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CAPITOLUL I  
 
FUNDAMENTE ISTORICE SI METODOLOGICE ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI 
ŞIMNICU DE SUS, JUDETUL DOLJ 
 

1.1 DEZVOLTARE DURABILĂ - CONCEPTE ŞI PRINCIPII DE DEZVOLTARE DURABILĂ 
 

1.1.1. Imperativul de dezvoltare durabilă 
 

În 1987, Comitetul ONU pentru Mediu și Dezvoltare a subliniat degradarea continuă a mediului, atât la nivel regional și global. 

Activitatea acestui comitet, sintetizata în Raportul Brundtland a pus in evidenta , de asemenea, efectele de report sistematice ale 

degradarii  mediului (climă, deșeuri, etc.) pentru generațiile viitoare și a arătat că problemele de mediu sunt inseparabile de cele legate 

de bunăstarea umană și dezvoltarea economică în general. 

Raportul Brundtland a argumentat pentru "un alt fel de dezvoltare", definita ca "durabilă", pentru că trebuie să evite, pe termen 

mediu sau lung, orice dezastru economic, ecologic, și permite "satisface nevoile actuale fără a compromite posibilitatea generațiilor 

viitoare de a-și satisface propriile nevoi." 

În acest sens, se face referinta la imaginea  a trei piloni (social, economic și de mediu), între care trebuie să fie găsit echilibru 
adecvat sau la aceea de resurse (sociale, economice și de mediu), pentru care este necesar să se definească praguri și / sau limitari. 
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1.1.2. Dezvoltarea durabilă la nivel mondial 

 

Conceptul de dezvoltare durabilă a avut ca punct de pornire criza ecologică mondială 1929-1933 şi s-a dezvoltat mai apoi prin 

înglobarea tuturor sferelor economico-sociale şi umane, ajungând ca în zilele noastre, dezvoltarea durabilă să reprezinte noul drum al  

umanităţii.  Dezvoltarea durabilă a fost gândită ca o soluţie la criza ecologică determinată de intensa exploatare industrială a resurselor 

şi degradarea continuă a mediului şi caută în primul rând prezervarea calităţii mediului înconjurător. 

Dezvoltarea durabilă promovează conceptul de conciliere între progresul economic şi social fără a pune în pericol echilibrul 

natural al planetei.Ideea care stă la baza acestui concept este aceea de a asigura o calitate mai bună a vieţii pentru toţi locuitorii planetei, 

atât pentru generaţia prezentă, cât şi pentru generaţiile viitoare. 

Dezvoltarea durabilă aduce în prim plan un nou set de valori care va ghida viitorul model de progres economic  şi social, valori ce 

vizează mai ales omul şi nevoile sale prezente şi viitoare, mediul natural – protejarea şi conservarea acestuia, precum şi atenuarea 

deteriorării actuale a ecosistemelor. 

Definiţia dezvoltării durabile, cea mai cunoscută este aceea dată de către Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) în 

raportul „ Viitorul nostru comun” cunoscut şi sub numele de Raport Brundtland: 

„Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea 

generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi”. 

Dezvoltarea durabilă este definită de o serie de aspecte: 

 Compatibilitatea dintre mediul antropic şi mediul natural; 

 Egalitatea de şanse între generaţii care coexistă şi se succed în timp şi spaţiu; 

 Situarea pe primul plan al securităţii ecologice în locul maximizării profitului; 

 Compatibilitatea strategiilor naţionale de dezvoltare cu cerinţele extinderii interdependenţelor în plan geoeconomic şi ecologic; 

 Asigurarea bunăstării generale punând accentul pe calitatea creşterii economice durabile; 



 

 
11 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI ŞIMNICU DE SUS, JUDEŢUL DOLJ 2014-2020 

 Integrarea organică dintre capitalul natural şi cel uman, în cadrul unei categorii globale ce îşi redefineşte obiectivele economice şi 

sociale şi îşi extinde orizontul de cuprindere în timp şi spaţiu; 

 Trecerea la o nouă strategie cu faţă natural-umană, în care obiectivele dezvoltării economice şi sociale să fie subordonate 

deopotrivă dezvoltării omului şi însănătoşirii mediului. 
 

1.1.3. Obiectivele Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene 

 

 De la integrarea în Tratatul de la Maastricht, semnat în 1992, promovarea dezvoltării durabile și ecologice-Dezvoltare, durabilă 

este unul dintre obiectivele construcției europene.Ar trebui remarcat faptul că sinergiile și legăturile cu strategia europeană 2020 nu au 

fost specificate, care a fost generatoare de incertitudine pentru statele membre au fost invitate să elaboreze strategii naționale de 

dezvoltare durabilă, a căror implementare a fost înainte de 2005. 

 Această strategie europeană se axează pe șapte provocări principale:  

 Limitarea schimbărilor climatice şi a costurilor şi efectelor sale negative pentru societate şi mediu, 

 Să ne asigurăm că sistemul nostru de transport satisface nevoile economice, sociale şi de mediu ale societăţii noastre, minimizând 

impactl nedorit asupra economiei, societăţii şi mediului , 

 Promovarea modelelor de productie şi consum durabile, 

 Îmbunătăţirea managementului şi evitarea supraexploatării resurselor naturale, recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor, 

 Promovarea unei bune sănătăţi publice în mod echitabil şi îmbunătăţirea protecţiei împotriva ameninţărilor asupra sănătăţii, 

 Crearea unei societăţi a includerii 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 dezvoltării durabile pe scară largă, asigurarea ca politicile interne şi externe ale UE să fie în acord cu dezvoltarea 

durabilă şi angajamentele internaţionale ale acesteia. 

Următoarele evenimente au avut un rol determinant în domeniul protecţiei mediului şi al dezvoltării durabile: 
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 Conferinţa ONU privind mediul (ECO I),ce s-a desfăşurat în anul 1972 la Stockholm şi care a adus în centrul atenţiei problema 

deteriorării mediului înconjurător în urma activităţilor umane, problemă deosebit de gravă ce poate afecta viitorul umanităţii şi al 

vieţii pe pământ; 

 1972 Stockholm - Conferinţa Naţiunilor Unite  

113 naţiuni prezente îşi manifestă îngrijorarea cu privire la modul în care activitatea umană influenţează mediul. Sunt subliniate 

problemele poluării, distrugerii resurselor, deteriorării mediului, pericolul dispariţiilor unor specii şi nevoia de a creşte nivelul de trai al 

oamenilor şi se acceptă legătura indisolubilă între calitatea vieţii şi calitatea mediului pentru generaţiile actuale şi viitoare. 

 1983 Comisia Brundtland 

Naţiunile Unite înfiinţează Comisia mondială de mediu şi dezvoltare (World Commission on Environment and Development) având ca scop 

studierea dinamicii deteriorării mediului şi oferirea de soluţii cu privire la viabilitatea pe termen lung a societăţii umane. Această comisie a 

fost prezidată de Gro Harlem Brundtland, Primul Ministru al Norvegiei la acea dată. Comisia Brundtland a subliniat existenţa a două 

probleme majore: dezvoltarea nu înseamnă doar profituri mai mari şi standarde mai înalte de trai pentru un mic procent din populaţie, ci 

înseamnă creşterea nivelului de trai al tuturor. Dezvoltarea nu trebuie să conducă la distrugerea sau folosirea nesăbuită a resurselor 

noastre naturale şi nici poluarea mediului ambiant. 

 1987 Raportul Brundtland 

 Comisia Brundtland a elaborat şi publicat documentul "Viitorul nostru comun" (Raportul Brundtland) prin care s-a formulat cadrul 

care avea să stea la baza Agendei 21, a principiilor Declaraţiei de la Rio. 

 1992 Conferinţa de la Rio - Conferinţa Naţiunilor Unite privind Mediul şi Dezvoltarea 

 Au participat 120de şefi de stat. Au fost  aduse din nou în centrul atenţiei problemele privind mediul şi dezvoltarea. 

 Dezvoltarea durabilă reprezintă "o nouă cale de dezvoltare care să susţină progresul uman pentru întreaga planetă şi pentru un 

viitor îndelungat". Scopul declarat al Conferinţei a fost stabilirea unei noi strategii a dezvoltării economice, industriale şi sociale în 

lume, cuprinsă sub numele de dezvoltare durabilă – "sustainable development". 
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 Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Mediu de la Rio de Janeiro, ce s-a desfăşurat în iunie 1992 şi care a fost considerată 

cea mai amplă reuniune la nivel înalt din secolul XX. Obiectivul principal al acestei reuniuni a constat în necesitatea  găsirii unei căi 

alternative pentru dezvoltarea globală ăn secolul XXI. 

