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naţionale
Luni, 27 mai 2013
Hotel Intercontinental, Sala Fortuna
Institutul European din România (IER) are deosebita plăcere de a vă invita să participaţi
la conferinţa cu tema 'Securitatea alimentară si a resurselor de apă: între perspective
europene si realităţi naţionale'.
Evenimentul se va desfăsura la Bucuresti, Hotel Intercontinental (Sala Fortuna) în data de
27 mai 2013 şi este organizat în parteneriat cu Fundaţia Friedrich Ebert în România si
Fundaţia EURISC.
În sesiunea oficială a conferinţei vor avea alocuţiuni domnul Iulian Fota, Consilier
prezidenţial, domnul Sorin Encuţescu, Consilier de stat la Cabinetul Primului Ministru,
doamna Elena Dumitru, Secretar de Stat, Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice,
domnul Adrian Pană, Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii. În sesiunile tematice vor avea
intervenţii reprezentanţi ai comisiilor de specialitate din cadrul Parlamentului României,
ai instituţiilor de specialitate, experţi si cercetători din mediul academic, reprezentanţi ai
producătorilor si procesatorilor din industria alimentară etc.
La eveniment vor participa, de asemenea, reprezentanţi ai instituţiilor si autorităţilor
publice cu responsabilităţi în domeniul securităţii alimentare si a resurselor de apă, ai
mediului academic si de cercetare, ai mediului de afaceri si ai societăţii civile, studenţi,
mass-media etc.
***
Garantarea securităţii alimentare constituie un interes cheie pentru cetăţenii români si cei
europeni. De aceea, aceasta trebuie realizată într-un cadru multilateral, de măsuri
adoptate la nivel naţional, european si mondial.
Deficitul de apă este în mod evident unul dintre factorii cheie care vor limita producţia de
alimente. Cu toate acestea, există oportunităţi pentru creşterea producţiei de alimente
astfel încât utilizarea durabilă a apei şi a altor resurse să fie optimizată. Ca atare,
asigurarea securităţii alimentare, gestionarea resurselor de apă şi protecţia ecosistemelor

trebuie să fie considerate, mai degrabă, ca fiind o singură politică decât alegeri separate
şi, uneori, concurente.
***
Conferinţa se va desfăsura în limba română. Agenda evenimentului este anexată
invitaţiei. Persoana de contact: Florentina Costache, Sef Serviciu a.i. Comunicare si
Marketing ; e-mail: florentina.costache@ier.ro
Sursa : http://www.agerpres.ro/media/index.php/comunicate/item/198147-Comunicatde-pres-Institutul-European-din-Romania-IER.html
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Calea Europeană
Conferinţa “Securitatea alimentară şi a resurselor de apă: între perspective
europene şi realităţi naţionale”, 27 mai 2013
În data de 27 mai a.c. Institutul European din România organizează în parteneriat cu
Fundaţia Friedrich Ebert în România şi Fundaţia EURISC, conferinţa cu
tema: „Securitatea alimentară şi a resurselor de apă: între perspective europene şi
realităţi naţionale”.
În sesiunea oficială a conferinţei vor avea alocuţiuni domnul Iulian Fota, Consilier
prezidenţial, domnul Adrian Pană, Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii, doamna Elena
Dumitru, Secretar de Stat, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, domnul Sorin
Encuţescu, Consilier de stat la Cabinetul Primului Ministru, precum şi doamna Elena
Tatomir, Director General în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. În sesiunile
tematice vor avea intervenţii reprezentanţi ai instituţiilor de specialitate, experţi şi
cercetători din mediul academic, reprezentanţi ai producătorilor şi procesatorilor din
industria alimentară etc.
La eveniment vor participa, de asemenea, reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor
publice cu responsabilităţi în domeniul securităţii alimentare şi a resurselor de apă, ai
mediului academic şi de cercetare, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile, studenţi,
mass-media etc.
