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DEZVOLTARE 
DURABILĂ -
CONCEPT ȘI 
FILOZOFIE DE VIAȚĂ 

Lector univ. dr. ALECU CIORSAC 



 
"Prin urmare, pot spune că pământul aparține fiecărei generații pe durata existenței sale, 
care i se cuvine pe deplin și în întregime, nici o generație nu poate face datorii mai mari 

decât pot fi plătite pe durata propriei existențe“ 
- Thomas Jefferson, 6 Septembrie, 1789  

 
 

Conceptul 
 Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cea dată de Comisia 

Mondială pentru Mediu și Dezvoltare în raportul „Viitorul nostru comun”, cunoscut și sub 

numele de Raportul Brundtland: „dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește 

satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare 

de a-și satisface propriile nevoi”. 

 Dezvoltarea durabilă urmărește și încearcă să găsească un cadru teoretic stabil 

pentru luarea deciziilor în orice situație în care se regăsește un raport de tipul om - mediu, 

fie ca e vorba de mediul înconjurător, mediul economic sau mediul social. 



• Inițial, dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluție la criza ecologică determinată de 

intensa exploatare industrială a resurselor și degradarea continuă a mediului și 

căuta deci în primul rând prezervarea calității mediului înconjurător, iar în prezent 

conceptul s-a extins asupra calității vieții în complexitatea sa, și sub aspect 

economic, dar și social. Obiect al dezvoltării durabile este acum și preocuparea 

pentru dreptate și echitate între state, nu numai între generații. 

• "Durabilitatea se referă la capacitatea unei societăți, ecosistem, sau orice 

asemenea sistem existent de a funcționa continuu într-un viitor nedefinit 

fără a ajunge la epuizarea resurselor cheie“- Robert Gilman, autorul cărții 

"Eco-Villages and Sustainable Communities / Raport al Institutului Pamantului", 

publicat în limba rusă  la Centrul pentru Iniţiative Civice, Sankt-Petersburg,  

 

 





Scurt istoric 
 Durabilitatea pleacă de la ideea că activitățile umane sunt dependente de 

mediul înconjurător și de resurse. Sănătatea, siguranța socială și stabilitatea 

economică a societății sunt esențiale în definirea calității vieții. 

 Conceptul a fost legat inițial de problemele de mediu și de criza resurselor 

naturale, în special a celor legate de energie, de mai bine de 30 de ani. Termenul însuși 

este “tânăr” și s-a impus în vara lui 1992, după Conferința privind Mediul și Dezvoltarea, 

organizată de Națiunile Unite la Rio de Janeiro.  

 Discuțiile prin care s-a ajuns în final la dezvoltarea durabilă au început la 

începutul anilor '70. 

  În 1972, Conferința privind Mediul Ambiant care a avut loc la Stockholm a pus 

pentru prima dată în mod serios problema deteriorării mediului înconjurător în urma 

activităților umane care pune în pericol însuși viitorul omenirii. 

 În 1983, își începe activitatea Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare, 

condusă de Gro Brundtland, după o rezoluție adoptată de Adunarea Generală a 

Națiunilor Unite. 

 În 1985, este descoperită gaura din stratul de ozon de deasupra Antarcticii și, 

prin Convenția de la Viena se încearcă găsirea unor soluții pentru reducerea consumului 

de substanțe care dăunează stratului protector de ozon care înconjoară planeta. 



Conferinţa Mondială a ONU pentru Mediu şi Dezvoltare   

Rio de Janeiro, 3-14 iunie 1992, 181 de state 

 
“Resursele naturale ale globului, inclusiv aerul, apa, pământul, flora şi fauna şi, în mod 
deosebit eşantioanele reprezentative ale ecosistemelor naturale trebuie protejate în interesul 
generaţiilor prezente şi viitoare printr-o planificare sau o gestionare atentă, după nevoi”. 

  
"Oamenii au dreptul la o viaţă sănătoasă şi productivă în armonie cu natura; naţiunile au 
dreptul suveran de a exploata resursele proprii, fără însă a cauza distrugeri ale mediului în 
afara graniţelor proprii.„ 

 
 

• Declaraţia de principii  numită şi „Carta Pământului”. 

• Agenda 21 (planul de susţinere a dezvoltării durabile) „ să gândim 
global și să acţionăm local”. 

• Convenţia privind schimbările climatice  (până în anul 2000, emisiile de 
dioxid de carbon în atmosferă să se reducă la nivelul anului 1990). 

• Convenţia privind diversitatea biologică (zone protejate care să 
integreze problemele biologice în sisteme de dezvoltare pe plan naţional) 

• Declaraţia de principii privind conservarea şi exploatarea pădurilor . 
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Summit-ul Mondial pentru Dezvoltare Durabilă  
Johannesburg, 26 august - 4 septembrie 2002 

peste 100 de şefi de state şi de guverne 
 

Măsuri cu privire la: apă, sănătate, energie, agricultură şi diversitate biologică.  