Rezultatele reuniunii s-au concretizat în adoptarea unor documente precum: 

- „Declaraţia de la Rio asupra mediului şi dezvoltării”, supranumită şi Cartea Terrei, 

-„Agenda 21”, 

-„Convenţia asupra biodiversităţii”, 

-„Convenţia-cadru privind schimbările climatice”, 

-„Declaraţia privind pădurile”, 

-„Declaraţia privind deşertificarea” 

 Summitul mondial de Dezvoltare Durabilă de la Johannesburg ce s-a desfăşurat între 26 august – 4 septembrie 2002 în Africa de Sud, 

organizat sub egida ONU, pentru a promova noi iniţiative de aplicare a dezvoltării durabile şi pentru a construi un viitorprosper şi sigur 

pentru cetăţenii lumii. Obiectivul principal al Summit-ului l-a constituit continuarea şi amplificarea eforturilor internaţionale de 

implementare a documentelor adoptate la Rio. 

 

1.1.4. Dezvoltare Durabilă la nivel european 

 

1972 – Summit-ul de la Paris a evidenţiat necesitatea acordării unei atenţii deosebite protecţiei mediului în contextul expansiunii 

economice şi a îmbunatăţirii standardelor de viaţă. 

1987 – Actul Unic European reprezintă un punct de referinţă al politicii europene de mediu, fiind menţionată pentru prima dată în cadrul 

unui tratat al Comunităţii Europene. 

1997- La nivelul Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv politic începând cu anul 1997, prin includerea sa în 

„Tratatul de la Maastricht”, tratat ce a conferit protecţiei mediului un statut complet în cadrul politicilor europene. 
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1999 – Tratatul de la Amsterdam a consolidat baza legală a politicii vizând protecţia mediului precum şi promovarea dezvoltării durabile 

în cadrul Uniunii Europene. 

2000 –Şefii statelor membre UE reuniţi în şedinţa Consiliului European de la Lisabona s-au angajat sa creeze, până în anul 2010, "cea mai 

competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume". Strategia de la Lisabona din anul 2000, completată de „Strategia de 

Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene” adoptată de Consiliul European de la Goteborg în 2001 a consolidat şi impulsionat activitatea 

U.E. în domeniul dezvoltării durabile şi protecţiei mediului. 

2001 – Summit-ul de la Goetheborgunde a fost adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă a UE. 

2005 –Comisia a demarat un proces de reviziure a Strategiei de Dezvoltare Durabilă, proces care a cuprins mai multe etape: 

 în februarie 2005 Comisia a publicat o evaluare iniţială şi a trasat o serie de direcţii de urmat. Au fost evidenţiate anumite direcţii 

de dezvoltare non-durabilă care au avut efecte negative: schimbările climatice, ameninţări la adresa sănătăţii publice, creşterea 

sărăciei şi a excluziunii sociale, epuizarea resurselor naturale şi afectarea biodiversităţii; 

 în iunie 2005, şefii de stat şi de guverne din UE au adoptat o declaraţie privind liniile directoare ale dezvoltării durabile, care 

susţinea că Agenda reînnoită de la Lisabona este o componentă esenţială a obiectivului dezvoltării durabile. 

 2006 (iunie)a fost adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă pentru o Uniune Europeană extinsă. A avut ca obiectiv general, 

îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii pentru generaţiile prezente şi viitoare prin crearea unor comunităţi sustenabile, capabile 

să gestioneze şi să folosească cât mai eficient resursele, precum şi să valorifice potenţialul de inovare ecologică şi socială al 

economiei în vederea asigurării prosperităţii, protecţiei mediului şi coeziunii sociale”. 

 2007 – în cadrul Summit-ului de la Lisabona, a fost semnat „Tratatul de la Lisabona”, denumit oficial „Tratatul de la Lisabona de 

amendare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi Tratatul instituind Comunitatea Europeană”, care cuprinde mai multe 

protocoale privind schimbările climatice şi lupta împotriva încălzirii globale, precum şi o serie de amendamente cu privire la 

solidaritatea în probleme legate de furnizarea de energie şi a schimbărilor în domeniul politicii energetice europene. 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 
15 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI ŞIMNICU DE SUS, JUDEŢUL DOLJ 2014-2020 

 

 

1.1.5. Concepte şi Principii de Dezvoltare Durabilă 

şi de Drept Internaţional al Mediului 

Evaluările periodice ale Conferinţei de la Rio (+5, +10, +20) 

Comunitatea internaţională s-a reunit pentru prima dată în 1972 la Conferinţa de la  

Stockholm privind Mediul Uman (Stockholm Conference on Human Environment)  

pentru a dezbate problema mediului global şi a necesităţilor de dezvoltare. 

 În urma conferinţei au rezultat: 

 Declaraţia de la Stockholm, conţinând 26 de principii; 

 Planul de Acţiune pentru Mediul Uman, cu trei componente: 

- programul pentru evaluarea mediului global (Earthwatch); 

- activităţile pentru managementul mediului; 

- măsurile de sprijin. 

 Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu(United Nations Environment Programme – UNEP) al cărui Consiliu de Conducere şi 

Secretariat au fost înfiinţate în decembrie 1972 de Adunarea Generală ONU 

 Fondul voluntar pentru Mediu(Voluntary Environment Fund) înfiinţat în ianuarie 1973, în conformitate cu procedurile financiare 

ONU. 

 Toate acestea sunt considerate a fi piatra de temelie a primului cadru internaţional pentru tratarea problemelor mediului. 

 Conferinţa a recunoscut că problemele de mediu ale ţărilor industrializate, cum sunt degradarea habitatelor, toxicitatea şi ploile 

acide, nu reprezintă probleme neapărat importante pentru toate ţările. Strategiile de dezvoltare ale ţărilor member, nu îndeplinesc 

necesităţile şi priorităţile ţărilor şi comunităţilor celor mai sărace. 
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 De la înfiinţarea sa, în baza recomandărilor Conferinţei de la Stockholm, UNEP a desfăşurat o serie de activităţi pentru a-şi 

manifesta în cadrul sistemului ONU, rolul său de catalizator şi coordonator în domeniul mediului. 

 Activităţile programului pot fi clasificate în două mari grupe: 

 orientate pe probleme sectoriale ale factorilor de mediu:poluarea apelor, a aerului şi a solurilor (în special degradarea 

terenurilor); 

 orientate pe probleme globale:ploi acide, epuizarea stratului de ozon, schimbările climatice, defrişarea şi deşertificarea, 

conservarea biodiversităţii, traficul internaţional de produse/deşeuri toxice şi periculoase, protejarea mediului în perioadele de 

conflict armat. 

 Evaluarea efectelor acestor "noi" probleme ale mediului a condus la recunoaşterea faptului că nu s-a realizat un progres din punct 

de vedere al integrării protecţiei mediului în politicile şi activităţile de dezvoltare. 

 Obiectivul consacrat prin principiul 13 al declaraţiei de la Rio, nu a fost realizat. 

Declaraţia de la Stockholm, Principiul 13 

Pentru a realiza un management mai raţional al resurselor, statele membre trebuie să adopte o abordare integrată şi coordonată a 

planurilor lor de dezvoltare, pentru a asigura că dezvoltarea lor este compatibilă cu necesitatea de a proteja şi îmbunătăţi mediul în 

beneficiul propriei populaţii. 

Necesitatea reorientării eforturilor pentru realizarea obiectivului de integrare, s-a concretizat după unsprezece ani de la 

Conferinţa de la Stockholm, respectiv în 1983, când Naţiunile Unite au înfiinţat Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (World 

Commission on Environment and Development – WCED) cunoscută sub denumirea de Comisia Brundtland. 

Această comisie a elaborat şi publicat în 1987 documentul "Viitorul nostru comun" (Raportul Brundtland), prin care s-a formulat 

cadrul care avea să stea la baza celor 40 de capitole ale Agendei 21. Raportul stă şa baza celor 27 de principii ale Declaraţiei de la Rio 

care a definit dezvoltarea durabilă ca fiind "dezvoltarea care îndeplineşte necesităţile generaţiei prezente, fără a compromite capacitatea 

generaţiilor viitoare de a-şi îndeplini propriile necesităţi". 
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În iunie 1992, la Rio de Janeiro s-a desfăşurat Conferinţa Naţiunilor Unite privind Mediul şi Dezvoltarea (United Nations 

Conference on Environment and Development – UNCED) denumită şi "Conferinţa de la Rio", la care s-au reunit 120 de conducători ai 

statelor lumii. 

