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DEZVOLTARE DURABILA - PRINCIPII ŞI OBIECTIVE 

Esenta dezvoltarii durabile a societatii umane este data de modul de gestionare 
actual si viitoare a resurselor sale natural, energetic, material si informationale, in 
raport cu obiectivele cresterii economice si asigurarea unei calitati din ce in ce mai 
bune a vietii si a mediului. 

Dezvoltarea economica este realizata nu numai pentru satisfacerea nevoilor 
materiale de baza pentru a furniza resursele de imbunatatire a clitatii vietii in directii 
ca sanatatea si educatia. 

 
PRINCIPII ŞI CRITERII 

ALE DEZVOLTĂRII DURABILE 
 

Un principiu de sustenabilitate este un principiu avut în vedere la 
fundamentarea managementului strategic şi integrat al dezvoltării durabile. Un 
criteriu de sustenabilitate presupune că, la un nivel minim, generaţiile viitoare nu ar 
putea să trăiască mai rău decât generaţiile actuale. În afară de eliminarea ratei de 
discount pozitive, criteriul valorii actuale poate fi completat cu alte criterii, cum este, 
de exemplu, sustenabilitatea. Criteriul sustenabilităţii cere îndeplinirea condiţiilor 
necesare pentru un acces egal la baza de resurse de către fiecare dintre generaţiile 
viitoare. Aceasta înseamnă o viziune holistică asupra dezvoltării, echitabilitate bazată 
pe autonomie şi autoregenerabilitate realizată cu ajutorul şi transferul tehnologiilor 
adecvate, participarea, valorificarea condiţiilor locale şi a diversităţii, echitabilitatea 
intergeneraţională, viziunea sacră asupra vieţii. 

Sustenabilitatea presupune selecţia şi desfăşurareatehnologiilor care 
soluţionează problem cât mai puţine opţiuni viitoare posibile. 

Biodiversitatea reprezintă o condiţie obligatorie majoră pentru un mediu 
durabil. Biodiversitatea înseamnă o diversitate a speciilor, a ecosistemelor şi, în 
principal, a diversităţii genetice în interiorul unei specii care garantează capacitatea 
de adaptare. Cu cât este mai mare numărul de specii care compun un sistem ecologic 
(formează o comunitate), cu atât este mai puternic ecosistemul să reziste împotriva 
deteriorărilor de mediu. Există definite, în decursul timpului scurs de la formularea 
conceptului de dezvoltare durabilă, o întreagă gamă de criterii posibile pentru 
formularea pragurilor de sustenabilitate. La o extremă se situează nivelul cu efect 
zero sau cu presiune zero sau, cu aproximaţie, un nivel bazat pe o referinţă istorică 



(de exemplu, diversitatea speciilor, nivelurile de aciditate a solurilor din 1850 sau alţi 
indicatori ai situaţiei preindustriale a mediului). La cealaltă extremă se situează 
nivelul fără efecte, în termeni de impacturi manifeste cunoscute asupra receptorilor 
relevanţi. Situaţiile intermediare ale gamei de criterii posibile sunt poziţionate între 
„presiune zero” şi „f ără efecte”. 

Un concept cheie folosit în descrierea criteriilor este prezervarea, care se 
referă, de regulă, la bogăţia de specii, abundenţa, diversitatea, diversitatea ecologică, 
un număr mare de specii endemice, un număr mare de rezerve de gene importante, 
habitat. Criteriile fundamentale ale dezvoltării durabile, stabilite de Comisia 
Comunităţii Europene încă din anul 1993, sunt următoarele: 

• menţinerea în totalitate a calităţii vieţii ; 
• menţinerea unui acces continuu la resursele naturale; 
• evitarea deteriorărilor permanente asupra mediului încojurător. 
Dezvoltarea durabilă se derulează pe fondul unor principii majore ce o 

caracterizează: 

1. preocuparea pentru echitate şi corectitudine între ţări şi între generaţii; 
2. viziunea de lungă durată asupra procesului dezvoltării; 
3. gândirea sistemică, interconexiunea între economie, societate şi mediu. 

 
În acest scop, sunt identificate patru obiective-cheie: 

• Protecţia mediului prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice 
de impactul negativ asupra mediului; 

• Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, 
diversităţii culturale, egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de 
orice fel; 

• Prosperitatea economică prin promovarea cunoaşterii, inovării, competitivităţii 
pentru asigurarea unor standarde de viaţă ridicate şi unor locuri de muncă 
abundente şi bine plătite; 

• Îndeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin promovarea 
instituţiilor democratice în slujba păcii, securităţii şi libertăţii 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 societăţii, minimizând impactul nedorit asupra acestora, 
• promovarea modelelor de producţie şi consum durabile, 
• îmbunatăţirea managementului şi evitarea supraexploatării resurselor naturale, 
recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor, 



• promovarea unei bune sanatăţi publice în mod echitabil şi îmbunătăţirea protecţiei 
împotriva ameninţărilor asupra sănătăţii, 
• promovarea incluziunii sociale prin luarea în considerare a solidarităţii între şi în 
cadrul generaţiilor, asigurarea securităţii şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor, ca o 
precondiţie pentru păstrarea bunăstării individuale, 
• promovarea activă a dezvoltării durabile pe scară largă, pentru a asigura 
concordanţa între politicile interne şi externe ale UE şi angajamentele internaţionale 
ale Uniunii privitoare la dezvoltarea durabilă. 
 

Strategia naţională de dezvoltare durabilă 
 

Proiectul de elaborare a Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă (SNDD) 
s-a realizat conform exigenţelor UE de către Guvernul României, prin Ministerul 
Mediului şi Dezvoltării Durabile, în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Durabilă . Ministerul Mediului şi Pădurilor este instituţia naţională care se 
ocupă atât de elaborarea cât şi de implementarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare 
Durabilă (SNDD).  

Acest proiect se desfăşoară în baza Memorandumului de Înţelegere încheiat 
între Guvernul României şi Programul Naţiunilor Unite din România, semnat între 
cele doua instituţii la 28 august 2007 şi aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1216 / 
2007. Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă, document de importanţă strategică 
naţională, propune o viziune a dezvoltării durabile a României în perspectiva 
următoarelor două decenii. 


