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Despre cine es
te vorba? Despre Lilian 
Onescu, funcționar pu
blic din 2001, actualul se
cretar general al Ministe
rului Mediului, fost sub
prefect al județului Ilfov, 
fost prefect și subprefect 
al județului Călărași, fost 
inspector guvernamental 
sau fost director de cabi
net.

Însă postul de care 
amintește cu multă mân
drie Lilian Onescu este 
acela de secretar gene
ral la Ministerul Fondurilor 
Europene. Iar mândria vi
ne din faptul că a deținut 
timp de doi ani această 
funcție, în echipa minis

trului Eugen Teodorovici. 
”Un ministru competent, 
un «tehnocrat», în ade
văratul înțeles al cuvântu
lui”, despre care Onescu 
are numai cuvinte de lau
dă, aducând ca argumen
te ”pro” gradul ridicat de 
absorție a fondurilor euro
pene, din perioada lui Te
odorovici. De altfel, chiar 
Eugen Teodorovici spu
nea, în vremea mandatu
lui său, că ”România a de
venit un lider în absorbția 
fondurilor europene!”

Și, nu cu mai puțină 
încântare și încredere în 
realizări viitoare, vorbește 
Onescu și de actuala echi
pă de lucru de la Ministe

rul Mediului, condusă de 
ministrul Daniel Constan
tin, vicepremier în Guver
nul Sorin Grindeanu. Se
cretarul general face refe
rire, în același context al 
absorbției de fonduri eu
ropene, la performanțele 
de necontestat ale fostu
lui ministru al Agricultu
rii, dând ca exemple doar 
fondurile nerambursabile 
atrase, pe vremea minis
trului Constantin, de APIA 
și AFIR.

Așadar, două echipe 
de profesioniști, condu
se de oameni competenți, 
care îl motivează pe Lili
an Onescu să performeze 
în continuare. Iar ocaziile 
pentru a dovedi că poate 
nu se lasă așteptate. Pen
tru că instituția condusă 

de Daniel Constantin nu 
are numiți încă în funcții, 
cei trei secretari de stat, 
iar secretarului general îi 
revin în această perioa
dă mai multe sarcini, de 
care, chiar dacă a prelu
at postul de la începutul 
acestei luni, Lilian Onescu 
se achită în ritm alert și cu 
simț de răspundere.

Priorități zero
Am vorbit despre pro

iecte de viitor ale insti
tuției, dar dată fiind pe
rioada scurtă de la pre
luarea postului, secreta
rul general doar a punc
tat temele de priorita
te zero, care pe ilfoveni 
îi interesează în mod de
osebit. Facem aici re

ferire la problematica 
deșeurilor/a gropilor de 
gunoi amplasate pe teri
toriul județului, sau des
pre poluarea regiunii 
București - Ifov, care a 
atins niveluri record. De 
altfel, la începutul aces
tui an, într-o întâlnire cu 
primarul general al Capi
talei, Gabriela Firea, mi
nistrul Mediului, Daniel 
Constantin, sublinia ne
cesitatea creșterii calității 
vieții locuitorilor din regi
unea București - Ilfov, și, 
evident, creșterea calității 
vieții tuturor românilor, 
dar și necesitatea unei 
colaborări ”îndeaproape” 
cu administrațiile publice 
locale, sub forma unui di
alog serios și a unui par
teneriat eficient.

Am vorbit despre in
troducerea certificatu
lui de calitate a aerului 
 ecovigneta  un con
cept gândit ca alternati
vă la taxa de mediu, ce 
va fi introdus, probabil, 
gradual, despre Progra
mul Rabla, și despre va
rianta Rabla Plus sau Ra
bla electrică, despre Stra
tegia Energetică a Româ
niei 2016 - 2030, dar și 
despre ”ANAFul” mediu
lui, respectiv Autoritatea 
Națională pentru Protecția 
Mediului (ANPM). 

Lilian Onescu nea 
promis că, pe măsura de
rulării programelor amin
tite, ilfovenii, pentru ca
re are o slăbiciune apar
te, vor primi informații 
prompte și detaliate.

Lilian Onescu, 
secretar 
general la 
Ministerul 
Mediului, 
promite fapte, 
nu vorbe!

 Fostul subprefect de Ilfov se mândrește că a făcut și face parte din 
echipele de lucru ale unor miniștri pe care-i numește ”tehnocrați” în 

adevăratul sens al cuvântului - Eugen Teodorovici și Daniel Constantin

Un om competent, care promite „mai 
puține vorbe și mai multe fapte!“, în 
problematica vastă a mediului, un punct 
nevralgic al României în relația cu Uniunea 
Europeană, dacă amintim doar de faptul 
că, la nivelul anului trecut, țara noastră 
avea în derulare peste 10 proceduri de 
infringement pe mediu.