Conferinţa se va desfăşura în limba română.
Pentru informaţii şi detalii privind participarea la eveniment vă rugăm contactaţi: doamna
Florentina Costache, Şef Serviciu a.i. Comunicare şi Marketing, tel. 021 314.26.96 (97),
fax 021 314 26 66, e-mail: florentina.costache@ier.ro .
Sursa : http://www.caleaeuropeana.ro/conferinta-securitatea-alimentara-si-a-resurselorde-apa-intre-perspective-europene-si-realitati-nationale-27-mai-2013/
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Green Report
Conferinta IER: Securitatea alimentara si a resurselor de apa
Institutul European din Romania (IER) organizeaza, astazi, in parteneriat cu Fundatia
Friedrich Ebert in Romania si Fundatia EURISC, conferinta cu tema „Securitatea
alimentara si a resurselor de apa: intre perspective europene si realitati nationale“.
Printre invitati se numara Elena Dumitru, secretar de stat, Ministerul Mediului; Vasile
Pintilie, director general, Administratia Nationala „Apele Romane”; Vladimir
Manastireanu, presedinte ANSVSA; Ion Sandu, director general, ANM, cat si
reprezentanti ai mediului academic si de cercetare, ai mediului de afaceri si ai societatii
civile. Publicatia Green Report se afla printre partenerii media ai evenimentului.
Caracterul multidimensional al conceptului de securitate, deseori abordat doar din
perspectiva limitativa a aspectului politico-militar, implica de asemenea, alaturi de temecheie, precum securitatea energetica si cea demografica, elementul de securitate
alimentara si de securitate a mediului (securitatea resurselor de apa)”, potrivit IER.
IER, institutie publica, sub autoritatea Guvernului Romaniei, al carui director general este
prof. univ. dr., Gabriela Dragan, are ca misiune furnizarea de expertiza, in domeniul
afacerilor europene, pentru administratia publica, mediul de afaceri, parteneri sociali, cat
si pentru societatea civila.
In perioada 2000-2006, IER s-a concentrat pe analiza impactului pe care aderarea
Romaniei la UE l-ar avea asupra economiei si societatii romanesti. Dupa aderarea
Romaniei la UE, in 2007, institutul a pus accentul pe sprijinirea consolidarii deciziilor si
politicilor rezultate din calitatea Romaniei de stat membru UE si din evolutiile politice si
institutionale inregistrate la nivel comunitar”, potrivit IER.
In 2030, jumatate din omenire, afectata de deficitul de apa
Element esential pentru viata si sursa vitala a progresului si dezvoltarii umane, apa dulce
a devenit o problema a lumii contemporane. Initierea Deceniului international al apei
potabile (1981-1990), program demarat la initiativa ONU, a fost semnalul in ceea ce
priveste criza resurselor de apa dulce.
Raportul prezentat in septembrie 2011, in cadrul celui de-al XIV-lea Congres
International al Apei (Pernambuco, Brazilia), precizeaza faptul ca imbunatatirea
distributiei apei, la nivelul, Terrei va avea un impact semnificativ si asupra productiei de
hrana pentru populatie, deoarece apa dulce nu este distribuita astfel incat sa asigure
necesarul de hrana al planetei.
Se estimeaza ca deficitul de apa si distributia ei vor afecta cel putin jumatate din
populatia globului, incepand cu anul 2030.
Lipsa apei, posibila arma de razboi
Criza apei poate determina si conflicte majore in randul populatiilor afectate. Conform
Raportului privind Securitatea Apei al National Intelligence din SUA, apa dulce poate
deveni un motiv de razboi mai putin obisnuit, care poate aparea in Orientul Mijlociu,
Asia de Sud si Africa de Nord.
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In opinia expertilor americani, apa va deveni in viitor o posibila arma de razboi sau o
amenintare terorista.