Cu această ocazie, pe plan internaţional, a fost recunoscută oficial necesitatea de a integra dezvoltarea economică şi protecţia 

mediului în obiectivul de dezvoltare durabilă. S-a afirmat importanţa, în continuă creştere, a dreptului internaţional al mediului, ca 

mecanism de codificare şi promovare a dezvoltării durabile. 

În urma conferinţei au rezultat: 

 Declaraţia de la Rio conţinând 27 de principii, 

 Agenda 21, care constituie un plan de acţiune pentru dezvoltarea durabilă cu începere din secolul al XXI-lea, concretizat în 40 de 

capitole destinate unor domenii de programe specifice, structurate în termenii: 

 bazei de acţiune; 

 obiectivelor de realizat; 

 activităţilor care trebuie efectuate; 

 modalităţilor de implementare. 

 Statement of Principles on Forests("Declaraţia principiilor privind pădurile") Este un document fără putere obligatorie, care 

conţine principiile pentru managementul conservării şi dezvoltării durabile a tuturor tipurilor de păduri 

 Organizarea instituţională a Comisiei pentru Dezvoltarea Durabilă (CSD) 

 Mecanismul de finanţarepentru implementarea Agendei 21. 

 Summitul de la Rio a adus cu fermitate pe arena publică problemele de protecţie a mediului şi de dezvoltare: Agenda 21 şi 

Declaraţia de la Rio au condus laun acord cu privire la două convenţii obligatorii: 

 Convenţia privind Diversitatea Biologică (Convention on Biological Diversity CBD) 
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 Convenţia cadru privind Schimbările Climatice. 

 Summitul de la Rio a generat de asemenea o serie întreagă de reacţii pozitive, inclu zând demararea a numeroase iniţiative pentru 

implementarea Agendei 21 la nivel local şi a reorientării politicii de protecţie a mediului. 

În acelaşi an, în multe state s-au înfiinţat comisii naţionale pentru dezvoltarea durabilă şi s-au întocmit strategii pentru dezvoltarea 

durabilă. 

 În ciuda acestor consecinţe pozitive, obiectivul global al Agendei 21, care a făcut apel la o schimbare radicală a sistemelor de 

valori convenţionale dominante existente şi a proceselor instituţionale, nu a putut fi atins. 

RIO+5 (1997) -   Evaluarea progresului realizat la cinci ani de la Conferinţa de la Rio (New York, 1997) 

 A evidenţiat o serie de deficienţe legate în particular de echitatea socială şi sărăcie: 

- reducerea asistenţei oficiale acordate pentru dezvoltare şi creşterea datoriilor internaţionale; 

- eşecul îmbunătăţirii transferului de tehnologie, a construcţiei capacităţilor pentru participare şi dezvoltare; 

- eşecul coordonării instituţionale şi incapacitatea de a reduce nivelurile excesive de producţie şi de consum. 

RIO+10 (2002) -  Summitul de la Johannesburg 

 A făcut apel la ratificarea, întărirea şi implementarea mai fermă a acordurilor şi convenţiilor internaţionale privind mediul şi 

dezvoltarea. 

Summitul Naţiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă (World Summit on Sustainable Development – WSSD), care a avut loc la 

Johannesburg în perioada 26 august – 6 septembrie 2002, a reunit 104 conducători ai statelor lumii şi a avut ca rezultate: 

 Declaraţia de la Johannesburg privind dezvoltarea durabilă,  

 Planul de implementare a Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă (JPOI). 

Summitul de la Johannesburg a reafirmat dezvoltarea durabilă ca fiind un element central al agendei internaţioanle şi a dat un 

nou impuls pentru aplicarea practică a măsurilor globale de luptă împotriva sărăciei şi pentru protecţia mediului. 
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S-a aprofundat şi întărit înţelegerea conceptului de dezvoltare durabilă, în special prin evidenţierea importantelor legături dintre 

sărăcie-mediu-utilizarea resurselor naturale. 

Guvernele au căzut de acord şi au reafirmat un domeniu de obligaţii şi ţinte concrete de acţiune pentru realizarea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă. 
 

Prin Declaraţia de la Johannesburg s-a asumat responsabilitatea colectivă pentru progresul şi întărirea celor trei piloni 

interdependenţi ai dezvoltării durabile: 

1-dezvoltarea economică, 

2-dezvoltarea socială, 

3-protecţia mediului la nivel local, naţional, regional şi global. 

  În acest sens, eforturile sunt cu precădere axate pe: 

 eradicarea sărăciei; 

 modificarea modelelor de producţie şi consum; 

 protejarea sănătăţii; 

 protejarea şi managementul bazei de resurse naturale pentru dezvoltarea economică şi socială. 

RIO+20 (2012) 

Conferinţa ONU privind Dezvoltarea Durabilă – UNCSD 

 UNCSD este organizată în conformitate cu Rezoluţia Adunării Generale 64/236, adoptată în septembrie 2009. Conferinţa a avut 

loc în Brazilia, în 2012, cu ocazia celei de a 20-a aniversări din 1992 a Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare (UNCED), 

la Rio de Janeiro, şi aniversarea a 10 ani din 2002 Summitul mondial privind dezvoltarea durabilă (WSSD) de la Johannesburg. 
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 Obiectivul conferinţei a fost de a asigura un angajament politic reînnoit pentru dezvoltarea durabilă, evaluarea progreselor 

realizate până în prezent şi lacunele în punerea în aplicare a rezultatelorsummiturilor privind dezvoltarea durabilă, precum şi abordarea 

provocărilor noi şi emergente. În acest scop, accentul se pune pe două teme majore: 

 Economia verde, în contextul dezvoltării durabile şi al eradicării sărăciei(trebuie avut în vedere legăturile cu Obiectivele de 

Dezvoltare ale Mileniului – Millenium Development Goals, MDGs) şi 

 Cadrul instituţional pentru dezvoltare durabilă. 

 Toate aceste conferinţe mondiale au influenţat evoluţia dreptului international al mediului. 

 Fiind un domeniu relativ nou şi în formare, dreptul şi politica internaţională în domeniul protecţiei mediului evoluează şi pe baza 

rezoluţiilor şi declaraţiilor unor organizaţii internaţionale, cum sunt : UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu), Organizaţia  

 Mondială a Sănătăţii (OMS) sau Agenţia Internaţională a Energiei Atomice, care au jucat un rol important în cristalizarea 

principiilor internaţionale pentru protecţia mediului, deşi de multe ori aceste principii nu sunt obligatorii. 

 Prin repetare şi practică statală, care vizează încorporarea acestor principii în sistemele legale naţionale, acestea pot deveni 

obligatorii. 

 Deşi în prezent statele lumii au abordări diferite faţă de aceste principii, respectiv le consideră a fi principii de drept internaţional 

în formare sau le recunosc ca fiind principii de drept internaţional, ele stau la baza dezbaterilor actuale pentru luarea deciziilor politice 

privind protecţia mediului la nivel internaţional, şi capătă o importanţă din ce în ce mai mare pentru problemele legate de comerţ şi 

mediu. 

1.1.6. Cei trei E ai dezvoltării durabile – rolul valorilor în definirea dezvoltării durabile    

Aşa cum definiţia dată de raportul Brundtland dezvoltării durabile este prima citată în aproape orice lucrare în domeniu, tot aşa 
reprezentarea grafică a dezvoltării durabile se bazează pe un scaun cu trei picioare, fiecare picior reprezentând una dintre dimensiunile 
cheie ale conceptului: economie, ecologie (mediu) şi echitate (social). În ceea ce priveşte cei trei E ai dezvoltării durabile există însă 
câteva lucruri care necesită lămuriri suplimentare.  
 În primul rând trebuie să discutăm conceptul de valoare şi modul în care valorile stau la baza procesului de schimbare socială. În 
sens larg valorile pot fi definite ca  un set de  priorităţi pe care oamenii le adoptă, în mod conştient sau nu, pe baza unor asumpţii şi  
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percepţii despre realitate şi viaţă în general. Aceste priorităţi sunt cele care apoi motivează  

comportamentul uman care urmează acestor patternuri cognitive.  

