
 

 

 

 

 

 

 

Stimate domnule Prim Ministru Victor Ponta, 

 

 

 

Vă felicităm pentru votul de învestitură primit şi vă urăm succes în activitatea pe care 

urmează să o desfăşuraţi. 

 

În calitatea noastră de organizaţii neguvernamentale de protecţia mediului care au ca 

misiune asumată promovarea unor programe de dezvoltare durabilă la nivel naţional, 

regional şi global, vă transmitem în cele ce urmează o serie de aprecieri asupra 

programului de guvernare pentru următoarele 6 luni, concentrându-ne atenţia, desigur, 

asupra capitolelor cu impact de mediu. 

 

În primul rând, trebuie amintit că perioada imediat următoare este una foarte încărcată din 

punct de vedere al evenimentelor politice globale de mediu.  

 

Preocuparea şefilor de state şi guverne din Uniunea Europeană din ultimul an faţă de 

aceste aspecte se regăseşte într-o serie de recomandări specifice pentru fiecare reuniune 

internaţională în parte.  

 

Astfel, pentru Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite Rio +20 privind dezvoltarea 

durabilă, Consiliul European din martie 2012 a subliniat sprijinul său ferm pentru 

obţinerea unui rezultat ambiţios la această conferinţă şi a subliniat necesitatea participării 

ample a sectorului privat şi a societăţii civile. Consiliul European a stabilit câteva 

principii majore care vor orienta UE în pregătirile sale: 

– conferinţa ar trebui să promoveze tranziţia globală către o economie ecologică, 

promovând astfel protecţia mediului, aducând o contribuţie la eradicarea sărăciei 

şi stimulând o creştere cu emisii scăzute de carbon şi eficientă din punctul de 

vedere al utilizării resurselor; 

– conferinţa ar trebui să avanseze lucrările privind obiective globale şi coerente de 

dezvoltare durabilă pentru perioada de după 2015, ţinând seama şi de procesul de 

revizuire a Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului.  

 

În plus, considerăm esenţială o continuitate a mesajului politic transmis de fostul ministru 

al mediului, care a prezidat a 19-a Sesiune a Comisiei ONU pentru Dezvoltare Durabilă, 

în pregătirea summitului Rio+20, şi care a susţinut în cadrul acestei reuniuni din mai 

2011 că „mediul înconjurător este o problemă de securitate naţională, iar acest lucru 

trebuie să fie clar specificat în legislaţia naţională”. 

 

Pentru Summitul G-20, tot Consiliul European formulează drept prioritare promovarea 

creşterii ecologice şi a dezvoltării durabile; combaterea schimbărilor climatice, în 

special, şi mobilizarea surselor de finanţare a măsurilor de combatere a  



 

 

 

 

 

schimbărilor climatice.  

 

Nu în ultimul rând, pentru Conferinţa Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice 

din noiembrie 2012, din Qatar, Uniunea Europeană, prin voinţa şi acordul membrilor săi, 

se angajează să-şi păstreze poziţia de lider în cadrul negocierilor internaţionale şi să 

contribuie la asumarea unor ţinte clare de limitare a efectelor schimbărilor climatice. 

 

Cu acest context politic internaţional şi european în minte, şi ţinând cont de 

angajamentele asumate de România ca stat membru UE în perioada anterioară, dorim să 

facem unele aprecieri faţă de programul de guvernare pentru 2012: 

 

1. Suntem în deplin acord cu dvs. în ceea ce priveşte prioritatea esenţială unu: 

Respectarea legilor, fără excepţii, fără derogări sau scuze; care trebuie aplicată 

şi în cazul sectorului de mediu unde cele mai mari abuzuri se întâmplă tocmai din 

nerespectarea sau interpretarea eronată a legislaţiei existente. 

2. Apreciem îndreptările aduse priorităţilor economice ale guvernelor anteriore ce 

privesc exploatarea gazelor de şist şi exploatarea minieră Roşia Montana. 

Deciziile luate în acest sens corespund principiilor prevenţiei şi precauţiei 

pentru mediu. 

3. Salutăm propunerile legate de transparență decizională şi relaţiile cu societatea 

civilă. 

