
 

Studiaƫi materialul urmator si notati 

in caiete cateva strategii de realizare 

a  dezvoltarii  durabile 

 

 

GESTIONAREA RESURSELOR , 

DEZVOLTAREA ECONOMICA SI 

DEZVOLTAREA DURABILA 



Dezvoltarea durabila = dezvoltarea care 

satisface cerintele prezentului fara a 

compromite posibilitatile generatiilor viitoare 

de a raspunde propriilor nevoi si aspiratii. 

 

( conform Raportului Brundtland , prezentat in 1987 in cadrul Comisiei 

Internationale a Mediului si Dezvoltarii) 

Sustenabil = durabil. 

 



Schema celor 3 piloni ai dezvoltarii durabile 



Evolutia conceptului de dezvoltare durabila: 

 1972 , in raportul Clubului de la Roma este pus in evidenta conflictul dintre 

societate si mediul inconjurator. Cresterea economica din sec.XX a 

determinat doua efecte negative majore: epuizarea resurselor naturale si 

poluarea si degradarea factorilor de mediu; 

 

 1987 , Comisia Mondiala pentru Mediu si Dezvoltare publica raportul 

,,Viitorul nostru comun “( Raportul Brundtland) in care avertizeaza asupra 
intensificarii interdependentelor dintre criza economica si criza ecologica si 

face o pledoarie pentru dezvoltarea durabila. 

 

 1992 are loc Conferinta Natiunilor Unite pentru mediu si Dezvoltare de la 

Rio de Janeiro . Au participat 128 de tari , printre care si Romania , care au 

semnat ,,Agenda 21”, prin care se angajau sa reduca efectele distructive 
ale activitatilor umane asupra mediului. 

 

 



Au fost identificate obstacolele care stau in calea dezvoltarii 

durabile: 

1. Societatea se bazeaza pe pe utilizarea combustibililor fosili 

ca sursa de energie care produce fenomene ca: 

 Incalzirea climei 



Evoluţia temperaturilor medii anuale şi a mediilor pe cinci 

ani în epoca industrializării.  



•Defrisari 

Deforestari in Bolivia-imagine din satelit  

Mexic-deforestari prin incendiere  

Tanzania-deforestari in zona montana  

Padure tropicala arsa pentru 

obtinerea mangalului  



•Ploile acide 



 Desertificare 

Sahara Olteniei 

Sahara Olteniei 



 Poluare 

Zone poluate in Romania 



Alternativa durabila promoveaza utilizarea resurselor regenerabile 

•Energia hidraulica  

•Energia mareelor  

•Energia valurilor  

•Energia eoliana  

•Energia solara  



2. Cresterea demografica a tarilor in curs de dezvoltare 

 80% din despaduriri sunt cauzate de presiunea 

economica a populatiei; 

 

 Decalajul dintre numarul populatiei si productia 

alimentara; 

 

 Explozia demografica este un fenomen caracteristic 

tarilor in dezvoltare sau tarilor subdezvoltate care nu au 

resurse importante sau nu au forta economica de a 

valorifica eficient potentialul natural de care dispun. 

 

 



3. Cadrul institutional adecvat 

 Dezvoltarea durabila implica decizii economice , 

financiare si fiscale care sa fie integrate cu cele 

ecologice; 

 

 Strategiile de dezvoltare economica sa includa si 

principiile protectiei mediului inconjurator si sa ia in 

calcul si costurile ecologice ale dezvoltarii. 

 



Dezvoltarea durabila este o 

disciplina caracterizata prin: 

 

 Dimensiune economica; 

 

 Dimensiune politica; 

 

 Dimensiune etica; 

 

 Dimensiune stiintifica. 



Raportul dintre populatie si produsul national brut(2000) 



Strategii pentru asigurarea dezvoltarii 

durabile 

 Utilizarea rationala a resurselor naturale; 

 Utilizarea optima a resurselor umane si marirea gradului 

de pregatire al acestora ; 

 Asigurarea unui echilibru optim intre dezvoltarea 

economica si pastrarea caracteristicilor mediului 

inconjurator; 

 Dezvoltarea de tehnologii nepoluante; 

 Realizarea unui consens asupra mediului inconjurator; 

 Realizarea unor acorduri care sa permita identificarea 

unor directii comune de actiune in domeniul economic si 

al mediului inconjurator. 



Romania-Strategia nationala pentru Dezvoltare 

Durabila 
 A fost elaborata in 1999 de Academia Romana si 

Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare ; 

 

 Este structurata in 3 sectiuni: 

  I.Principiile dezvoltarii durabile , prioritatile si 

indicatorii care reflecta acest nou mod de dezvoltare; 

 

    II.Potentialul pentru dezvoltarea durabila: 

capitalul natural, capitalul antropic, capitalul social; 

 

  III.Actiuni de implementare a dezvoltarii durabile , 

politica economica, scenarii de realizare a obiectivelor 

prioritare ale dezvoltarii durabile. 
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