 În mod normal, trebuie să existe o coerenţă sau o potrivire între o „etichetă” şi  

setul de valori care stă la baza acesteia: de ex. o persoană care este adepta unei abordări 

ecocentrice ar trebui să fie de acord cu susţinerea integrităţii mediului înconjurător,  

aprecierea resurselor naturale pentru valoarea lor intrinsecă, apropierea de natură şi  

adoptarea unui stil de viaţă care minimizează impactul asupra mediului înconjurător.  

Dacă această coerenţă nu există, atunci înseamnă că există o ruptură între valorile declarate  

şi cele de facto (Wheeler, 2004). 

  Acest lucru se întâmplă mai ales atunci când intervine dezirabilitatea socială –  

de exemplu în cazul dezvoltării durabile nimeni nu vrea să fie perceput ca fiind împotrivă. În unele cazuri etichetele adoptate nici nu lasă 

loc pentru un comportament opus – de ex. dezvoltarea inteligentă. Aşa cum arătau criticii, cine vrea să fie etichetat ca lipsit de inteligenţă 

în privinţa modului de dezvoltare (Zachary, 1995)?  

Cei trei E ai dezvoltării durabile reprezintă un set relativ condensat de valori care ar trebui să ghideze procesul de schimbare. 

Anumiţi activişti şi autori susţin chiar că acest set de valori ar trebui extins astfel încât să includă şi alte valori precum educaţie, oferirea 

de putere decizională diverselor grupuri din societate etc. Apare aici problema importanţei de facto acordată fiecărui din aceşti factori – 

deşi la modul ideal aceste trei valori ar trebui să se afle la egalitate, acest lucru este mai greu de realizat în practică. În mod tradiţional, 

dimensiunea economică a primit cea mai mare atenţie. Wheeler (2004) spune că asistăm în prezent la o tranziţie dinspre o perspectivă 

economică înspre o perspectivă ecologică. În cadrul primei abordări valorile economice sunt fundamentale şi numai în interiorul 

acestora avem ca şi sub-seturi de valori dimensiunea socială şi cea ecologică.  

Într-o perspectivă ecologică, dezvoltarea durabilă presupune că valorile economice reprezintă doar un sub-set al valorilor 

ecologice şi sociale cu o sferă de cuprindere mai mare. 
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1.2. DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN ROMÂNIA -  STRATEGIA NAŢIONALĂ  

PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ  

1.2.1.  Istoric şi etape  

Schimbările politice profunde începute în decembrie 1989 au extins rapid  

şi considerabil aria preocupărilor în domeniul dezvoltării durabile. Au luat  

fiinţă, în scurt timp, numeroase organizaţii neguvernamentale şi chiar partide 

 politice ecologiste, urmând trendul existent în Europa Occidentală.  

La nivel instuţional, atât al structurilor executive cât şi legislative, s-au creat  

instituţii axate pe problematica de mediu (minister, comisii parlamentare) şi s-au emis  

primele reglementări în domeniu.  

Într-o primă etapă, încorporarea parţială a principiilor dezvoltării durabile în politicile publice a avut loc sub impulsul 

dezbaterilor din cadrul ONU şi a presupus asumarea unor obligaţii în baza declaraţiilor şi convenţiilor la care România a devenit parte. 

Este interesant de menţionat în acest context de ex. că România este prima ţară europeană care a ratificat Protocolul de la Kyoto la 

Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice).  

Perspectiva aderării la Uniunea Europeana a conferit un plus de concreteţe acestor preocupări. În perioada 1997-1999 a fost 

elaborată pentru prima dată, cu asistenţă din partea Programului ONU pentru Dezvoltare (PNUD), o Strategie Naţională pentru 

Dezvoltare Durabilă, care a fost definitivată în urma unui proces de consultare şi participare publică şi adoptată ca document oficial al 

Guvernului României.  

Deşi impactul acestui document asupra politicilor publice la nivel naţional a fost relativ restrâns, el a oferit cadrul conceptual şi 

metodologia de consultare a factorilor interesaţi pentru implementarea cu succes a programului Agenda Locală 21 într-un număr de 

circa 40 municipalităţi şi judeţe. După aderarea României la UE, Strategia din 1999 a format obiectul unei raportări către Comisia 

Europeană asupra aplicării obiectivelor dezvoltaării durabile, în iulie 2007.   
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Demersurile pentru adoptarea unei strategii privind dezvoltarea durabilă pe termen lung continuă în anii următori dar nu se 

finalizează într-un document oficial. Locul acestora a fost suplinit până la elaborarea strategiei din 2008 de documentele programatice şi 

strategiile sectoriale elaborate în România în perioada pre şi post-aderare. Există câteva momente cheie şi documente care reprezintă 

repere importante (a se vedea Strategia de Dezvoltare Durabilă a României adoptată în 2008):  

- La 25 aprilie 2005 este semnat Tratatul de Aderare România – Uniunea Europeană, protocoalele anexate cuprinzând angajamentele 

concrete ale României de transpunere în practică a întregului acquis comunitar şi unele decalări ale termenelor de implementare ale 

unor obligaţii de mediu (pâna în 2015 pentru instalaţiile industriale cu grad ridicat şi complex de poluare, până la 16 iulie 2017 pentru 

depozitele municipale de deşeuri, 2018 pentru extinderea sistemelor urbane de alimentare cu apă potabilă şi tratare a apelor uzate).  

În România, ca stat membru al Uniunii Europene, în anul 1997 a fost creat Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă, sub egida 

Academiei Române, care în timp a reuşit să devină cea mai autorizată voce din societatea civilă în domeniul elaborării de propuneri şi 

strategii pentru dezvoltarea durabilă a României. 

Scopul Centrului Naţional pentru Dezvoltare Durabilă este de a identifica priorităţile de dezvoltare durabilă ale României şi 

realizarea acestora prin proiecte concrete la nivel naţional şi local. 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013–2020–2030 

Guvernul României, întrunit în şedinţă la 12 noiembrie 2008, a dezbătut şi aprobat Strategia Naţională pentru Dezvoltare 

Durabilă la orizontul anilor 2013–2020–2030. 

Elaborarea Strategiei este rezultatul obligaţiei asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene conform 

obiectivelor convenite la nivel comunitar, în special cele statuate în Tratatul de aderare, în Strategia Lisabona pentru creştere şi locuri de 

muncă şi în Strategia reânnoită a UE pentru Dezvoltare Durabilă din 2006. 

 În urma dezbaterii proiectului la nivel naţional şi regional, cu implicarea activă a factorilor interesaţi şi cu sprijinul conceptual al 

Academiei Române, Strategia propune o viziune a dezvoltării României în perspectiva următoarelor două decenii, cu obiective care 

transced dur ciclurilor electorale şi preferinţele politice conjuncturale: 

 Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în ansamblul programelor şi 

politicilor publice ale României ca stat membru al Uniunii Europene; 
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 Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării 

durabile; 

 Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor membre ale Uniunii Europene 

din punct de vedere al dezvoltării durabile.  

 Îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu şi lung, o creştere economică ridicată, în consecinţă, o 

reducere substanţială a decalajelor economico-sociale dintre România şi celelalte state membre ale UE. 

 Prin prisma indicatorului sintetic prin care se masoară procesul de convergenţa reală, se creează astfel condiţiile ca produsul 

intern brut pe cap de locuitor al României să depăşească în anul 2013 media UE din acel moment, să se apropie de media UE în anul 

2020 şi să fie uşor superior nivelului mediu european în anul 2030. 