 

În punctele enumerate mai jos, dorim să atragem atenţia asupra unor obiective ale 

programului de guvernare care considerăm că ar putea fi îmbunătăţite atât la nivel 

general, cât şi din punct de vedere al protecţiei mediului: 

 

Considerente cu caracter general 

 

4. Cu privire la obiectivul programului Începerea colaborării active cu Comisia 

Europeană şi celelalte instituţii europene pentru diminuarea consecinţelor 

negative cauzate de nerespectarea angajamentelor asumate prin Tratatul de 

aderare a României la Uniunea Europeană în domeniul mediului, precizăm că 

relaţia cu Comisia Europeană există deja în baza unor mecanisme bine stabilite 

încă dinainte de aderare, însă, va trebui consolidată relaţia de tip partenerial cu 

aceasta, bazată pe încredere reciprocă şi respectarea angajamentelor. În acest 

sens va fi necesară o analiză exactă a situaţiilor în care România se află în 

procedură de infringement şi un plan de măsuri realist, care să fie întocmai 

respectat pentru a evita penalităţile. De asemenea, România trebuie să îşi 

stabilească un set bine definit de priorităţi pe care să le promoveze în toate 

instituţiile europene cu ajutorul tuturor reprezentanţilor desemnaţi sau aleşi 

(europarlamentari, consilieri în CESE, membri în Comitetul Regiunilor etc), 

priorităţi pe care să urmărească să le implementeze. În acest sens se impune o mai 

 

 



 

 

 

 

 

strânsă legătură între reprezentanţii guvernului şi aceştia. 

 

5. În ceea ce priveşte accelerarea ratei de absorbţie a fondurilor europene, pe 

care o apreciem ca o măsură urgentă şi necesară, considerăm importante, de 

asemenea, următoarele aspecte: 

 

a) analizarea eficienţei şi eficacităţii utilizării acestor fonduri; 

b) dezvoltarea de instrumente de accesare şi a altor fonduri provenite din 

programe europene în lipsa cărora organizaţiile şi instituţiile din România nu 

pot participa la consorţii internaţionale (ex. programe. Intelligent Energy for 

Europe, FP7, Interreg, Europe Aid etc);   

c) pregătirea riguroasă şi transparentă a următoarei perioade de programare care 

să nu mai favorizeze instituţiile statului, ci să acorde condiţii similare pentru 

toate tipurile de beneficiari; 

d) dezvoltarea unei relaţii parteneriale între administratorii de fonduri 

europene şi beneficiari (nu de tip „stăpân-sclav”, ca cea prezentă), bazate pe 

reguli, ghiduri, norme bine stabilite şi care să nu se mai schimbe în timpul 

jocului;  

e) micşorarea resurselor alocate proiectele megalomanice şi ineficiente de tip 

strategic (acolo unde este cazul, ex. POS DRU), şi orientarea cât  mai mult pe 

proiecte de tip grant, uşor accesibile şi cu rezultate cuantificabile imediate. 

      

Considerente cu privire la Capitolul 15 - Protecţia Mediului 

 

6. Apreciem, de asemenea, prevederea conform căreia consideraţi necesară 

operaţionalizarea Fondului pentru Mediu prin alocarea cu prioritate a 

resurselor pentru investiţii verzi şi crearea de locuri de muncă verzi. Cu toate 

acestea, experienţa ne-a arătat că exprimarea echivocă de tip “cu prioritate” 

conduce de cele mai multe ori la finanţarea unor proiecte care doar simulează 

protecţia mediului şi care în fapt au un impact negativ asupra mediului mult mai 

mare decât beneficiile pe care le aduc acestuia (ex. programul Rabla). 

7. În ceea ce priveşte adoptarea unei Strategii şi a unui Plan Naţional de gestionarea 

deşeurilor, facem precizarea că acestea sunt necesare şi pentru alte domenii, iar 

aici dorim să subliniem marea absentă a programului de mediu: Schimbările 

Climatice, care reprezintă o prioritate europeană şi internaţională atât în contextul 

Strategiei Europa 2020 cât şi în contextul Summitului de la Rio şi negocierilor de 

la Doha. La modul general, în ceea ce priveşte strategiile şi planurile de acţiune 

atât în domeniul mediului, dar şi a altor sectoare economice cu impact asupra 

mediului, considerăm că vor trebui avute în vedere următoarele aspecte: 

 

a) evaluarea impactului strategiilor şi planurilor anterioare (efecte produse, 

lecţii învăţate etc); 

b) utilizarea acestor rezultate în noile strategii; 

c) analizarea corectă şi exactă a situaţiei existente; 



 

 

 

 

d) stabilirea de indicatori cuantificabili care să fie urmăriţi la implementare 

(orientarea pe rezultate), precum şi termene de realizare; 

e) prevederea de alocări bugetare multianuale corespunzătoare implementării 

acestora. 

