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Stimaţi Domni / Stimate Doamne,
Asociaţia Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor
din România, cu Secretariatul General în Bucureşti, Str. Muzelor nr. 1, Sector 4, Cod Poştal 040191,
România, tel: 021-319.32.66; fax: 021-319.32.67, e-mail: office@protectia-consumatorilor.ro, www.protectiaconsumatorilor.ro, organizaţie neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu
patrimoniu distinct şi indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce aparără drepturile
cosumatorilor
şi
Asociaţia Operatorilor din Agricultura Ecologică – “BIO-ROMÂNIA”, având certificatul de înscriere
în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor nr. 3555/202/2008, Cod de Identificare Fiscală 24532374, e-mail:
mediu@bio-romania.org, www.bio-romania.org, este un puternic partener de dialog cu autorităţile statului,
sprijină crearea condiţiilor economice favorabile de dezvoltare a producţiei, procesării şi comerţului cu produse
ecologice româneşti
au organizat pe data de 22 Iulie a.c. lansarea Grupului de Lucru din cadrul campaniei „Adoptă Lacul
Plumbuita – Adoptă O 9 Atitudine”, la care au participat reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale “Apele
Române” - Direcţia Apelor Argeş – Vedea S.G.A. Ilfov-Bucureşti, Poliţiei Comunitare a Sectorului 2, A.D.P.
Sector 2, Primăriei Municipiului Burcureşti, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, reprezentanţi ai
Consiliului Obştesc din zona Plumbuita, Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Agenţiei Naţionale pentru
Protecţia Mediului, ai Camerei Deputaţilor – Comisia de Administraţie Publică, Amenajarea Teritoriului şi
Echilibrului Ecologic, Direcţiei de Sanătate Publică - Municipiul Bucureşti, Secţiei 7 de Poliţie, Inspectoratului
Şcolar al Municipiului Bucureşti, Universităţii Ecologice din Bucureşti, ai Gărzii de Mediu, S.C. Manor Center
S.R.L., Teatrului Ţăndărică şi Mănăstirii Plumbuita.
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La şedinţă au fost abordate urmatoarele aspecte:
Sedinţa Grupului de Lucru a debutat prin cuvântul de început al domnului Marian Cioceanu,
Preşedinte al Asociaţiei Bio-România; domnul Sorin Mierlea, Preşedintele A.N.P.C.P.P.S. România a
iniţiat lucrările grupului de lucru prin prezentarea contextului în care s-a constatat că este imperios
necesară organizarea unui Grup de Lucru format din reprezentanţii tuturor instituţiilor cu atribuţii şi
obligaţii în zona amintită;
Unul din reprezentanţii Consiliului Obştesc din zona Plumbuita a prezentat situaţia, evidenţiind
principalele cauze ale problemelor de mediu şi sociale existente în zonă: lipsa canalizării, lipsa
drumurilor asfaltate şi educaţia precară a cetăţenilor în ceea ce priveşte respectarea mediului, după
care a sugerat câteva soluţii de moment ce ar putea cultiva spiritul civic al locuitorilor (amenajarea
unui debarcader funcţional);
Pe rând, reprezentanţii instituţiilor prezente au menţionat faptul că erau la curent cu problemele din
zonă şi că vor intensifica măsurile de protecţie şi sancţionare, acţionând conform legii şi atribuţiilor ce
le revin, în vederea soluţionării problemelor;
Reprezentantul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării a subliniat oportunitatea deosebită pe care
prezentul Grup de Lucru o poate exploata accesând Fonduri Structurale disponibile în acest moment
pentru România şi care ar putea constitui pe termen lung rezolvarea problemelor expuse;
Părintele Visarion Marinescu, Stareţul Mănăstirii Plumbuita, şi-a expus punctul de vedere
reconfirmând detaliile reprezentantului Consiliului Obştesc din zona Plumbuita cu privire la situaţia de
fapt. A sugerat posibilitatea implicării active a Mănăstirii Plumbuita prin organizarea de activităţi
social–culturale şi educative în folosul comunităţii locale, cu ocazia împlinirii a 450 de ani de existenţă,
eveniment ce va fi celebrat în luna Octombrie 2009.
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În încheiere, domnul Sorin Mierlea, Preşedintele A.N.P.C.P.P.S. România, a subliniat importanţa
demarării unui efort conjugat al tuturor factorilor implicaţi în zona Plumbuita prin întâlniri lucrative
lunare, semnarea unui Protocol de colaborare între instituţiile şi organizaţiile participante, propunerea
de soluţii viabile, o stategie de relaţii publice bine targetată, beneficiind de capitalul de imagine al unor
persoane publice cu impact asupra cetăţenilor, atragerea unor parteneri cu activităţi de tip Corporate
Social Responsibility, toate acestea constituind prima etapă în vederea definirii şi rezolvării
problematicilor existente.
S-a propus ca până la urmatoarea întâlnire fiecare instituţie reprezentată la Grupul de Lucru să
pregătească o situaţie clară a problematicilor constatate conform competenţei lor şi să propună
planuri de măsuri concrete pentru rezolvarea situaţiei din zona respectivă.
Propunem ca urmatoarea dată a întâlnirii să fie în săptămâna 17 - 21 August 2009.

Ataşat regăsiţi: Propunerea de Protocol de colaborare.
Vă rugăm să îl analizaţi şi să ne remiteţi punctul dumneavoastră de vedere pe adresa
eveniment@adoptalaculplumbuita.ro până pe data 14 August.
Vă mulţumim anticipat.
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