 Direcţiile principale de acţiune, detaliate pe sectoare şi orizonturi de timp sunt: 

 Corelarea raţională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiţionale în profil inter-sectorial şi regional, cu 

potenţialul şi capacitatea de susţinere a capitalului natural; 

 Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare profesională, sănătate publică şi servicii sociale, ţinând seama de 

evoluţiile demografice şi de impactul acestora pe piaţa muncii; 

 Folosirea generalizată a celor mai bune tehnologii existente, din punct de vedere economic şi ecologic, în deciziile investiţionale; 

 Introducerea fermă a criteriilor de eco-eficienţă în toate activităţile de producţie şi servicii; 

 Asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare prin valorificarea avantajelor comparative ale României, fără a face rabat de la 

exigenţele privind menţinerea fertilităţii solului, conservarea biodiversităţii şi protejarea mediului; 

 Racordarea la normele şi standardele europene privind calitatea vieţii; 

 Anticiparea efectelor schimbărilor climatice şi elaborarea atât a unor soluţii de adaptare pe termen lung, cât şi a unor planuri de 

măsuri de contingenţă inter-sectoriale, cuprinzând portofolii de soluţii alternative pentru situaţii de criză generate de fenomene 

naturale sau antropice; 
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 Folosirea celor mai bune tehnologii disponibile, din punct de vedere economic şi ecologic, în deciziile investiţionale din fonduri 

publice pe plan naţional, regional şi local, introducerea fermă a criteriilor de eco-eficienţă în toate activităţile de producţie sau 

servicii; 

 Asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare prin valorificarea avantajelor comparative ale României în privinţa dezvoltării 

producţiei agricole, inclusiv a produselor organice; corelarea măsurilor de creştere cantitativă şi calitativă a producţiei agricole în 

vederea asigurării hranei pentru oameni şi animale cu cerinţele de majorare a producţiei de biocombustibili, fără a face rabat de 

la exigenţele privind menţinerea şi sporirea fertilităţii solului, biodiversităţii şi protejării mediului; 

 Necesitatea identificării unor surse suplimentare de finanţare, în condiţii de sustenabilitate, pentru realizarea unor proiecte şi 

programe de anvergură, în special în domeniile infrastructurii, energiei, protecţiei mediului, siguranţei alimentare, educaţiei, 

sănătăţii şi serviciilor sociale; 

 Protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural naţional; racordarea la normele şi standardele europene privind 

calitatea vieţii să fie însoţită de revitalizarea, în modernitate, a unor moduri de vieţuire tradiţionale, în special în zonele montane 

şi cele umede. 

Strategia stabileşte direcţiile principale de acţiune pentru însuşirea şi aplicarea principiilor dezvoltării durabile în perioada 

imediat următoare, în completarea obiectivelor ce derivă din strategiile, planurile şi programele naţionale de dezvoltare. 

Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă, ce reprezintă fundamentul Strategiei Naţionale a României în domeniu, 

completează Strategia de la Lisabona şi se doreşte a fi un catalizator pentru cei ce elaborează politici publice şi pentru opinia 

publică, în scopul schimbării comportamentului în societatea europeană şi, respectiv, în societatea românească şi implicării 

active a factorilor decizionali, publici şi privaţi, precum şi a cetăţenilor în elaborarea, implementarea şi monitorizarea 

obiectivelor dezvoltării durabile.  

Responsabilitatea pentru implementarea Strategiei revine Uniunii Europene şi statelor sale membre, implicând toate 

componentele instituţionale la nivel comunitar şi naţional. Este subliniată, de asemenea, importanţa unei strânse conlucrări cu 

societatea civilă, partenerii sociali, comunităţile locale şi cetăţenii pentru atingerea obiectivelor dezvoltării durabile. 
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În absenţa unei strategii de dezvoltare durabilă actualizate conform directivelor în materie ale Uniunii Europene, documentele 

programatice şi strategiile sectoriale elaborate în România în perioada pre- şi post-aderare conţin prevederi relevante şi obiective-ţintă 

precise (în unele cazuri) care au constituit, în cea mai mare măsură, baza de referinţă pentru redactarea prezentului proiect de Strategie.  

Tratatul de Aderare România – Uniunea Europeană, semnat la 25 aprilie 2005, şi protocoalele anexate cuprind angajamentele 

concrete ale României de transpunere în practică a întregului acquis comunitar şi prevăd unele decalări ale termenelor de implementare 

ale unor obligaţii de mediu (până în 2015 pentru instalaţiile industriale cu grad ridicat şi complex de poluare, până la 16 iulie 2017 

pentru depozitele municipale de deşeuri, 2018 pentru extinderea sistemelor urbane de alimentare cu apă potabilă şi tratare a apelor 

uzate).  

Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND) reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară 

multianuală care orientează şi stimuleazădezvoltarea economică şi socială a ţării în concordanţă cu principiile Politicii de Coeziune a 

Uniunii Europene. Planul stabileşte drept obiectiv global reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică dintre 

România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene şi detaliază obiectivele specifice ale procesului pe 6 direcţii prioritare care 

integrează direct şi/sau indirect cerinţele dezvoltării durabile pe termen scurt şi mediu:  

• Obiectivul creşterii competitivităţii şi dezvoltării economiei bazate pe cunoaştere include, ca una dintre principalele 

subpriorităţi, îmbunătăţirea eficienţei energetice şi valorificarea resurselor regenerabile de energie în vederea reducerii efectelor 

schimbărilor climatice;  

• Aducerea la standarde europene a infrastructurii de bază pune accentul pe dezvoltarea durabilă a infrastructurii şi mijloacelor de 

transport prin reducerea impactului asupra mediului, promovarea transportului intermodal, îmbunătăţirea siguranţei traficului şi 

protecţia elementelor critice de infrastructură;  

• Prioritatea privind protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului prevede îmbunătăţirea standardelor de viaţă pe baza asigurării 

serviciilor de utilităţi publice, în special în ceea ce priveşte gestionarea apei şi deşeurilor; îmbunătăţirea sistemelor sectoriale şi 

regionale ale managementului de mediu; conservarea biodiversităţii; reconstrucţia ecologică; prevenirea riscurilor şi intervenţia în cazul 

unor calamităţi naturale;  
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• Perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman are în vedere promovarea incluziunii sociale şi întărirea capacităţii 

administrative pentru dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne şi flexibile, îmbunătăţirea relevanţei sistemului de educaţie şi formare 

profesională pentru ocuparea forţei de muncă, stimularea culturii antreprenoriale;  

• Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol, silvic şi piscicol conţine prevederi privind utilizarea 

raţională a fondului funciar, reabilitarea ecologică a unor terenuri degradate sau poluate, siguranţa alimentară, bunăstarea animalelor, 

încurajarea acvaculturii în zonele costiere;  

• Obiectivul de diminuare a disparităţilor de dezvoltare între regiuni şi în interiorul acestora are în vedere, printre altele, îmbunătăţirea 

performanţei administrative şi a infrastructurii publice locale, protecţia patrimoniului natural şi cultural, dezvoltarea rurală integrată, 

regenerarea zonelor urbane afectate de restructurarea industrială, consolidarea mediului de afaceri şi promovarea inovării. Sunt 

prevăzute, de asemenea, acţiuni în domeniul cooperării transfrontaliere, transnaţionale şi interregionale în vederea integrării socio-

economice a zonelor de graniţă şi creşterea accesibilităţii regiunilor României în cadrul teritoriului UE.  

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 (CSNR), aprobat de Comisia Europeană la 25 iunie 2007, stabileşte 

priorităţile de intervenţie ale Instrumentelor Structurale ale UE (Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi 

Fondul de Coeziune) în cadrul politicii de coeziune economică şi socială şi face legătura între priorităţile Planului Naţional de Dezvoltare 

2007-2013 şi cele ale UE stabilite prin Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 şi Strategia Lisabona revizuită. 

CSNR prezintă situaţia socio-economică a României la momentul aderării, analiza punctelor tari şi slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor 

(SWOT), viziunea 18 strategică şi sinteza Programelor Operaţionale Sectoriale (POS) şi Programului Operaţional Regional (POR) ce 

urmează a fi implementate în cadrul obiectivului Convergenţă.  

Pentru realizarea viziunii strategice a CSNR, în cadrul politicii de coeziune, Comisia Europeană a alocat României pentru perioada 

2007-2013 o sumă totală de aproximativ 19,67 miliarde euro, din care 19,21 miliarde pentru obiectivul Convergenţă (cu o cofinanţare 

naţională estimată la 5,53 miliarde euro constituită în proporţie de 73% din surse publice şi 27% din surse private) şi 0,46 miliarde euro 

pentru obiectivul Cooperare Teritorială Europeană.  

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă, împreună cu Programul Naţional de Reformă şi Programul de Convergenţă răspund 

eforturilor de realizare a obiectivelor de convergenţă prin definirea direcţiilor de acţiune la nivel naţional pentru încadrarea în 

obiectivele politicilor şi strategiilor europene.  
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1.2.2.  Dezvoltarea durabilă în contextul fondurilor structurale  

Atunci când vorbim despre conceptul de dezvoltare durabilă în contextul politicii de dezvoltare regională în România câteva 

precizări se impun. În primul rând, ne referim exclusiv la programele şi proiectele finanţate de Uniune prin intermediul fondurilor 

structurale şi de coeziune. În al doilea rând, cerinţele dezvoltării durabile trebuie urmărite pe două paliere disctincte:  

a) La nivelul programelor operaţionnale şi a axelor strategice desemnate. Deşi principiul dezvoltării durabile gidează întreaga dezvoltare 

regională a UE, există totuşi Programe Operaţionale care au axe strategice care targetează expres dezvoltarea durabilă, având acest 

concept în titlu sau altele care, fără a folosi în mod explicit termenul, propun obiective subsumate de obicei dezvoltării durabile. Mai jos 

sunt listate câteva astfel de exmple.  

