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DEZVOLTAREA DURABILĂ
CONCEPT
Dezvoltarea durabilă este un concept foarte complex, care a pornit de la
preocuparea faŃă de mediu, ideea fiind îmbogăŃită în timp cu o dimensiune economică
şi una socială
Deşi iniŃial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluŃie la criza ecologică
determinată de intensa exploatare industrială a resurselor şi degradarea continuă a
mediului şi caută în primul rând prezervarea calităŃii mediului înconjurător, în prezent
conceptul s-a extins asupra calităŃii vieŃii în complexitatea sa, atât sub aspect
economic cât şi social.
Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi metodelor
de dezvoltare socio-economică, nu numai pe termen scurt sau mediu, ci şi pe termen
lung, al căror fundament îl reprezintă în primul rând asigurarea unui echilibru între
aceste sisteme socio-economice şi elementele capitalului natural.
Cea mai cunoscută definiŃie a dezvoltării durabile este cu siguranŃă cea dată de
Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) în raportul "Viitorul nostru
comun", cunoscut şi sub numele de Raportul Brundtland: "dezvoltarea durabilă este
dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite
posibilitatea generaŃiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi".
PRINCIPII ŞI OBIECTIVE
Dezvoltarea durabilă se derulează pe fondul unor principii majore ce o
caracterizează:
► preocuparea pentru echitate şi corectitudine între Ńări şi între generaŃii;
► viziunea de lungă durată asupra procesului dezvoltării;
► gândirea sistemică, interconexiunea între economie, societate şi mediu.
În acest scop, sunt identificate patru obiective-cheie:
● ProtecŃia mediului prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice de
impactul negativ asupra mediului;
● Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale,
diversităŃii culturale, egalităŃii de şanse şi prin combaterea discriminării de orice fel;
● Prosperitatea economică prin promovarea cunoaşterii, inovării, competitivităŃii
pentru asigurarea unor standarde de viaŃă ridicate şi unor locuri de muncă abundente
şi bine plătite;
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● Îndeplinirea responsabilităŃilor internaŃionale ale UE prin promovarea instituŃiilor
democratice în slujba păcii, securităŃii şi libertăŃii şi a principiilor şi practicilor
dezvoltării durabile pretutindeni în lume.
STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A UNIUNII EUROPENE –
OBIECTIVE GENERALE
◘ limitarea schimbărilor climatice, a costurilor şi a efectelor negative pentru
societate şi mediu
◘ asigurarea unui sistem de transport care să poată satisface nevoile
economice, sociale şi de mediu ale societăŃii, minimizând impactul nedorit asupra
acestora
◘ promovarea modelelor de producŃie şi consum durabile
◘ îmbunatăŃirea managementului şi evitarea supraexploatării resurselor
naturale, recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor
◘ promovarea unei bune sanatăŃi publice în mod echitabil şi îmbunătăŃirea
protecŃiei împotriva ameninŃărilor asupra sănătăŃii
◘ promovarea incluziunii sociale prin luarea în considerare a solidarităŃii între
şi în cadrul generaŃiilor, asigurarea securităŃii şi creşterea calităŃii vieŃii cetăŃenilor, ca
o precondiŃie pentru păstrarea bunăstării individuale
◘ promovarea activă a dezvoltării durabile pe scară largă, pentru a asigura
concordanŃa între politicile interne şi externe ale UE şi angajamentele internaŃionale
ale Uniunii privitoare la dezvoltarea durabilă.
STRATEGIA NATIONALA DE DEZVOLTARE DURABILA
Proiectul de elaborare a Strategiei NaŃionale de Dezvoltare Durabilă (SNDD)
s-a realizat conform exigenŃelor UE de către Guvernul României, prin Ministerul
Mediului şi Dezvoltării Durabile, în colaborare cu Programul NaŃiunilor Unite pentru
Dezvoltare Durabilă
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile este instituŃia naŃională care se
ocupă atât de elaborarea cât şi de implementarea Strategiei NaŃionale de Dezvoltare
Durabilă (SNDD). Acest proiect se desfăşoară în baza Memorandumului de
ÎnŃelegere încheiat între Guvernul României şi Programul NaŃiunilor Unite din
România, semnat între cele doua instituŃii la 28 august 2007 şi aprobat prin Hotărârea
de Guvern nr. 1216 / 2007.
