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Dezvoltarea durabilă



 = capacitatea omenirii de a asigura satisfacerea cerințelor generației
prezente, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface
propriile necesități.

Dezvoltarea durabilă



 Are avantajul că implică o compatibilitate între economie și mediul
înconjurător;

 Stabilește faptul că prosperitatea economică și conservarea mediului se susțin
reciproc;

 Determină economia mondială să accelereze creșterea economică în
contextul respectării restricțiilor legate de mediul înconjurător;

 Acordă o atenție deosebită generațiilor viitoare, implicând gestionarea
responsabilă a resurselor.



Asigurarea echilibrului între:
 Aspectele sociale
 Dezvoltarea economică
 Mediu

Obiectivul dezvoltării durabile



Caracteristicile de bază ale dezvoltării durabile:
 Durabilitatea
 Dimensiunea economică
 Dimensiunea socială
 Dimensiunea ecologică



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
 Vizează conservarea ecosistemelor sau valorificarea lor în limitele capacității 

de regenerare
O nuanțare între dezvoltarea durabilă – durabilitate:
 Durabilitatea este proprietatea unui sistem, de a-și păstra o stare anumită cât 

mai mult timp.
 Conceptul de dezvoltare durabilă se referă la un proces dinamic care subliniază 

ideea de schimbare sau de dezvoltare.



Se referă la înlocuirea
- Criteriul economic, care guvernează de multă vreme întreaga activitate

umană cu
- Criteriul dezvoltării armonioase și de durată, care ține seama de aspirațiile

omului de a trăi și activa într-un mediu sănătos

Aceasta înseamnă:
• redimensionarea creșterii economice, având în vedere o distribuție mai
echilibrată a resurselor
• accentuarea laturii calitative a producției
• o riguroasă supraveghere a impactului activității economice asupra mediului
• reorientarea tehnologiilor
• gestionarea riscurilor

Dimensiunea economică



vizează
- Asigurarea creșterii numerice a populației la un nivel tolerabil și
- Eliminarea sărăciei

Dezvoltarea
• este privită ca un proces de evoluție calitativă a condițiilor de viață a
populației, de ridicare a nivelului de trai, pe fondul accesului la cunoaștere și
tehnologie
• a fost cuantificată de către ONU și folosită în programele de dezvoltare sub
forma unui indicator numit IDU (indicele dezvoltării umane), ca o măsură
aproximativă a calității vieții.

Dimensiunea socială



Vizează cunoașterea și stabilirea balanțelor:
- Procese naturale-intervenție umană;
- Capacitatea de autoreglare a sistemelor naturale – măsurile de protecție

inițiate de societatea umană

Tocmai ca reacție la modelul economic deosebit de agresiv, care amenință
soarta planetei, au apărut concepte noi:
• ecodezvoltare
• dezvoltare durabilă
Supraviețuirea ecologică nu înseamnă abandonarea tehnologiei, ci aceasta să
rezulte dintr-o analiză științifică aflată în concordanță cu posibilitățile obiective
ale biosferei.

Dimensiunea ecologică









 În Europa, dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv al Uniunii
Europene, începând cu 1997, când a fost inclus în Tratatul de la
Maastricht, iar în 2001 la Summit-ul de la Götheborg, a fost adoptată
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene.