- Programul Operaţional Regional - POR  

Axa prioritară 3: Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice Axa Prioritara 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea 

turismului  

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

Axa prioritară 5: Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale 

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban 

- Programul Operaţional Capital Uman – POCU  

AP 4 ‐ Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

 

 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.) pentru perioada 2014-2020 va contribui la realizarea unei creşteri 

inteligente prin sprijinirea formelor de cooperare între instituţiile de cercetare şi fermieri şi alţi actori ai economiei rurale, dar şi prin 

sprijinirea componentei de formare profesională, dobândire de competenţe şi diseminare a informaţiei. De asemenea, P.N.D.R. va avea în 

vedere o creştere durabilă, cu accent pe scăderea emisiilor de carbon şi sprijinirea practicilor agricole prietenoase cu mediul. Nu în 
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ultimul rând, sprijinul acordat investiţiilor în infrastructura şi economia rurală care va duce la reducerea sărăciei şi crearea de locuri de 

muncă în zonele rurale, contribuind astfel, la o creştere favorabilă incluziunii. 

Prioritatea 1 

Încurajarea transferului de cunoştinţe şi a inovării în agricultură, în silvicultură şi în zonele rurale 

1B. Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producţia alimentară şi silvicultură, pe de o parte, şi cercetare şi inovare, pe de altă parte, 

inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului şi al unei performanţe de mediu îmbunătăţite. 

Prioritatea 2 

Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea 

tehnologiilor agricole inovatoare şi a gestionării durabile a pădurilor 

2A. Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea 

creşterii participării şi orientării către piaţa, cât şi a diversificării agricole. 

2B. Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificaţi corespunzător şi, în special, a reînnoirii generaţiilor. 

Prioritatea 3 

Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea produselor agricole, a bunăstării animale şi 

gestionării riscurilor în agricultură  

3A. Îmbunătăţirea competitivităţii producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin 

intermediul schemelor de calitate, al creşterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe pieţele locale şi în cadrul 

circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor şi organizaţiilor de producători şi al organizaţiilor interprofesionale.  

Prioritatea 4 

Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură şi silvicultură  
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4A. Refacerea, conservarea şi dezvoltarea biodiversităţii, inclusiv în zonele Natura 2000, în zonele care se confruntă cu constrângeri 

naturale sau cu alte constrângeri specifice şi în cadrul activităţilor agricole de mare valoare naturală, precum şi a stării peisajelor 

europene. 

4B. Ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea îngrăşămintelor şi a pesticidelor. 

4C. Prevenirea eroziunii solului şi ameliorarea gestionării solului. România dispune de soluri de bună calitate, însă o bună parte din 

acestea sunt afectate de diverse fenomene de degradare. 

Prioritatea 5 

Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon şi rezistenţă la 

schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar şi silvic 

5A. Eficientizarea utilizării apei în agricultură. 

5B. Eficientizarea utilizării energiei în sectorul agroalimentar. 

5C. Facilitarea furnizării şi utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deşeurilor, a reziduurilor şi altor materii prime 

nealimentare, în scopul bioeconomiei. 

5D. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac din agricultură. 

5E. Promovarea conservării şi sechestrării carbonului în agricultură şi silvicultură. 

Prioritatea 6 

Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale 

6A. Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă. 

6B. Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 

POIM 2014‐2020: 
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Transport  AP3 ‐ Dezvoltarea unui sistem de transport sigur şi prietenos cu mediul 

Mediu și schimbări climatice 

AP4 ‐ Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor 

AP 5 ‐ Protejarea și conservarea biodiversității, decontaminarea siturilor poluate istoric ;monitorizarea calității aerului 

AP6 ‐ Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor 

Energie curată şi eficienţă energetică 

AP7 ‐ Energie sigură şi curată pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

AP 8 – Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale 

 b) Absolut toate proiectele finanţate din fonduri europene conţin ca o cerinţă de eligibilitate includerea pe parcursul ciclului de viaţă al 

proiectului al unor elemente subsumate dezvoltării durabile. Aceste elemente nu se referă neapărat la sopul general ci la modul în care 

sunt derulate activităţile cuprinse în proiect. Mai jos sunt redate câteva din cerinţele vizând dezvoltarea durabilă cuprinse în ghidul 

solicitantului pe PODCA (Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative). Se poate vedea că sunt vizate toate 

stadiile din viaţa unui proiect  

- Proiectele care integrează dezvoltarea durabilă din stadii timpurii de viaţă au valoare adăugată atât pentru organizaţiile promotoare, 

cât şi pentru grupurile ţintă vizate şi pot deveni exemple de bună practică în domeniu. Importanţa acestei teme trebuie să fie 

recunoscută în dezvoltarea proiectelor, în rândul factorilor de decizie şi pe tot parcursul implementării proiectelor.  

- Activităţile propuse prin cererile de finanţare 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 producţia durabile, conservarea şi managementul resurselor 
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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 activităţilor desfăşurate cu sprijin financiar 

comunitar să fie sesizabile/vizibile.  

- Un aspect obligatoriu este includerea în cadrul proiectului, în funcţie de specificul acestuia, a unui modul/curs/seminar sau a unei 

conferinţe, care să urmărească conştientizarea importanţei conceptului de dezvoltare durabilă. 

Planul Naţional Strategic reprezintă baza pentru implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. 

Aşa cum se arată în Strategia de Dezvoltare Rurală a României pentru 2014-2020 – document de analiză ce fundamentează 

necesităţile de intervenţie, pe domenii, pentru actuala perioadă de programare – România se confruntă cu provocări serioase în 

atingerea potenţialului său economic şi social, în sectorul agroalimentar şi forestier, precum şi la nivelul zonelor rurale. PIB-ul pe cap de 

locuitor este mai mic de 50% din media Uniunii Europene şi semnificativ mai mic în zonele rurale. 

Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj semnificativ faţă de zonele urbane şi se caracterizează prin: 

-       deficienţe structurale persistente (numărul mare al persoanelor ocupate în agricultură, îmbătrânirea populaţiei, un număr mare de 

exploataţii de subzistenţă etc.); 

-       valoare adăugată scăzută a produselor agroalimentare; 

-       randamentele şi productivitatea muncii scăzute, în special în agricultura de semisubzistenţă; 

-       spirit antreprenorial scăzut pentru dezvoltarea activităţilor economice, acces redus la credite; 

-       o piaţă a terenurilor nefuncţională; 

-       o modestă orientare către export; 

-       investiţii insuficiente în cercetare şi dezvoltare în domeniile specifice agriculturii; 

-       accesul la servicii şi infrastructură cu mult în urma zonelor urbane; 
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-       creşterea continuă a disparităţilor regionale; 

-       o pondere ridicată a populaţiei expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială; 

-       o administraţie publică încă ineficientă; 

-       o serie de riscuri pentru oameni şi mediu pe fondul schimbărilor climatice şi care reprezintă o ameninţare pentru zonele rurale şi, în 

general, pentru întreg teritoriul naţional. 

Toate aceste realităţi sunt prezentate în diverse documente de analiză şi dezvoltate în Acordul de Parteneriat propus de 

România Comisiei Europene, document care va trebui să asigure convergenţa cu strategia europeană pentru o creştere inteligentă, 

durabilă şi favorabilă incluziunii, precum şi cu scopul specific al fiecărui fond european de sprijin şi finanţare, în conformitate cu 

obiectivele Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte coeziunea economică, socială şi teritorială. 

Pentru a îndeplini aspiraţiile de creştere economică reflectate în obiectivul global al Acordului de Parteneriat, economia 

românească trebuie să se transforme într-o economie modernă şi competitivă, abordând cele cinci provocări în materie de dezvoltare: 

I. Competitivitatea;  

II. Oamenii şi societatea;  

III. Infrastructura;  

IV. Resursele;  

V. Administraţia şi guvernarea. 

Elemente factuale şi analitice utile privind diagnosticul situaţiei actuale din România, evaluarea politicilor publice şi a decalajelor 

faţă de performanţele medii din celelalte ţări ale UE sunt conţinute în proiectul de Strategie post-aderare a României elaborat de Guvern 

în anul 2007.  