 

8. Salutăm propunerile de colaborare cu autorităţile locale, ONG-urile şi partenerii 

sociali etc, atât în procesul de luare a deciziilor cât şi în asigurarea dreptului la un 

mediu curat şi sănătos consfinţit de Constituţie, cu atât mai mult cu cât aceştia pot 

fi actori activi şi de multe ori cu o vastă expertiză, care pot să asigure 

implementarea programului de mediu, cu condiţia asigurării instrumentelor 

necesare. Trebuie avute în vedere toate tipurile de autorităţi locale, inclusiv cele 

din mediul rural, care se confrunta cu probleme mult mai mari de mediu (ex 

gestionarea deşeurilor, accesul la surse de apă etc.) şi cu resurse financiare 

limitate. 

 

9. În ceea ce priveşte moratoriul privind exploatarea gazelor de şist, până la 

finalizarea studiilor ce se află în derulare la nivel european, vă propunem 

colectarea de date şi demararea unor studii la nivel de România cu potenţialul 

impact nu numai asupra mediului dar şi asupra patrimoniului cultural şi natural 

(ex. din informaţiile noastre în zona Constanţa va fi afectată zona Adamclisi 

precum şi peştera Movila – unică în lume). 

 

10. În cazul Roşia Montană, aşteptăm punerea în aplicare a principiului esenţial unu: 

Respectarea legilor, fără excepţii, fără derogări sau scuze; precum şi 

transparentizarea deciziilor Minvest Deva – companie cu capital integral de 

stat care să facă public modul în care a reprezentat interesul naţional în relaţia cu 

acţionarul majoritar al RMGC, Gabriel Resources. Solicităm de urgenţă punerea 

în aplicare a deciziei Curţii de Apel Alba din 5 mai 2012, cu privire la anularea 

planurilor de urbanism, prin care încă din 2002, Roşia Montană a fost declarată 

zonă monoindustrială minieră, eliminând astfel orice posibilitate de dezvoltare 

alternativă a localităţii. 

 

11. Suntem de acord cu măsura de conservare a biodiversităţii Deltei Dunării şi 

iniţierea reconstrucţiei ecologice a concesiunilor agricole şi piscicole; însă această 

măsură va trebui să fie extinsă la toate ariile naturale protejate, inclusiv Parcul 

Naţional Retezat ce urmează a fi grav afectat de modernizarea DN 66A 

(prioritate preluată din programele anterioare de guvernare) care traversează 

această rezervaţie. 

 

12.  Măsură de promovare a energiei din surse regenerabile de energie ar trebui să 

devină o prioritate a Ministerului Economiei, precedată de eficienţa energetică şi 

conservarea energiei. Reamintim aici „Obiectivele UE 20-20-20”, care creează 

un cadru comun pentru promovarea energiei din surse regenerabile (SRE). În 

acest sens, România trebuie să creeze un cadru legal şi mecanisme de direcţionare 

a fondurilor europene în valorificarea surselor regenerabile de energie. În acest 



 

 

 

 

moment, energia solară şi biomasa sunt domenii nevalorificate corespunzător, 

deşi ţara noastră beneficiază de condiţii naturale favorabile.  

 

13. Deşi utilizarea energiei regenerabile este o prioritate europeană, prin modul de 

dezvoltare a proiectelor în România ea a început să devină o ameninţare la 

adresa mediului, afectând grav cursuri de râuri, rezervaţii naturale şi ocupând 

terenuri cu un înalt potenţial pentru agricultură (ex. microhidrocentralele de pe 

râurile Capra şi Otic). Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul 

energetic prin utilizarea surselor de energie regenerabilă trebuie să aibă în vedere 

proiecte cu impact cât mai redus asupra mediului.  

 

14. În ceea ce priveşte creşterea suprafeţei împădurite şi reconstrucţia ecologică a 

pădurilor corelat cu întărirea măsurilor preventive şi punitive contra tăierilor 

ilegale şi abuzive de masă lemnoasă; recomandăm inversarea priorităţilor, astfel 

încât mai întâi să oprim dezastrul actual cauzat de tăierile ilegale, incendierile 

provocate voit, să aplicăm legislaţia în ceea ce priveşte sancţionarea 

contravenientilor, şi apoi să trecem la reconstrucţie ecologică şi creşterea 

suprafeţei împădurite. 