Strategia NaŃională de Dezvoltare Durabilă, document de importanŃă strategică
naŃională, propune o viziune a dezvoltării durabile a României în perspectiva
următoarelor două decenii.
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Versiunea draft a Strategiei poate fi consultată:
- pe site-ul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile
http://www.mmediu.ro/dezvoltare_durabila/consultare.htmt
- pe site-ul Centrului NaŃional pentru dezvoltare durabilă http://www.sdnp.ro/
MASURI MINIME CE TREBUIE RESPECTATE DE CATRE SOLICITANTI
■ Tratatul Uniunii Europene prevede integrarea dezvoltării durabile în toate politicile
europene, astfel încât acestea să contribuie de o manieră integrată la îndeplinirea
obiectivelor economice, sociale şi de mediu
Noua Strategie de Dezvoltare Durabilă a UE (2006) urmăreşte, alături de
Strategia de la Lisabona pentru creştere economică şi locuri de muncă, să contribuie
la o Europă mai prosperă, mai curată şi mai corectă.
Pentru a respecta cerinŃele legislaŃiei comunitare, statele membre ale Uniunii
Europene trebuie să abordeze conceptul dezvoltării durabile în cadrul tuturor
proiectelor şi programelor finanŃate din fonduri structurale, pentru a contribui la
realizarea unei economii europene echilibrate, durabile şi inovative.
Proiectele care integrează dezvoltarea durabilă din stadii timpurii de viaŃă au
valoare adăugată atât pentru organizaŃiile promotoare, cât şi pentru grupurile Ńintă
vizate şi pot deveni exemple de bună practică în domeniu. ImportanŃa acestei teme
trebuie să fie recunoscută în dezvoltarea proiectelor, în rândul factorilor de decizie şi
pe tot parcursul implementării proiectelor
Prin urmare, activităŃile propuse prin cererile de finanŃare depuse în cadrul
cererilor de proiecte deschise de AM PODCA vor urmări respectarea principiilor
dezvoltării durabile pe parcursul tuturor etapelor de implementare, prin măsuri care
să permită disocierea creşterii economice de impactul negativ asupra mediului.
În dezvoltarea proiectelor trebuie abordate toate cele trei dimensiuni ale
conceptului dezvoltării durabile şi anume dimensiunea ecologică, economică şi
socială. Dimensiunea ecologică priveşte consumul şi producŃia durabile, conservarea
şi managementul resurselor naturale, schimbările climatice şi energia curată.
Dimensiunea economică se referă la dezvoltarea socio-economică (prosperitate
economică) şi transportul durabil, iar dimensiunea socială vizează incluziunea
socială, schimbările demografice şi sănătatea publică.
Se aşteaptă ca în urma implementării proiectelor efectele ecologice, economice
şi sociale ale activităŃilor desfăşurate cu sprijin financiar comunitar să fie
sesizabile/vizibile.
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Un aspect obligatoriu este includerea în cadrul proiectului, în funcŃie de specificul
acestuia, a unui modul/curs/seminar sau a unei conferinŃe, care să urmărească
conştientizarea importanŃei conceptului de dezvoltare durabilă.
În spiritul celor enunŃate, recomandăm solicitanŃilor ca, în elaborarea cererilor
de finanŃare, să abordeze conceptul dezvoltării durabile având în vedere cel puŃin
următoarele aspecte:
■ măsuri corespunzătoare la nivelul managementului de proiect (ex: utilizarea
raŃională a resurselor prin alegerea unei logistici adecvate, utilizarea experienŃei
anterioare în dezvoltarea şi implementarea de proiecte ce promovează tema
dezvoltării durabile etc.);
■ includerea în proiect a unor măsuri de sensibilizare pe tema dezvoltării
durabile (ex: inserarea unui mesaj special pe materialele de curs şi în corespondenŃa
electronică, care să atragă atenŃia asupra problemelor de mediu şi să îndemne la
protecŃia acestuia, logo-uri/sloganuri pe materialele furnizate, afişe vizibile la locul
de desfăşurare a activităŃilor din proiect, etc.);
Site-uri utile:
- www.europa.eu/sustainable/welcome/index_en.htm
- http://www.sdnp.ro/publications.html
- www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21toc.htm
- www.ncsd.ro
- www.euractiv.ro
- http://ec.europa.eu/sustainable/
- http://portal.unesco.org/education/en/
- http://strategia.ncsd.ro/
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