Seceta si inundatii, provocate de clima
Schimbarile climatice au condus la perioade de seceta in mai multi ani consecutiv,
cumulate cu inundatii catastrofale si lipsa apei potabile.
Toate aceste aspecte pot conduce la instabilitati si conflicte la nivel global in urmatoarele
decenii, in tarile in curs de dezvoltare, care se confrunta si cu o explozie demografica, dar
si cu efecte serioase care duc la schimbari climatice majore.
Riscul ca apa potabila sa fie la baza unui conflict in urmatorii 10 ani este minim, chiar
daca aceasta creeaza tensiuni atat in interiorul unor state, cat si intre tari si ameninta
perturbarea pietelor de produse alimentare nationale si globale.
Sursa : http://www.green-report.ro/conferinta-ier-securitatea-alimentara-si-a-resurselorde-apa/
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Green Report
Elena Dumitru: Apele, protejate de nitratii din gunoiul de grajd
Sursele de apa, in special cele din zonele rurale, sunt protejate de contaminarea cu nitrati,
proveniti din gunoiul de grajd, depozitat la intamplare, printr-un proiect national,
cofinantat de Banca Mondiala, Facilitatea Globala de Mediu si Guvernul Romaniei, a
declarat Elena Dumitru, secretar de stat in Ministerul Mediului, in cadrul conferintei cu
tema „Securitatea alimentara si a resurselor de apa: intre perspective europene si realitati
nationale“, organizata, astazi, de Institutul European din Romania (IER).
Proiectul se adreseaza in special fermierilor, care au invatat si invata practici ecologice
de la specialistii Ministerului Mediului. Ei sunt instruiti sa renunte la vechiul obicei de asi depozita gunoiul din grajduri, in gospodarii, si sa foloseasca rampe special construite.
Aceasta practica le fereste fantanile de contaminarea cu nitrati. In Romania, sunt 1.900
de localitati considerate vulnerabile, din acest punct de vedere, si nu numai”, a explicat,
pentru Green Report, Elena Dumitru.
Proiectul, “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”, care se incheie in acest an, are
patru componente, implementate in perioada 2008-2013, iar investitiile sunt facute in
aproximativ 69 zone vulnerabile la poluarea cu nitrati, la nivel de comuna.
„Securitatea alimentara si a resurselor de apa”
Institutul European din Romania (IER) organizeaza, in parteneriat cu Fundatia Friedrich
Ebert in Romania si Fundatia EURISC, conferinta cu tema „Securitatea alimentara si a
resurselor de apa: intre perspective europene si realitati nationale“.
Printre invitati se numara Elena Dumitru, secretar de stat, Ministerul Mediului; Vasile
Pintilie, director general, Administratia Nationala „Apele Romane”; Vladimir
Manastireanu, presedinte ANSVSA; Ion Sandu, director general, ANM, cat si
reprezentanti ai mediului academic si de cercetare, ai mediului de afaceri si ai societatii
civile. Publicatia Green Report se afla printre partenerii media ai evenimentului.
Garantarea securitatii alimentare si a resurselor de apa constituie un interes-cheie
pentru cetatenii romani si cei europeni, iar pentru realizarea acestora este necesar un
cadru multilateral de masuri adoptate la nivel national, european si mondial”, a declarat
prof. univ. dr. Gabriela Dragan, directorul IER.
IER, institutie publica, sub autoritatea Guvernului Romaniei, al carui director general este
prof. univ. dr., Gabriela Dragan, are ca misiune furnizarea de expertiza, in domeniul
afacerilor europene, pentru administratia publica, mediul de afaceri, parteneri sociali, cat
si pentru societatea civila.
Sursa :http://www.green-report.ro/elena-dumitru-apele-protejate-de-nitratii-din-gunoiulde-grajd/
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Green Report
Adrian Pana: Poluarea, factor de risc pentru sanatate
Alaturi de o alimentatie proasta, alcool, tutun si lipsa exercitiului fizic, poluarea, in
special cea inregistrata in mediul urban, prin cresterea emisiilor de CO2, contribuie la
cresterea riscului de imbolnavire, a declarat, pentru Green Report, Adrian Pana, secretar
de stat in Ministerul Sanatatii (foto).
