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DEZVOLTARE DURABILA
1.Concept, obiective şi activităţi de promovare a principiului dezvoltării durabile
Ce este dezvoltarea durabilă?
Satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface
propriile nevoi.
Care sunt dimensiunile?
-consumul şi producţia durabile, conservarea şi managementul resurselor naturale, schimbările climatice
şi energia curată (dimensiunea ecologică)
-dezvoltarea socio-economică (prosperitate economică) şi transportul durabil (dimensiunea economică)
-incluziunea socială, schimbările demografice şi sănătatea publică (dimensiunea socială)
In 1972 la Stockholm are loc Conferinţa Naţiunilor Unite, 113 naţiuni prezente
Îşi manifestă îngrijorarea cu privire la influenţele negative ale omului asupra mediului.
•1986-se înfiinţeaza Comisia mondială de mediu şi dezvoltare, prezidată de Gro Harlem Brundtland.
Scopurile comisiei au fost:
-studierea deteriorării mediului
-identificarea de soluţii cu privire la viabilitatea pe termen lung a societăţii umane.
•1992- Summitulde la Rio, la care participă 120 de şefi de stat.
Documente realizate în cadrul Summitului:
- Plan de dezvoltare durabilă numit Agenda 21
-Declaraţia de la Rio cu privire la mediu şi dezvoltare
- Principiile pădurii
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In 2002 la Summitul de la Johannesburg, Africa de Sud. S-au evaluat progresele făcute pentru
dezvoltarea durabilă si s -au reafirmat angajamentele ţărilor participante
Problemele discutate la acest summit:
 reducerea numărului celor care nu au acces la rezerve de apă potabilă, de la peste1 miliard la 500
milioane, până în anul 2015;
 injumătăţirea numărului celor care nu au condiţii de salubritate corespunzatoare, la 1,2 miliarde;
 creşterea folosirii surselor durabile de energie şi refacerea arealurilor piscicole secătuite;
Dezvoltarea Durabilă în Uniunea Europeană
In iunie 2001 în cadrul Consiliului European de la Göteborg s-au adoptat următoarele documente :
- Strategia Europeană de Dezvoltare Durabilă (SDD)
- Set de Indicatori de Dezvoltare Durabilă, având drept scop monitorizarea SSD.
In 2002 –Comisia Europeană a adoptat documentul “Către un parteneriat global pentru Dezvoltarea
Durabilă”. De atunci UE a implementat o serie de iniţiative şi acţiuni pentru realizarea de progrese în
direcţia dezvoltării durabile.
In 2004 Comisia Europeana a lansat o consultare publică pe Strategia de Dezvoltare Durabila, iar în
2005 Consiliul Europei a adpotat principiile directoare pentru Dezvoltare Durabila si Comisia a revizuit
Strategia.

Strategia Natională pentru Dezvoltarea Durabilă
Elaborarea Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabilă (SNDD) a Romaniei, document în forma
revizuită, conform obiectivelor convenite la nivel comunitar si prescriptiile metodologice ale Comisiei

„Creşterea capacităţii funcţionarilor publici din Ministerul Apărării Naţionale şi Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici de a gestiona procesele de management strategic instituţional şi de proiect,
în contextul dezvoltării şi întăririi rolului funcţiei publice”
cod SMIS nr. 22857
ADMINISTRAȚIE ȘI APĂRARE – PARTENERIAT PENTRU PERFORMANȚĂ

pagina 2 din 4

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional "Dezvoltarea
Capacităţii Administrative"

Europene a fost stabilită prin Hotararea de Guvern Nr 1216/4 octombrie 2007 şi publicată în Monitorul
Oficial Nr 737, din 31 octombrie 2007.
Strategia conţine obiective specifice ( măsurabile) ce se pot atinge prin acţiuni concrete ( pentru
preîntâmpinarea, contracararea şi eliminarea efectelor negative ale schimbărilor climatice, crizei de apă,
a secetei, epuizării unor resurse, managementul deşeurilor, pierderii biodiversitatii, creşterii populatiei)
în scopul asigurarii dezvoltarii economice, progresului social şi dezvoltarii umane.
Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila este rezultatul obligatiei asumate de Romania in calitate
de stat memebru al UE. Documentele UE la care se conformeaza SNDD sunt:
-

Obiectivele convenite la nivel comunitar, in special cele statuate in Tratatul de aderare

-

Strategia Lisabona pentru cresterea locurilor de munca

-

Strategia reinnoita a UE pentru Dezvoltare Durabila din 2006

-

Actualizarea SNDD fata de Strategia Europa 2020

SNDD stabileste obiectivele concrete pentru trecerea modelului de dezvoltare generator de valoare
adaugata inalta orientat spre imbunatatirea continua a calitatii vietii oamenilor si a relatiilor dintre ei in
armonie cu mediul natural. In abordarea Productiei si Consumului Durabile (PCD) pentru a atinge sau a
ne indrepta catre obiectivele UE, este foarte important sa se puna accentul pe responsabilizarea mediului
de afaceri si constientizarea societatii civile. In acest sens administratia publica locala este ( cf. Legii
215/23.04.2001) responsabila cu elaborarea, aprobarea si implementarea startegiei privind dezvoltarea
economica sociala si de mediu a unitatii administrativ teritoriale.
In acest context este necesara schimbarea “filosofiei” de a produce si consuma cu orice pret in sintagma
Productie si Consm Durabil ( PCD). Aceasta schimbare se poate realiza pe trei directii:
 Guvernul si institutiile statului care, urmand modelul UE, sa faciliteze accesul mediului de
afaceri la diferite instrumente catre PCD;
 Responsabilizarea mediului de afaceri
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 Constientizarea membrilor societatii pentru a cere produse si servicii care au fost proiectate
urmand modele de PCD
CONCLUZIE:
Fiecare cetatean sau institutie trebuie sa constientizeze ca dezvoltarea durabila reprezinta singura cale pe
care omenirea trebuie sa o respecte pentru a ne asigura o societate si un viitor durabile.

„Creşterea capacităţii funcţionarilor publici din Ministerul Apărării Naţionale şi Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici de a gestiona procesele de management strategic instituţional şi de proiect,
în contextul dezvoltării şi întăririi rolului funcţiei publice”
cod SMIS nr. 22857
ADMINISTRAȚIE ȘI APĂRARE – PARTENERIAT PENTRU PERFORMANȚĂ

pagina 4 din 4