 

15. Continuarea investiţiilor pentru gestionare durabilă a resurselor de apă şi accesul 

populaţiei la servicii publice va trebui să aibă în vedere analiza şi evaluarea 

proiectelor deja implementate, eficienţa acestora precum şi introducerea unei 

componente de educare şi conştientizare a populaţiei cu privire la conservarea şi 

utilizarea eficientă a resurselor de apă. Programele de educare şi conştientizare 

trebuie să devină parte componentă pentru toate proiectele de infrastructură de 

mediu, iar ele trebuiesc tratate corespunzător. Un aport important la această 

componentă poate veni din partea ONG-urilor de mediu cu o bogată experienţă în 

derularea de astfel de proiecte.  

    

Considerente cu privire la Capitolul 4 - Economie, Comerţ şi Mediu de Afaceri: 

 

16. Apreciem trecerea ANRE în subordinea Parlamentului coroborat cu depolitizarea 

acesteia. De asemenea, considerăm importantă analizarea reînfiinţării Agenţiei 

Române pentru Conservarea Energiei (ARCE) în condiţiile în care legislaţia 

europeană în domeniu pune un foarte mare accent pe eficienţă energetică şi 

conservarea energiei (noua directivă privind eficienţa energetică).  

 

17. Regândirea sistemului de redevenţe şi a taxelor de exploatare a resurselor trebuie 

să fie făcută şi pentru toate resursele minerale, nu doar pentru sectorul petrol, 

gaze naturale şi energie electrică.  

 

18. În ceea ce priveşte finalizarea proiectelor naţionale de interes strategic în 

domeniul energiei, considerăm necesară o re-evaluare a priorităţilor în acest 

domeniu, în contextul Strategiei Europa 2020, bazată pe o viziune nouă de trecere 

spre un consum inteligent şi eficient de energie (DSM - Demand Side 



 

 

 

 

Management), dezvoltarea tehnologiilor curate, trecerea spre utilizarea resurselor 

regenerabile de energie prin înlocuirea treptată a capacităţilor de producţie 

bazate pe cărbune şi nuclear. (România are una din cele mai reduse rate de 

eficienţă energetică din Europa, îmbunătăţirea acesteia ar conduce la reduceri 

masive de resurse energetice importate precum şi la reducerea poluării).   

 

19. Modernizarea şi dezvoltarea sectorului energetic trebuie să înceapă cu 

modernizarea şi dezvoltarea sistemului de transport şi distribuţie a energiei 

care să asigure acces echitabil şi nepreferenţial tuturor investitorilor privaţi în 

domeniu. Apreciem măsura de stimulare a micilor investitori preponderent în 

sectorul energiei regenerabile, măsură aşteptată încă din 2008, care însă nu s-a 

concretizat în măsuri şi instrumente de aplicare.  

 

20. Închiderea minelor ineficiente trebuie să se facă cu respectarea condiţiilor de 

mediu şi ecologizarea zonelor afectate. 

 

21. Aşa cum menţionam şi anterior (pct. 12), utilizarea resurselor regnerabile trebuie 

să devină o prioritate naţională asumată de Ministerul Economiei, Comerţului şi 

Mediului de Afaceri şi care să se reflecte în politicile publice ale acestuia 

precum şi în alocările bugetare. Cu toate acestea, trecerea la utilizarea resurselor 

regenerabile fiind o soluţie încă destul de costisitoare va trebui avut în vedere ca 

în prealabil să se treacă la un plan de măsuri care să conducă la eficienţă şi 

conservarea energiei în transport, distribuţie şi consum atât prin programe de 

educare şi conştientizare cât şi prin trecerea treptată a autorităţilor publice către 

achiziţii ecologice în toate contractele finanţate din fonduri publice (inclusiv 

cele europene). 

 

 

Considerente privitoare la Capitolul 11 - Transporturi 

 

22. Vorbind despre mediu la sectorul Transporturi, remarcăm, din nou, absenţa 

Schimbărilor Climatice. Tocmai acum, când combaterea încălzirii globale 

redefineşte strategiile din domeniul transporturilor (care este unul dintre cele mai 

poluante sectoare), din capitolul transporturi al programului de guvernare lipsesc 

cu desăvârşire orice referiri sau termeni care definesc transportul durabil, adică 

reducerea emisiilor, stimularea transportului public, implementarea 

sistemelor inteligente, inter-operabilitate şi integrare, mobilitate şi nu în 

ultimul rând, siguranţă şi securitate (în ţara cu cel mai mare număr de victime 

ale accidentelor rutiere din Uniunea Europeană). 

 

23. Referitor la punctul privind Absorbţia accelerată a fondurilor europene pentru 

proiectele cuprinse în POS-T 2007-2013 şi pregătirea portofoliului de proiecte, 

concomitent cu îmbunătățirea procedurilor, pentru perioada de programare 

2014-2020 a UE, considerăm esenţială finanţarea prioritară a proiectelor de 



 

 

 

 

investiţii în sectorul transporturi care să conducă la reduceri reale de emisii 

de gaze cu efect de seră. 