80% din bolile si decesele, cauzate de bolile netransmisibile, cum ar fi afectiunile
respiratorii sau cardiovasculare, au ca factori de risc o nutritie proasta, consumul de
alcool, fumatul, lipsa exercitiului fizic, dar si poluarea, inregistrata mai ales in mediul
urban. Bolile respiratorii, de exemplu, pot fi agravate de emisiile poluante”, a spus
Adrian Pana, care a participat la conferinta „Securitatea alimentara si a resurselor de apa:
intre perspective europene si realitati nationale“, organizata de Institutul European din
Romania (IER).
OMS: Diabetul si aterioscleroza, provocate si de poluare
Expunerea indelungata la poluarea cu particule in suspensie, PM2,5, poate provoca si alte
boli grave decat cele cunoscute pana acum, si anume afectiunile cardiovasculare sau
respiratorii.
Aterioscleroza, diabetul, unele boli respiratorii la copii ori aparitia afectiunilor
neurologice sunt noile riscuri la care se supun persoanele care traiesc intr-un mediu
afectat de poluarea cu PM2,5”, potrivit unui studiu realizat la cererea Comisiei
Europene, in contextul reexaminarii politicii in privinta calitatii aerului.
Studiul, denumit REVIHAAP – “Date relative despre aspectele sanitare ale poluarii
atmosferice in vederea revizuirii politicilor UE”, sugereaza, in aceeasi masura, legatura
dintre expunerea la PM2,5 si alterarea functiilor cognitive. OMS confirma, in acelasi
timp, si legatura cauzala intre decesele provocate de bolile cardiovasculare si respiratorii
si poluarea cu PM2,5.
1 european plateste, anual, 750 euro pentru poluarea auto
An de an, un cetatean european plateste, in medie,750 de euro pentru poluarea produsa de
automobile, potrivit unui studiu realizat de Universitatea din Dresda, Germania.
Studiul, comandat de Parlamentul European, estimeaza ca zgomotul, poluarea, efectele
asupra climei, cat si accidentele provocate de masinile din Uniunea Europeana costa,
anual, 373 de miliarde de euro, “cheltuieli suportate si de alte persoane decat
automobilistii europeni”.
„Securitatea alimentara si a resurselor de apa”
Institutul European din Romania (IER) organizeaza, astazi, in parteneriat cu Fundatia
Friedrich Ebert in Romania si Fundatia EURISC, conferinta cu tema „Securitatea
alimentara si a resurselor de apa: intre perspective europene si realitati nationale“.
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Printre invitati se numara Elena Dumitru, secretar de stat, Ministerul Mediului; Adrian
Pana, secretar de stat in Ministerul Sanantatii; Vasile Pintilie, director general,
Administratia Nationala „Apele Romane”; Vladimir Manastireanu, presedinte ANSVSA;
Ion Sandu, director general, ANM, cat si reprezentanti ai mediului academic si de
cercetare, ai mediului de afaceri si ai societatii civile. Publicatia Green Report se afla
printre partenerii media ai evenimentului.
Garantarea securitatii alimentare si a resurselor de apa constituie un interes-cheie
pentru cetatenii romani si cei europeni, iar pentru realizarea acestora este necesar un
cadru multilateral de masuri adoptate la nivel national, european si mondial”, a declarat
prof. univ. dr. Gabriela Dragan, directorul IER.
IER, institutie publica, sub autoritatea Guvernului Romaniei, al carui director general este
prof. univ. dr., Gabriela Dragan, are ca misiune furnizarea de expertiza, in domeniul
afacerilor europene, pentru administratia publica, mediul de afaceri, parteneri sociali, cat
si pentru societatea civila.