Declaraţia politică şi Planul de implementare a dispoziţiilor adoptate; 

• Se recunoaşte, astfel, că Terra are o capacitate limitată  

– de a satisface cererea crescândă de resurse naturale din partea sistemului socio-

economic şi 

– de a absorbi efectele distructive ale folosirii lor.  

• Schimbările climatice; 

• Fenomenele de eroziune şi deşertificare; 

• Poluarea solului, apei şi aerului; 

• Reducerea suprafeţei sistemelor forestiere tropicale şi a zonelor umede;  

• Dispariţia sau periclitarea existenţei unui număr mare de specii de plante şi animale 

terestre sau acvatice;  

• Epuizarea accelerată a resurselor naturale neregenerabile.  

Au început să aibă efecte negative, măsurabile, asupra dezvoltării socio-economice şi 

calităţii vieţii oamenilor în zone vaste ale planetei. 

 



Strategia DD pentru o Uniune Europeană 
extinsă 

Iunie 2006  

Strategia UE stabileşte proceduri precise de implementare, monitorizare şi urmărire, cu 
obligaţii de raportare la fiecare doi ani, din partea Comisiei Europene şi a statelor membre, 
asupra angajamentelor asumate. 

 

Scopul acestui demers este schimbarea comportamentului în societatea europeană şi 
implicărea activă a factorilor decizionali, publici şi privaţi, precum şi a cetăţenilor în elaborarea, 
implementarea şi monitorizarea obiectivelor dezvoltării durabile. 

 

Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă este singura 
perspectivă raţională a devenirii naţionale, având ca rezultat stabilirea unei noi paradigme de 
dezvoltare prin confluenţa factorilor economici, sociali şi de mediu.  

 

Obiectivul general al SDD din UE 
 îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii pentru generaţiile prezente şi 

viitoare prin crearea unor comunităţi sustenabile. 

 



SDD a UE 
patru obiective-cheie: 

 



Protecţia mediului, pilon al dezvoltării durabile 

Cererea de resurse naturale a 
cunoscut o creştere rapidă, depăşind 
capacităţile Terrei pe termen lung.  

Biodiversitatea se degradează in 
toată lumea, iar principalele 
ecosisteme sunt supuse unei 
presiuni din ce în ce mai mari.  
 

Consumul de energie creşte în 
continuare.  
Sărăcia continuă să afecteze 
categorii semnificative ale populaţiei. 
 

 

 

Protecția mediului înseamnă : 

• reducerea poluării mediului; 

• promovarea producției si consumului 

durabile, pentru a determina 

protejarea capacității Pământului de a 

menține viața în toată diversitatea ei;  

• respectarea limitelor resurselor 

naturale ale planetei; 

• asigurarea unui înalt nivel de protecție 

şi îmbunătățirea calității mediului prin 

prevenirea si reducerea poluării. 

• promovarea producției si consumului 

durabile, pentru a determina 

distrugerea legăturii dintre creșterea 

economică si degradarea mediului 



Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030 

• În  2015,  la  Adunarea  Generală  a  ONU  de  la  

New  York,  a  fost  adoptat  un document istoric - 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă având 17 

obiective. Structurată  pe  cei  trei  piloni  ai  

dezvoltării  durabile  -  economic,  social  și  de  

mediu  -  Agenda  2030 a fost adoptată și de 

România (9  noiembrie 2018, prin HG nr. 877/201)  

și de Uniunea Europeană. 

 

Obiectivele strategice 

 
1: FĂRĂ SĂRĂCIE 

2: FOAMETE ZERO 

3: SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE 

4: EDUCAȚIE DE CALITATE 

5: EGALITATE DE GEN 

6: APĂ CURATĂ ȘI SANITAȚIE 

7: ENERGIE CURATĂ ȘI LA PREȚURI ACCESIBILE 

 8: MUNCĂ DECENTĂ ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ 

9: INDUSTRIE, INOVAȚIE ȘI INFRASTRUCTURĂ 

10: INEGALITĂȚI REDUSE 

11: ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI DURABILE 

12: CONSUM ȘI PRODUCȚIE RESPONSABILE 

13: ACȚIUNE ÎN DOMENIUL SCHIMBĂRILOR 
CLIMATICE 

14: VIAȚĂ ACVATICĂ 

15: VIAȚA TERESTRĂ 

6: PACE, JUSTIȚIE ȘI INSTITUȚII EFICIENTE 

17: PARTENERIATE PENTRU REALIZAREA 
OBIECTIVELOR 



Perspectiva României asupra 
Dezvoltãrii Durabile 

Obiectivele României 2030: 

 

FARĂ SĂRĂCIE 

• Eradicarea sărăciei extreme pentru toți 
cetățenii; 

•  Reducerea cu cel puțin jumătate a 

numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie 

relativă; 

• Consolidarea sistemului național unitar a 

serviciilor de intervenție de urgență, 

reabilitare ulterioară și compensare a 

pierderilor în caz de calamități naturale, 

accidente industriale sau evenimente 

climatice extreme; 

 

 

 

 

• Pe plan economic este nevoie de 
garantarea unei creșteri economice pe 
termen lung de care să beneficieze 
cetățenii României.  

