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Marti, 22 ianuarie 2008 a avut loc in Aula Academiei Romane sesiunea de lansare a proiectului “Strategia 
Nationala pentru Dezvoltare Durabila” (SNDD), document programatic ce se realizeaza conform exigentelor Uniunii 
Europene de catre Guvernul Romaniei  prin Ministerul Mediului si dezvoltarii Durabile, in colaborare cu Programul 
Natiunilor Unite pentru Dezvoltare prin Centrul National pentru Dezvoltare Durabila. 

Sesiunea inaugurala a fost deschisa de acad. Ionel Haiduc, Presedintele Academiei Romane, care a 
functionat in continuare ca moderator al dezbaterii. In cadrul primei sesiuni au rostit alocutiuni Traian Basescu, 
Presedintele Romaniei, Attila Korodi, Ministrul Mediului si Dezvoltarii Durabile, Thore Hansen, Reprezentantul Rezident 
a.i. al Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) si acad. Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Nationale a 
Romaniei. In continuare a  avut loc sesiunea de lucru a Consiliului National de Dezbatere Publica, principalul for 
deliberativ al Strategiei, in cadrul careia au fost prezentate etapele de lucru si structurile implicate in procesul de 
elaborare a documentului si s-a discutat cadrul conceptual si schita de cuprins a proiectului. 

Conform cadrului de actiune aprobat si in acord cu recomandarile UE si cu practica PNUD, proiectul (in 
iterarile sale succesive) va fi elaborat de un Grup de Redactare interdisciplinar si va fi examinat de fiecare data de un 
Consiliu Stiintific desemnat de Academia Romana. Intr-o faza mai avansata (martie-aprilie 2008), proiectul urmeaza sa 
fie dezbatut si la nivelul regiunilor de dezvoltare ale Romaniei (de 2 ori in fiecare dintre cele 8 regiuni). In final, se 
prevede ca documentul sa fie insusit de Guvern (asa cum s-a procedat in cazul Strategiei Nationale pentru Dezvoltare 
Durabila din 1999) si sa fie aprobat (ca articol unic) de Parlamentul Romaniei. 
 Strategia, care urmeaza sa fie finalizata si prezentata Comisiei Europene pana la sfarsitul anului 2008, are o 
orientare de perspectiva pe termen mediu si lung, continand obiective-tinta, masuri de implementare si evaluarea 
surselor de finantare realiste la orizontul anilor 2013, 2020 si 2030. 

La orizont 2009 (primul termen de raportare asupra implementarii Strategiei Nationale pentru Dezvoltare 
Durabila) se vor enumera obligatiile asumate cu scadenta in acel an si masurile recomandate (legislative, institutionale, 
administrative) pentru eliminarea posibilelor ramaneri in urma si recuperarea restantelor, cu identificarea surselor de 
finantare. 

La orizont 2013 (incheierea exercitiului bugetar current al UE) se vor prezenta angajamentele asumate, 
conform Tratatului de Aderare, prin strategiile nationale generale sau sectoriale si prin programele operationale, 
masurile necesare pentru indeplinirea acestor obiective, identificarea surselor de finantare interna si externa. In finalul 
fiecarui subcapitol se vor formula recomandari privind pregatirea modificarii unor prioritati nationale in perioada 2013-
2020 si propuneri de initiative romanesti privind orientarea politicilor UE si, corespunzator, alcatuirea urmatorului buget 
comunitar post-2013. 

La orizont 2020 tintele orientative pentru fiecare domeniu sau sector vor fi subordonate obiectivului strategic al 
Romaniei de a ajunge la nivelul mediu al UE-27 din anul 2007, potrivit indicatorilor de baza ai dezvoltarii durabile. 
Raportat la acest obiectiv se vor formula recomandari privind masurile de intreprins, necesarul si sursele de finantare 
precum si propuneri pentru promovarea intereselor legitime ale Romaniei in cadrul institutiilor UE. 

La orizont 2030 orientarile pentru fiecare zona tematica vor fi dimensionate pentru a corespunde obiectivului 
strategic national al Romaniei de a se apropia semnificativ de nivelul mediu al UE-27 din acel an. 

  
 