Sursa: http://www.green-report.ro/adrian-pana-poluarea-risc-pentru-sanatate/
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Green Report
Scadere de 10% -15% pentru resursa de apa a Romaniei
Resursa de apa a Romaniei va inregistra o scadere de 10 – 15% pentru orizontul de timp
2050 – 2070, a declarat, luni, in cadrul conferintei cu tema „Securitatea alimentara si a
resurselor de apa: intre perspective europene si realitati nationale“, organizata de
Institutul European din Romania (IER), Daniela Radulescu, director interimar al
Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor.
Zonele vulnerabile vor ramane sudul Moldovei, o parte din Oltenia si Dobrogea. Acestea
sunt zonele pe care Romania trebuie sa le aiba in vedere atunci cand discuta de masuri
de adaptare la schimbarile climatice”, a declarat, pentruGreen Report, Daniela
Radulescu.
De asemenea, aceasta a tinut sa precizeze ca pana acum, desi resursa de apa s-a diminuat,
insa nu in mod semnificativ, a scazut si cererea.
In 1989, Romania consuma 21 miliarde mc/an. In prezent ne sunt necesari doar 8,5
miliarde mc/an. Minima s-a inregistrat prin 2005, cand s-au consumat intre 5 si 6
miliarde mc/an, iar de atunci suntem pe un trend ascendant in ceea ce priveste cererea
de apa”, a mai spus directorul interimar al INHGA.
Ce anume a condus la o scadere a tat de drastica a cereri? Daniela Radulescu a declarat ca
desfiintarea sistemelor de irigatii este una dintre principalele cauze.
In 1988 erau irigate 3 milioane de hectare, iar in ultimii cinci ani s-au irigat doar
250.000 de hectare, mai putin de 10%”, a explicat Radulescu.
Cata apa ne revine pe cap de locuitor
O alta problema ridicata de reprezentanta INHGA, a fost aceea a valorii cantitatii de apa
din Romania pe cap de locuitor.
Noi ne putem lua apa in proportie de 29% din rauri, 62% din Dunare si 9% din apele
subterane. Insa nu este bine, deoarece Dunarea se afla in extremitatea sudica a tarii si
nu poate fi valorificata ca o adevarata resursa. De aceea, atunci cand se calculeaza
resursa de apa pe cap de locuitor, in general, vom avea doua tipuri de date: unul care
tine seama de Dunare si ne duce la 6.500 mc/an, si un altul care nu tine cont de Dunare
si ne duce la 2.500 mc/an”, a declarat Radulescu.
Potrivit acesteia media europeana este de 4.500 mc/an.
Unde ne putem incadra? Peste medie sau sub medie? Raspunsul e unde la mijloc”, a mai
spus Daniela Radulescu.
„Securitatea alimentara si a resurselor de apa”
Institutul European din Romania (IER) organizeaza, astazi, in parteneriat cu Fundatia
Friedrich Ebert in Romania si Fundatia EURISC, conferinta cu tema „Securitatea
alimentara si a resurselor de apa: intre perspective europene si realitati nationale“.
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Printre invitati se numara Elena Dumitru, secretar de stat, Ministerul Mediului; Adrian
Pana, secretar de stat in Ministerul Sanantatii; Vasile Pintilie, director general,
Administratia Nationala „Apele Romane”; Vladimir Manastireanu, presedinte ANSVSA;
Ion Sandu, director general, ANM, cat si reprezentanti ai mediului academic si de
cercetare, ai mediului de afaceri si ai societatii civile. Publicatia Green Report se afla
printre partenerii media ai evenimentului.
Garantarea securitatii alimentare si a resurselor de apa constituie un interes-cheie
pentru cetatenii romani si cei europeni, iar pentru realizarea acestora este necesar un
cadru multilateral de masuri adoptate la nivel national, european si mondial”, a declarat
prof. univ. dr. Gabriela Dragan, directorul IER.