• Sub aspect social este nevoie de o 
societate coezivă, care să beneficieze de 
îmbunătățirea sistemului  de  educație  și  
sănătate,  de  reducerea  inegalităților  
dintre  bărbați  și  femei,  dintre  mediul  
urban  și  rural,  care  să  conducă  la  
promovarea  unei  societăți  deschise,  în  
care  cetățenii  se  pot simți apreciați și 
sprijiniți.  

• Conștientizarea importanței mediului a 
crescut semnificativ în ultimii ani, atât în 
ceea ce pri-vește mediul natural, cât și la 
cel antropic. Protejarea naturii este 
responsabilitatea tuturor da-torită 
impactului biunivoc om – mediu, dar și o 
oportunitate a cetățenilor de a se uni într-
un scop nobil, prin conștientizarea acestei 
responsabilități.  
 



Obiectivele României 2030: 
 

FOAMETE ZERO 

• Eradicarea malnutriției și menținerea ratei 

obezității sub 10%, similar cu nivelul 

înregistrat în anul 2014 

• Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul 

României, față de anul 2018 

• Creșterea gradului de valorificare a 

producției agricole autohtone  

• Creșterea ponderii agriculturii ecologice în 

totalul producției agricole 

• Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și 

metode tradiționale de valorificare a 

plantelor medicinale și fructelor de pădure 

în zona montană.  

 

 

 

 

 

SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE 
• Digitalizarea completă a sistemului de 

sănătate  
• Reducerea prevalenței mortalității materne 

și infantile, a incidenței cancerului la sân 
sau de col uterin și a sarcinilor la 
adolescente,  

• Creșterea acoperirii vaccinale 
• Promovarea conștientizării bolilor psihice, 

reducerea stigmatului  

• Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și 
combaterea hepatitei și a altor boli 
transmisibile 

• Reducerea cu o treime a mortalității 
premature cauzate de bolile netransmisibile  

•  Reducerea mortalității cauzate de boli 
cronice 

•  Reducerea consumului de substanțe 
nocive. 



Ce aşteptări avem ? 
Îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu şi lung, o 

creştere economică ridicată şi, în consecinţă, o reducere semnificativă a 

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

 În loc de Concluzii: Cum trebuie să se comporte membrii unei societăți durabile? 
  

  Intr-o societate durabila, oamenii respectă limitele impuse de planetă, ale naturii, ale 

resurselor și ale biodiversității; ei doresc să imbunătățească mediul și să se asigure că 

resursele naturale necesare vieții nu sunt afectate și ca vor fi suficiente și pentru viitor. 

  O societate durabilă este una puternică, sănătoasă și justă. Indeplinește nevoile 

tuturor oamenilor, precum și pe cele ale comunităților viitoare, promovând bunăstarea 

personală, coeziunea și incluziunea socială și facilitând oportunități egale pentru toată lumea. 

  O societate durabilă construiește o economie puternică, stabilă si susținută, care 

asigură prosperitate și oportunitate pentru toată lumea, în care costurile sociale și de mediu 

sunt suportate de cei care le creează, iar consumul eficient de resurse este incurajat. 

  O societate durabilă pomovează în mod activ sistemele de guvernanţă eficiente și 

participative, la toate nivelurile societății, antrenand creativitatea, energia și diversitatea 

culturală.  



Bibliografie 

1. C. Cămăşoiu, Economia şi sfidarea naturii, Editura Economica, Bucureşti, 1994.  

2. V. Platon, Protecţia mediului şi dezvoltarea economică, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1997.  

3. V. Rojanschi și col.. Economia şi protecţia mediului, Editura Tribuna Economica, 
Bucureşti, 1997.  

4. M. Manoliu, C. Ionescu, Dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului, H.G.A., Bucureşti, 
1998.  

5. M. Popescu, Globalizarea şi dezvoltarea trivalentă, Editura Export, Bucureşti, 1999. 

6. G. Georgescu, Reforma economică şi dezvoltarea durabilă, Editura Economică, 
Bucureşti, 1995.  

7. J. M. Harribey, Le Développement soutenable, Economica, Paris, 1998.  

8. D. Pearce, J.J. Warford, World Without End. Economics, Environment and 
Sustainable Development, Oxford University Press, 1994.  

9. * * *, Sustainable Development, VUB Press, 1996.  

10. Lucas Bretschger, Growth Theory and Sustainable Development, Bookcraft (Bath) 
Ltd., 1999.  

11. https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-
Rom%C3%A2niei-2030.pdf – accesat la 1 noembrie 2019 

 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf

