
APEL DESCHIS
în favoarea valorizării expertizei românești privind aplicarea eficientă și de success a 

Pactului Ecologic European în România

Bucureș�ti, 7 februarie 2020

Î�n atent�ia: 
Raportorului Parlamentului European privind finanțarea Pactului Ecologic European -
Dl Deputat Siegfried MUREȘAN
Conducerii Comisiilor pentru Mediu și Echilibru Ecologic – Parlamentul României
Ministrului Mediului - Dl Costel ALEXE
Ministrului Economiei - Dl Virgil-Daniel POPESCU
Ministrului Afacerilor Externe / Președintele Forumului Național SUERD - 
Dl Bogdan AURESCU

Stimate Dle Deputat Mureș�an,
Stimat�i Domni,

ne  adreșa�m  Dumneavoaștra�  î!n  urma  declarat�iilor  oficiale  ș� i  a  î!ncuraja� rii  ștakeholderilor  din
Roma!nia de a șe implica î!n  tranșpunerea  Pactului Ecologic European inclușiv a planului de
inveștit�ii pentru Europa durabila� . Î�ntruca! t Roma!nia șe numa� ra�  printre principalii beneficiari ai
Mecanismului pentru o Tranziție Justă, cu o eștimare a finant�a� rii de pește 10 miliarde euro,
conșidera�m ca�  exișta�  o oportunitate deoșebita�  de șprijinire a reforma� rii economiei roma!neș�ti î!n
aceșt  context,  mai  aleș  prin  orientarea  mult  mai  conșiștenta�  ș� i  ferma�  ca� tre  tranșpunerea
Strategiei Dezvoltării Durabile, ca! t ș� i privind o tranzit�ie accelerata�  ca� tre economia circulară,
î!ndeoșebi î!n zone conșiderate pa!na�  î!n prezent drept defavorizate șau cu un potent�ial economic
șca� zut.    

Ț� ina!nd cont ca� , î!n trecut, cu ocazia proceșului de prega� tire a adera� rii la UE, precum ș� i î!n curșul
proceșului de integrare europeana�  ș� i de abșorbt�ie a fondurilor pușe la dișpozit�ie de ca� tre Comișia
Europeana�  ș� i BEÎ, expertiza autohtonă din sectorul public și din mediul privat a foșt cu totul
inșuficient valorificata� , conșidera�m ca�  acum ritmul extrem de preșant al implementa� rii impuș de
UE neceșita�  o abordare mult mai î!nt�elept focalizata� , mai î!ndra� zneat�a� , implicit prin preluarea din
merș a bunelor practici exiștente din belș�ug, î!n șpecial î!n ștatele nordice din Europa. 

Cu prilejul Reuniunii Speciale de lanșare a  proiectului major flagship  î!n domeniul economiei
circulare (Academia Roma!na� , 7 februarie 2020), î!n cadrul generic oferit de Strategia UE pentru
Regiunea  Dunării,  dar  nu  numai,  va�  șolicita�m  î!n  mod  public  șa�  t�inet�i  cont  de  propunerile
mediului academic ș� i î!n genere ale șocieta� t�ii civile, prelua!nd î!n mod conștructiv ș� i î!n ritm adecvat
componentele  valoroașe  din  cadrul  init�iativelor  ș� i  ofertei  de  expertiza�  ale  nucleului  format
î!ndeoșebi cu șprijinul Academiei Roma!ne, prin inștitutele nat�ionale ș� i centrele șale de cercetare,
dar ș�i al altor parteneri cu un portofoliu viabil ateștat referitor la  absorbția fondurilor UE cu



rezultate  palpabile,  inclușiv  î!n  cadrul  parteneriatelor  dezvoltate  cu  organizat�ii  din  ștatele
membre Spat�iului Economic European ș� i din Confederat�ia Elvet�iana� .

Î�n  aceșt  șenș,  ment�iona�m  ca� ,  î!ndeoșebi  prin  intermediul  Departamentului  de  Planuri
Strategice,  Politici,  Proiecte  și  Afaceri  Dunărene  î!nfiint�at  șub  coordonarea  Catedrei
Internaționale  Onorifice  ”Jean  Bart”  (CÎO-SUERD)  ș� i  cu  șprijinul  Universității  Maritime
Constanța (care det�ine Preș�edint�ia CLDR Roma!nia), precum ș� i prin conlucrarea cu alte entita� t�i
membre  din  cadrul  Hub-ului  Macro-Regional  Dunăre-Marea  Neagră,  ne  exprima�m
dișponibilitatea de implicare concreta�  î!n Grupurile de Lucru (Task Force) pe care ne permite a va�
șugera șa�  le activa�m, precum ș� i prin cuplarea efectiva�  la diverșele direct�ii de act�iune pe care le
conșidera�m profitabile î!n implementarea judicioașa�  ș� i  rapida�  a Pactului Ecologic European, î!n
șpecial î!n zonele problematice evocate oficial, precum Valea Jiului, dar nu numai. 

Din  cadrul  Comitetului  de  Înit�iativa�  fac  deja  parte  inștitut�ii  precum:  Academia  Roma!na�  prin
Înștitutul  de  Cerceta� ri  Juridice,  Centrul  de  Biodiverșitate  –  ÎNCE  ș� i  altele;  Așociat�ia
Adminiștratorilor Publici din Roma!nia; Agent�ia pentru Eficient�a�  Energetica�  ș� i Protect�ia Mediului;
Fundat�ia  EUROLÎNK  –  Cașa  Europei  prin   Catedra  Înternat�ionala�  Onorifica�  ”Jean  Bart”  (CÎO-
SUERD).

Pe aceașta�  cale, șuntem î!ncredint�at�i ca�  o coagulare mult mai buna�  deca! t î!n trecut prin conșulta� ri
permanente  ș� i  interact�iune  î!ntre  Parlamentul  European  ș� i  autorita� t�ile  centrale  de  decizie  î!n
domeniu din Roma!nia, ca! t ș� i î!n baza ofertei argumentate de șprijin din partea autorilor aceștui
Apel, ar putea conduce pe viitor la o cuplare autentica�  a dezvolta� rii Roma!niei la ritmurile impușe
de noua viziune UE î!n domeniul șchimba� rilor climatice, cu predilect�ie prin activarea lobby-ului
inter-inștitut�ional  neceșar  ș� i  printr-o  trecere  decișiva�  de  la  declarat�iile  de  bune  intent�ii  la
tranșpunerea î!n practica�  a obiectivelor Pactului, care includ cu generozitate ș� i obiectivele utile
intereșelor economiei ș� i șocieta� t�ii roma!neș�ti î!n anșamblu.

Pentru conformitate, 
Din partea Comitetului de Inițiativă 

Catedra Înternat�ionala�  Onorifica�  ”Jean Bart” (CÎO-SUERD)  
c/o Fundat�ia EUROLÎNK – Cașa Europei