Măsurile întreprinse de România pentru îndeplinirea celor 8 ţinte convenite în cadrul ONU privind problematica globală a 

dezvoltării durabile sunt prezentate în cel de-al doilea Raport asupra Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, adoptat de Guvernul 

României la 18 septembrie 2007.  
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Conţinutul acestor documente şi măsurile luate pentru implementarea lor în primul an după aderarea României la UE prezintă un 

grad substanţial de relevanţă pentru efortul de a face faţă provocărilor-cheie şi de a realiza obiectivele Strategiei Uniunii Europene 

pentru Dezvoltare Durabilă reînnoite din 9 iunie 2006. Se constată, în acelaşi timp, existenţa unor suprapuneri sau omisiuni din punctul 

de vedere al coordonării interdepartamentale, faptul că strategiile şi programele existente acoperă orizonturi diferite de timp şi, mai 

ales, nu sunt subsumate unei viziuni integratoare, aşa cum este cea oferită de conceptul dezvoltării durabile. 

 

1.3.  Decizia de principiu de a oferi o strategie de dezvoltare durabilă           

Comunei Şimnicu de Sus, Judeţul Dolj  

 
      1.3.1.  Activitatea de elaborare timpurie . Studiu de caz comparativ 

 

La 31 martie 2014, Ministerul Fondurilor Europene a trimis oficial propunerea de Acord de 

Parteneriat 2014-2020 Comisiei Europene, prin sistemul informatic de comunicare – Structural 

Funds Communication (SFC), dupa cum se arata intr-un comunicat de presa transmis de MFEur.  

      

“Dupa ce a trimis in trecut versiuni de lucru ale acestui document in cadrul dialogului informal, Romania a trimis oficial Comisiei 

Europene propunerea de Acord de Parteneriat. Transmiterea oficiala a acestui document inseamna ca Romania se apropie de momentul 

semnarii Acordului de Parteneriat". 

Cu acest prilej, a fost clar că necesitatea de a dezvolta un cadru strategic pentru dezvoltarea durabilă nu ar putea fi îndeplinita 

decat prin punerea în aplicare a unui sistem structural și durabil, recunoscând legitimitatea exercițiului și importanța care se acordă 

unei Strategii de Dezvoltare Durabila si la nivel local. Mai mult, s-a convenit că procesul de dezvoltare s-ar construi pe munca deja 

realizata în Comuna Şimnicu de Sus între 2007 și 2013. 

Acesta ar trebui să conduca destul de repede la a realiza o lucrare substanțială, pentru a acumula lecții de punere în aplicare a unui ciclu 

complet (proiectare, implementare continua, monitorizare, evaluare). 
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O preocupare deosebită a apărut referitor la dimensiunea participativa. Dincolo de activitatea administratiei publice și 

consultarea organismelor consultative convenționale, Strategia de Dezvoltare Durabila a comunei Şimnicu de Sus ar trebui, în timpul 

proiectarii sale, sa implice autoritățile locale, societatea civilă și alte părți interesate . 

Coerența la toate nivelurile ar fi astfel consolidata. 

Această decizie a fost, de asemenea, bazata pe valoarea adaugata așteptată prin participare, juxtapunerea de viziuni diferite 

inspirate de realitățile din teren specifice pentru rezolvarea problemelor complexe, propuse de dezvoltarea durabilă. În cele din urmă, au 

fost stabilite și s-a cerut să fie dezvoltate mai târziu principii metodologice fundamentale pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a 

Strategiei de Dezvoltare Durabila a Comunei Şimnicu de Sus. 

Sintetic, aceste principii consista in  a se baza activitatea pe un diagnostic, in a dezvolta o viziune, a stabili un cadru de acțiune și 

de tranziție, a le integra în cadrul național existent, a asigura continuitatea exercitiului programatic , a ține pasul cu problemele. 

În ceea ce privește conținutul, strategiile prezinta un  mare grad de diversitate atat în alegerea subiectelor cat si in modul in care 

le trateaza. Aceste diferențe ilustrează principiul general al responsabilităților comune dar diferențiate, mult utilizate în contextul 

negocierilor internaționale asupra dezvoltării durabile. 

Acest principiu se bazează pe observația ca consecințele crizelor sau provocărilor care conditioneaza dezvoltarea nu sunt 

distribuite în mod unic în timp și în spațiu. 

Fiecare regiune trebuie să abordeze provocări specifice. În mod similar, capacitatea de acțiune a unei anumite regiuni pentru a 

face față acestor provocări va depinde din nou pe un număr mare de factori specifici pentru regiune. Fiecare regiune are o capacitate 

diferențiată de acțiune, de care trebuie să profite.  

 În concluzie, mai mult decât a încerca să reproducem fondul unei strategii existente, este  esențial  a dezvolta o strategie cu accent 

pe realitatea Comunei Şimnicu de Sus, atât în ceea ce privește provocările cat si in ce priveste capacitate de acțiune. 

   1.3.2.  Audiere preliminară a actorilor – cheie din Comuna Şimnicu de Sus 

În lucrarea de început și chiar înainte de a începe procesul de proiectare  al Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Şimnicu 

de Sus, Comitetul de Coordonare la nivel de Primărie a dorit să se întâlnească și să intervieveze părțile interesate pentru a auzi două 
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chestiuni principale: recomandări și puncte de vedere în procesul de dezvoltare al Comunei Şimnicu de Sus, și ceea ce acopera, din 

punctul lor de vedere, conceptul de dezvoltare durabilă în contextul comunei. 

 Aceste schimburi au alimentat reflecțiile Comitetul de Coordonare și conținutul lor este găsit pregnant reflectat , în alegerea și 

conținutul obiectivelor si prioritatilor adoptate. 

 1.4.  Baza metodologică și conceptele-cheie ale Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Şimnicu de Sus 

1.4.1. Obiectivul general de dezvoltare durabilă 

În scopul de a oferi o coerența metodologica de ansamblu acestei Strategii ,  intenționam să clarificam obiectivul general al 

dezvoltării durabile, ca definiție și principii de acțiune.  

"Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care are ca obiectiv cresterea  continuă a calității vieții și a bunăstării umane, atât la nivel 

local și la nivel global, și asigură capacitatea de a satisface nevoile prezentului fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-

și satisface propriile nevoi. 

"Punerea sa în aplicare implică luarea în considerare a ratei de reînnoire a resurselor naturale și conservarea biodiversității. 

Aceasta înseamnă, de asemenea, continuarea unui proces de tranziție care mobilizează actorii societății și funcțiile sociale (economie 

socială, culturală), pentru a asigura utilizarea optimă a tuturor tipurilor de resurse (necorporale, umane, naturale, financiare, ...) și o 

reducere continuă a prelevarii de resurse non-regenerabile. " 

Tranziția spre o dezvoltare durabilă a fost, la rândul său, marcata de principii directoare inspirate direct de cele27 de principii ale 

Agendei 21, aprobate de Comunitatea Internaționala de la Rio în 1992, la primul Summit al Pământului. 

 Aceste principii, care se suprapun parțial, sunt: eficienta, capacitatea de adaptare, suficiență. În plus, așa-numitele principii de la 

Rio au fost, de asemenea, recunoscute ca markeri ai tranziției, cu un accent special pe principiile precauției și participare. 

 Principiul eficienței se referă la utilizarea mai eficientă a tuturor resurselor aflate la dispoziția noastră. Fiecare unitate de 

resurse trebuie să facă cea mai mare contribuție posibilă la bunăstarea umană, în scopul de a salva, de asemenea, resursele 

naturale neregenerabile. 
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 Principiul capacitatii de adaptare  vizeaza reorganizarea organizare socială, cea mai rezistenta la crizele de mediu, sociale sau 

economice, în scopul de a continua sa satisfaca nevoile colective. Scopul este de a asigura că această organizare socială devine 

rapid funcționala dupa ce se confrunta un stres major. Acest principiu presupune un maximum de eliminare a barierelor între 

actorii și competentele mobilizate. 

 Principiul suficienței prevede că consumul de bunuri și servicii asigura un  nivel optim al bunăstarii fizice și acorda prioritate 

satisfacerii nevoilor de bază a celor mai săraci în dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor și programelor de acțiune. 

 Principiul precauției - a acorda prioritate acțiunilor care presupun riscuri în limite acceptabile, a reconcilia dezvoltarea unei 

comunități sau a unei generații cu cea a unuei alte comunitati sau chiar a generațiilor viitoare, în ceea ce privește siguranța vitală, 

sănătatea și calitatea vieții populației. 

 Principiul participarii presupune  a exploata toate abilitățile și experiențele existente, implică actorii societății în construcția 

bunastarii colective prin intermediul dispozitivelor cum ar fi: consultările cu părțile interesate, publicatiile, conferințele sau 

anchete publice. 

1.4.2.  Rolul Strategiei de Dezvoltare Durabilă în tranziția către o dezvoltare durabilă in Comuna Şimnicu de Sus 

Strategiile de dezvoltare durabilă urmeaza întotdeauna obiective de integrare, transversalitate și participare, dar creeaza  mai 

mult spațiu de experimentare și învățare colectivă, în scopul de a gestiona mai bine tranziția catre o dezvoltare durabila propriu-zisa. 

Din cauza intereselor divergente, comunităţile devin din ce în ce mai dificil de organizat pentru o administraţie care nu se bazează 

pe cunoaştere şi pe iniţiativă. Relaţiile dintre diverse funcţiuni economice din interiorul comunităţii au devenit din ce în ce mai formale. 

Perspectiva descentralizării în administraţia publică crează premisele unei colaborări eficiente cu structurile din teritoriu implicate în 

viaţa socială, economică şi culturală a comunei. Învăţând din trecut, trebuie să acceptam provocarea viitorului în care suntem datori să 

oferim, celor care îşi îndreaptă cu speranţă privirile spre noi, şansa unui viitor mai bun. Comuna Şimnicu de Sus îşi asumă principiile şi 

obiectivele strategiei de dezvoltare durabilă aşa cum sunt ele concepute de către Uniunea Europeana:  

1. Durabilitate - condiţii mai bune de trai pentru locuitori; 

2. Competitivitate -permite dezvoltarea economiei proprii în context regional, naţional şi chiar internaţional, promovarea unui sector 

privat productiv şi competitiv;  
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3. Sprijin financiar - putere financiară care să faciliteze accesul la o varietate de surse financiare pentru a satisface nevoile de investiţii si 

dezvoltare; 

4. O buna administrare - reacţia eficientă şi efectivă la problemele comunităţii prin responsabilizarea autorităţilor locale şi parteneriatul 

cu societatea civilă. Putem spune de asemenea că implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă este munca congruentă a cetăţenilor, 

împreună cu factorii politici şi administraţia publică, în vederea atingerii viziunii pe care ne-o propunem. Structura materialului de faţă 

este elaborată pentru a facilita o înţelegere deplină a contextului în care se regăseşte comunitatea locala în anul 2014, dar şi a 

dezideratelor şi a dorinţelor de dezvoltare pe care le avem cu toţii pentru a lăsa cu adevărat o moştenire generaţiilor viitoare. 

1.4.3.  Instrumente de tranziție 

Administratia locala  a decis să păstreze in conținutul esențial a viitoarelor strategii  locale pentru dezvoltare durabilă 

instrumente specifice de abordare. Aceste instrumente sunt necesare pentru a gestiona în mod colectiv procesul de programare si  

tranziție catre o dezvoltare durabila. Componentele Strategiei derivă din modul cum aceasta este definită: viziunea, misiunea, valorile 

declarate, prioritatile, linii strategice, obiectivele specifice, şi resursele. 

Diagnosticul . Acesta răspunde la necesitatea de a lua în considerare specificitatea locala pentru dezvoltare durabilă, atât în 

termeni de capacitate cat si in termeni de  provocări si acțiune specifică. În scopul de a concentra acțiunea în directia cea mai eficienta, 

acest diagnostic ar trebui să conducă la identificarea priorităților în formă de teme prioritare. 

Punctul se pune pe resursele și mijloacele disponibile pentru a ajunge mai aproape de obiectivul general de dezvoltare durabilă. 

Planificarea strategică poate fi definită drept un proces/instrument de management care permite unei organizaţii să se 

concentreze asupra unei alinieri eficiente a resurselor sale cu misiunea şi viziunea sa.  

Strategia înseamnă direcţia şi obiectivul pe termen lung al organizaţiei, care are menirea de a asigura avantaje competitive 

organizaţiei, configurând resursele pe care contează, într-un mediu extrem de versatil, spre a realize obiectivul pentru care organizaţia a 

fost creată potrivit aşteptărilor.  

Planificarea strategică este un proces sistematic prin care organizaţia îşi defineşte anumite prioritaţi esenţiale pentru 

îndeplinirea misiunii ei, în concordanţă cu evoluţia mediului înconjurator. Planificarea strategică ajută organizaţia să-şi creeze propriul 

viitor. Rolul planificării strategice este de a ajuta organizaţia să: • definească obiectivele şi orientările strategice; • definească priorităţile 



 

 
39 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI ŞIMNICU DE SUS, JUDEŢUL DOLJ 2014-2020 

şi cele mai potrivite acţiuni pe care le va întreprinde; • identifice măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul organizaţiei. 

Planificarea strategică poate fi şi un instrument de dialog cu diverşi factori de interes cu care organizaţia intră în contact. Astfel aceasta 

facilitează: • informarea asupra priorităţilor; • o înţelegere comună privind perspectivele de dezvoltare şi priorităţile de adoptat; • 

dezvoltarea unor parteneriate în urma analizei competenţelor şi nevoilor organizaţiei. Planificarea strategică permite: • anticiparea 

schimbărilor în mediul exterior; • identificarea ameninţărilor şi oportunităţilor care există în jurul organizaţiei; • dezvoltarea unor 

strategii care să folosească oportunităţile; • clarificarea resurselor care se pot folosi şi identificarea unor acţiuni ce trebuie întreprinse. 

Strategiile sunt baza elaborării politicilor organizaţionale. Strategia înseamnă o succesiune de decizii luate pe baza unor 

evaluări anterioare a situaţiei actuale a unei organizaţii pentru a îndeplini obiectivele stabilite de managementul organizaţiei, 

utilizând mijloacele pe care organizaţia le are la dispoziţie. În acest context, este clar că precondiţia necesară pentru 

formularea unei strategii este întelegerea clară şi largă a rezultatelor ce trebuie obţinute. 

1.5.  METODOLOGIA PROIECTULUI – “STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI ŞIMNICU DE SUS 2014-2020” 

Strategia de Dezvoltare Durabila a Comunei Şimnicu de Sus 2014-2020 constă dintr-o serie de linii strategice şi iniţiativele de 

dezvoltare specifice, vizând îmbunătăţirea poziţiei Comunei Şimnicu de Sus prin implementarea de proiecte cu un mare potenţial pentru 

creşterea economică viitoare.  Activitatea de analiză şi definirea planului au fost dezvoltate pe parcursul anului 2014 în trei faze 

principale: 

În faza I, am analizat macro-tendinţe mondiale, europene şi naţionale, cu potenţial pe viitor asupra dezvoltării Comunei Şimnicu 

de Sus, au avut loc întâlniri cu actorii - cheie din comunitate care să permită să identifice cele mai bune practici în diferite domenii, un 

audit sociologic a fost realizat pentru a afla despre viziunea principalilor agenţi sociali şi economici ai comunei, precum şi un audit 

teritorial şi de resurse în vederea stabilirii diagnosticului Comunei Şimnicu de Sus. 

 

În faza II s-au identificat principalele opţiuni strategice şi provocările cu care se confruntă Comuna Şimnicu de Sus pentru 

dezvoltarea sa, plecând de la un diagnostic anterior şi s-au stabilit  priorităţile cel mai adecvate pentru comuna. În plus, s-au convenit şi 

definit liniile strategice şi obiectivele specifice - iniţiativele de dezvoltare. 

În faza III a fost elaborat planul de implementare al diverselor iniţiative şi cel de comunicare cu agenţii implicaţi, precum şi cu 

societatea în general. 



 

 
40 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI ŞIMNICU DE SUS, JUDEŢUL DOLJ 2014-2020 

Monitorizare 

În cele din urmă, în faza IV, care trebuie să se extindă pe toata durata  Strategiei de Dezvoltare Durabila a Comunei Şimnicu de 

Sus, va fi o monitorizare a gradului de îndeplinire a planului şi deciziile care asigură corecţia de deviaţie şi adaptarea continuă pentru ce 

vor fi luate. 

 

Diagnosticul situatiei
Identificarea si 

prioritizarea optiunilor 
strategice

Plan de implementare