IER, institutie publica, sub autoritatea Guvernului Romaniei, al carui director general este
prof. univ. dr., Gabriela Dragan, are ca misiune furnizarea de expertiza, in domeniul
afacerilor europene, pentru administratia publica, mediul de afaceri, parteneri sociali, cat
si pentru societatea civila.
Surse: http://www.green-report.ro/scadere-de-10-15-pentru-resursa-de-apa-a-romaniei/
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Fabrica de bani
Scade resursa de apa a Romaniei
Resursa de apa a Romaniei va inregistra o scadere de 10 – 15% pentru orizontul de timp
2050 – 2070, a declarat, luni, in cadrul conferintei cu tema „Securitatea alimentara si a
resurselor de apa: intre perspective europene si realitati nationale“, organizata de
Institutul European din Romania (IER), Daniela Radulescu, director interimar al
Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor. Citeste mai mult pe site-ul
GreenReport (27 mai)
Sursa: http://www.fabricadebani.ro/news.aspx?iid=45612
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Calea Europeană
Iulian Fota: Problema securitatii alimentare nu este o problema de securitate
nationala
Consilierul prezidential Iulian Fota a intervenit in cadrul unui eveniment organizat luni,
27 mai, de Institutul European din Romania (IER) si Fundatia Eurisc pentru a dezbate
problema securitatii alimentare si a resurselor de apa. Fota a dezvoltat subiectul
explicand ca nu putem incadra problema securitatii alimentare ca problema de
securitate nationala atata timp cat fenomenul nu inregistreaza date alarmante. Fota
a continuat spunand ca doar atunci cand ne vom intalni cu situatia catastrofala cand
majoritatatea cetatenilor nu vor avea disponibilitate de alimente, vom putea vorbi de o
chestiune de securitate nationala. Consilierul prezidential a continuat spunand ca
poate problema actuala este mai degraba una referitoare la calitatea alimentelor pe
care le consumam, subliniind totusi ca exista si cazuri duse la extrem.
Conferinta „Securitatea alimentara si a resurselor de apa: intre perspective europene si
realitati nationale” a prevazut o dezbatere generala, doua sesiuni care au avut ca tema
„siguranta alimentelor de la producator la consumator final” si „ securitatea resurselor de
apa”, precum şi o masa rotunda pe tema „protectiei infrastructurilor critice in sectoarele
alimentaţie şi apă”.
La eveniment au luat parte directorul general al IER, doamna Gabriela Dragan care a
adresat si cuvantul de bun venit, Sorin Encutescu, consilier de stat al Primului Ministru,
Adrian Pana, secretar de stat la Ministerul Sanatatii, Elena Dumitru, secretar de stat la
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice si Viorel Morarescu, directorul general al
Directiei Generale pentru Industria Alimentara din cadrul Ministerului Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale. In cadrul sesiunilor tematice au avut interventii reprezentanţi ai
institutiilor de specialitate experti, cercetatori, precum si reprezentanti ai producatorilor
si procesatorilor.
Consilierul Primului Ministru, Sorin Encutescu a vorbit despre conceptul de securitate
nationala ca fiind unul multidimensional. Tot el a prezentat pe scurt intentia guvernului
de a extinde cadrul infrastructurilor critice si, in acest sens, de a include si securitatea
alimentara. Referitor la problema dezbatuta, Encutescu a vorbit si despre lipsa unei
intentii clare de a respecta criteriile de calitate a produselor in defavoare consumatorului
final.
Reprezentantul Ministerului Sanatatii a atins subiectul bolilor netransmisibile ca fiind
consecventa unor factori de risc legate de alimentatia proasta, de cea ce bem si de cea ce
facem. Pana a vorbit despre necesitatea unei strategii pe termen mediu si lung, abordand
subiectul ca fiind deja unul de securitate natioanal, atata timp cat datele ingrijoratoare
arata ca 30% dintre romani sunt supraponderali si 5% sunt la un nivel avansat de
obezitate. Secretarul de stat a mai vorbit si despre nevoia unei strategii de comunicare
pentru a reduce factorii de risc si a propus elaborarea si implementare unui plan national
care sa fie si rezultatul unui parteneriat public-privat. Pana a precizat ca acest proiect ar
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trebui sa aduca beneficii populatiei deja de la o varsta frageda, deci sa fie axata si pe
promovarea in institutiile scolare.
„Criza alimentara prezinta o provocare la nivel global”. Ideea a fost exprimata de
Elena Dumitru, care a semnalat si criza apei ca fiind o prioritate la nivel national,
european si mondial. Dumitru a prezentat date importante legate de cresterea populatiei
in deceniile urmatoare, factor care va duce consecvent la accentuarea ulterioara a crizei
alimentare si a resurselor de apa daca nu se vor implementa masuri urgente.
Reprezentanta Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice a marturisit ca abordarea,
in acest sens, trebuie sa fie comuna la nivel de institutii si ca programele vor trebui sa
mizeze si pe crearea de locuri de munca, factor social foarte important.
„Romania are vulnerabilitati pentru ca foarte putine produse sunt protejate”.
Punctul de vedere al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a fost exprimat de
Viorel Morarescu care a identificat trasabilitatea produselor ca fiind o masura importanta
luata chiar in vederea garantarii calitatii produselor alimentare. Morarescu a declarat ca
avem nevoie de o agricultura durabila si sustenabila si nu de una de tip minerit. Tot
Morarescu a insistat pe faptul ca factorul esential pentru sanatatea populatiei este calitatea
alimentelor.
Manastireanu: ultimele crize legate de alimentele din Romania au fost scandaluri cr
eate de probleme decomunicare.
Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentara a
atras atentia asupra crizei alimentelor din Romania, in mod special asupra scandalului
carnii de cal. Manastireanu a precizat ca, in primul rand, nu a fost vorba de siguranta
alimentara, ci de frauda la adresa consumatorului.
In cea ce priveste activitatea ANSVSA, Manastireanu a explicat ca aceasta consta in
facilitarea circulatiei in siguranta a produselor pe piata din Romania si actiuni de
interventie atunci cand sunt suspiciuni ca ar circula produse care prezinta risc.
Presedintele ANSVSA a vorbit si despre responsabilitatea producatorului pentru plasarea
pe piata a produselor sanatoase. In acest sens, Manastireanu a afirmat ca parteneriatul cu
industria alimentara aduce multe beneficii, mai ales in cadrul unei strategii de
comunicare, unul dintre apectele pozitive ale discutiilor intre ANSVSA si industrie care
ajuta la identificarea problemelor legate de siguranta alimentelor.
Manastireanu a aspreciat faptul ca sistemul veterinar din Romania este foarte bine
dezvoltat cu o retea de 10.000 de medici care, nu numai ca fac analize pe produsul
alimentar, dar urmaresc si ciclul de viata si de procesare a animalului care ajunge la
consumator, cea ce este un plus pentru Romania si aproape unic la nivel european, aspect
reamintit si de presedintele Romalimenta, Sorin Minea.
Cei prezenti au discutat si despre autenticitatea produselor alimentare si colaborarea cu
institutiile abilitate (cum ar fi, de exemplu, Autoritatea Nationala pentru Protectia
Consumatorilor) pentru depistarea produselor falsificate.
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In cadrul dezbaterilor s-a propus si o investitie suplimentara din partea fermierilor, in
special pentru hrana animalelor. Prin hranirea cu produse de calitate scade riscul de
imbolnavire a animalelor, limitand astfel cheltuielile pentru servicii medical-veterinare.
