auditoriu a Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii, ora 12:00

OBSERVATII UTILE
38 de participanti, din care:
Reprezentanti ai institutiilor publice: 25 (66%)
Reprezentanti ONG: 1 (2.5%)
Reprezentanti ai mediului de afaceri: 9 (24%)
Reprezentanti ai presei: 1 (2.5%)
Reprezentanti ai sindicatelor: 2 (5%)

•

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila va reprezenta documentul umbrela din care vor
decurge toate planurile de actiune si va avea un grad inalt de flexibilitate de-a lungul timpului,
pentru a putea absorbi eventuale corecturi.

•

Pilonii de baza ai documentului vor fi adaptabilitatea continua a sistemului economico-social la
capitalul natural, educatia si formarea profesionala continua si trecerea de la un sistem axat pe
consum la unul axat pe productie.

•

Documentul propune schimbarea caracterului societatii romanesti de la unul reparatoriu la unul
previzional si insusirea unei gandiri pe termen lung.

•

Intrarile in UE si NATO trebuiesc privite ca mijloace si nu obiective de sine statatoare.

•

Romania in prezent se situeaza pe ultimele locuri din lume la cei mai multi indicatori de
dezvoltare.

•

Sansa documentului consta in impunerea acestuia ca lege.

•

In elaborarea strategiei trebuiesc luate in considerare urmatoarele riscuri: lipsa intersului
populatiei, slaba absorbtie a fondurilor Uniunii Europene, coerenta legislativa deficitara,
disparitatile regionale precum si dificultatile administrative si financiare.

•

Dezvoltare rurala in complex – productie agricola – productie alimentara – sursa de beneficii pe
termen lung in ceea ce priveste dezvoltarea economica si imbunatatirea starii de sanatate a
populatiei.

•

Imbunatatirea capitolului de sanatate din cadrul documentului. Este necesara o viziune si
obiective clare pentru sistemul sanitar.

•

Documentul trebuie urmat de un plan de actiune care sa asigure implementarea acestuia.

•

Sistemul de indicatori ar trebui sa fie mai bine reliefat in capitolul de monitorizare. Sa se
introduca si criteriile de selectia a indicatorilor din component setului de Indicatori ai DD la nivel
national.

•

La orizontul 2030 trebuiesc avute in vedere mai ales prioritatile Romaniei.