În Carta Alba a Transporturilor lansată de Comisia Europeană în martie 2011, se 

ia în calcul o ţintă de reducere a emisiilor de CO2 din acest sector de 70% până în 

anul 2050 raportat la perioada curentă. În prezent, aproximativ 13 miliarde de 

Euro sunt alocaţi acestui sector. Proiectele ce vor fi implementate în următoarea 

perioadă de programare şi finanţate din fonduri europene trebuie evaluate din 

perspectiva obiectivelor de reducere stabilite în 2011. 

În perioada 2007-2012, proiectele finanţate din fonduri UE au fost concentrate pe 

modele de transport cu mari emisii de gaze cu efect de seră – precum 

infrastructura rutieră şi aeroporturi, descurajând, în acelaşi timp, dezvoltarea 

infrastructurii de tip „utilizatorul plăteşte” , cum este cea feroviară. 

 

24. La acelaşi capitol putem remarca doar intenţiile de măsuri pentru încurajarea 

parteneriatului public-privat şi revizuirea subvenţiilor pentru transporturile 

feroviare de călători pentru eliminarea competiţiei neloiale cu transportul 

rutier – măsuri cerute cu insistenţă de către transportatori , realizarea de centre 

intermodale în porturile dunărene, construirea unor noi linii de metrou, fără să se 

pomenească nimic despre o strategie care să încurajeze folosirea transporturilor 

publice şi modernizarea lor în aşa fel încât să-i atragă pe posesorii de maşini 

către acest tip de transport.  

 

Considerente la Capitolul 9 - Agricultură şi Dezvoltare Rurală 

 

25. Lipseşte orice referire cu privire la agricultura ecologică, precum şi la 

ameninţarea asigurării hranei pentru populaţie cauzată de exporturile masive şi 

de utilizarea culturilor energetice în defavoarea culturilor alimentare. 

 

Considerente la Capitolul 10 - Dezvoltare Regională şi Turism 

 

26. Capitolul 10 - prevede continuarea unor programe deja începute precum şi 

revizuirea proiectelor incluse în Programul Naţional de Reabilitare termică a 

locuinţelor pentru a asigura îmbunătăţirea standardelor de locuit ale populaţiei şi 

pentru a contribui la reducerea costurilor lunare cu întreţinerea locuinţelor 

populaţiei; precizăm că acest program nu trebuie să devină unul strict social, ci 

unul care să conducă la reducere consumului de energie şi implicit la reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră. Mai mult decât atât, astfel de programe au 

fost utilizate cu succes de Ungaria şi Cehia ca măsură de ieşire din criză 

economică deoarece utilizează resurse locale şi antrenează forţă de muncă locală. 

O alocare bugetară eficientă şi o eşalonare a lucrărilor ar aduce rezultate vizibile 

în toate planurile: economic, mediu şi social. 

 

27. Cu privire la demararea implementării schemei privind reabilitarea termică a 

clădirilor, finanţată prin Programul Operaţional Regional, după aprobarea de 

către Comisia Europeană a realocării sumei de 150 milioane Euro de la Fondul 



 

 

 

 

Social European la Fondul European pentru Dezvoltare Regională (cap 2), 

considerăm necesară revizuirea cererii de realocare, ţinând cont de experienţa 

Poloniei din perioada 2004–2006, care se află încă în litigiu cu Comisia 

Europeană pentru astfel de fonduri realocate şi necheltuite. Reabilitarea termică a 

clădirilor ar trebui să devină o prioritate naţională, susţinută din bugetul naţional 

şi credite şi care să se aplice tuturor clădirilor de locuit şi clădirilor publice 

(conform cu noua directivă privind eficienţa energetică). 

 

28. Pentru definirea priorităţilor de dezvoltare pentru viitoarea perioadă de 

programare 2014-2020, considerăm că trebuie trecut de urgenţă la informarea 

factorilor interesaţi şi consultarea lor, având în vedere termenele foarte strânse. 

 

În încheiere, domnule Prim Ministru, va urăm succes şi va asigurăm de sprijinul nostru în 

măsura în care priorităţile Guvernului României acordă atenţia cuvenită problemelor de 

mediu. 

 

 

 

 

Cu considerație,  

 

Lavinia Andrei 

Președinte Fundația TERRA Mileniul III 

 

Adrian Bădilă 

Președinte Asociația ALMA-RO 

 

 

 

 

 