Alexandru Padure
Sursa: http://www.caleaeuropeana.ro/eveniment-ier-iulian-fota-problema-securitatiialimentare-nu-este-o-problema-de-securitate-nationala/
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Civitas Politics
Constituția și strategiile de securitate și apărare națională
Luni 27 mai, am participat la conferința „Securitatea alimentară și a resurselor de apă:
între perspective europene și realități naționale” organizată de Institutul European din
România. În contextul discuțiilor legate de revizuirea constituției, mi-a atras atenția o
remarcă făcută în timpul conferinței de consilierul prezidențial pentru securitate
națională, Iulian Fota, care a afirmat că actuala Strategie de Apărare Națională este de
fapt o strategie de securitate.
Afirmația pare absurdă și bizară, dar Iulian Fota a venit cu o precizare utilă: în Constituția
României nu se face referire la strategia securitatea națională, ci doar la apărare. Așa ca sa luat hotărârea ca documentul adoptat în 2010 sub titlul de Strategia Națională de
Apărare să fie de fapt o strategie de securitate națională (în mod bizar documentul
anterior acestuia și redactat în 2007 se cheamă Strategia de Securitate Națională).
Motivația din spatele acestei hotărâri a fost faptul că dacă documentul ar fi intitulat
„strategie de securitate națională” ar putea fi atacat la CCR, iar curtea să decidă că este
neconstituțional. Subtitlul strategiei sugerează în mod explicit faptul că avem de-a face cu
o strategie de securitate, inspirată de conceptul securității umane: „Pentru o Românie
care garantează securitatea și prosperitatea generațiilor viitoare”.
Securitatea națională și apărarea națională sunt lucruri diferite. Astfel prin securitate
națională se înțeleg problemele de securitate ale unei națiuni, politicile și programele de
rezolvarea ale acestor probleme și, de asemenea, procesul guvernamental prin care aceste
programe sunt formulate și realizate (Smoke 1987:301). Apărarea națională se distinge de
securitate națională prin scopul final urmărit – apărarea în fața agresiunii unui inamic
extern – și la nivel de mijloace – securitatea națională angajează toate resursele de care
dispune un stat, în timp ce apărarea presupune utilizarea mijloacelor militare de care
dispune un stat (Zulean 2007: 43). Aceste distincții sunt importante la nivel teoretic și
practic, confuzia între aceste concepte, la nivel de politici publice, având un impact
negativ direct asupra întregii strategii naționale a unui stat.
Articolul 119 din actuala Constituție, care stabilește funcțiile CSAT-ului menționează
clar apărărea națională/a țării și securitatea națională, iar legea de funcționare a acestei
instituțiidispune la Articolul 4 că rolul CSAT-ului este să propună strategii de securitate
și apărare națională. Având în vedere contextul politic din ultimii ani și pozitivismul
juridic excesiv al dreptului românesc, acest cadru legislativ poate că este insuficient
pentru a formularea unei strategii de securitate și punerea ei în aplicare. Este necesară
atunci clarificarea atribuțiilor CSAT la momentul revizuirii constituției – astfel să se faca
referință în mod explicit la strategia securitate națională și la strategia de apărare
națională. De asemenea numele CSAT ar trebui schimbat, acesta fiind anacronic, în CNS
– Consiliul Național de Securitate.
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Trebuie precizat că există la nivel oficial și parțial în literatura de specialitate publicată în
România o reținere în utilizarea sintagmei securitate națională, datorită presupusei
asocieri cu activitatea Departamentului Securității Statului în perioada regimului
comunist, și în general expresia a fost echivalată cu „siguranța națională”, ce are însă o
semnificație diferită din punct de vedere teoretic față de securitatea națională, referinduse în general la activitatea serviciilor de informații.
*
Astfel am aflat că România a reușit să stabilească un precedent teoretic și politic
important: a reunit într-un singur document programatic de politici publice două concepte
diferite: strategia de securitate și cea de apărare națională, și le-a făcut interșanjabile.
George VIŞAN
Sursa : http://civitaspolitics.org/2013/05/28/constitutia-si-strategiile-de-securitate-siaparare-nationala/
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