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DICȚIONAR DE TERMENI
Dezvoltare - a trece prin diferite faze spre o treaptă superioară; a evolua; a se transforma;
a se extinde; a crește;
Durabil - care durează (de) mult timp, trainic, rezistent, viabil.
Deșeu - rest de materiale rezultate dintr-un proces tehnologic (sau casnic) de realizare a
unui anumit produs, care nu mai pot fi valorificate direct în realizarea produsului respectiv.
Ele pot fi substanțe, materiale, obiecte, resturi de materii prime provenite din activitățile
economice, menajere și de consum. Majoritatea activităților umane reprezintă și surse de
producere de deșeuri
Foamete - este un fenomen în care o mare parte a populației unei regiuni sau unei țări
este atât de prost hrănită, încât moartea prin inaniție devine un fenomen obișnuit.
Ludic – referitor la joc/ joacă
Responsabilitatea socială (în literatura de specialitate abreviată CSR, după forma din
limba engleză Corporate Social Responisibility) este un concept care se referă la o prezumtivă
datorie pe care companiile ar avea-o față de toate părțile implicate în desfășurarea acțiunilor
presupuse de activitatea lor economică. Conceptul se referă la toate categoriile de companii,
de la microîntreprinderi până la multinaționale. Prin datorie se înțelege faptul că respectiva
companie trebuie să acționeze în conformitate cu obligațiile pe care le are față de părțile
implicate și respectând niște principii morale acceptate de-a lungul tradiției.
Resursele naturale - reprezintă totalitatea zăcămintelor de minerale și minereuri, a
terenurilor cultivabile, a pădurilor și apelor de care dispune o anumită țară.
Resursele regenerabile - sunt resursele care pot să se refacă dacă nu sunt
supravalorificate și care pot fi folosite pe termen nelimitat dacă sunt folosite rațional. Odată
ce resursele regenerabile sunt consumate la o rată care depășește rata lor naturală de
refacere, ele se vor diminua și în cele din urmă se vor epuiza.
Resursele neregenerabile - sunt resursele epuizabile care nu se regenerează.
Sărăcia înseamnă o viață lipsită de șansele de a trăi în cadrul unui anumit standard minim
de nivel de trai. Acest standard este relativ, fiind foarte diferit după țară sau regiune.
Sănătate - se definește în mod curent ca starea unui organism la care funcționarea
tuturor organelor se face în mod normal și regulat. Organizația Mondială a Sănătății a
propus în 1946 definiția: „Sănătatea este o stare pe deplin favorabilă atât fizic, mintal cât și
social, și nu doar absența bolilor sau a infirmităților”. Mai târziu a fost inclusă în definiție
și „capacitatea de a duce o viață productivă social și economic”.
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ATELIERELE EDUCAȚIONALE ȘI LUDICE PE TEMA DEZVOLTĂRII DURABILE: „O
LUME ÎN SCHIMBARE” URMĂRESC:
•
•
•

31 de workshopuri organizate,
374 de participanți (minim),
1 broșură privind dezvoltarea durabilă elaborata si distribuita in 400 exemplare.

STRUCTURA:
Fiecare workshop constă din 2 module:
a) Modul teoretic și informativ - detaliază ce înseamnă dezvoltarea durabilă prin
noțiuni teoretice și exemplificarea acestora prin cazuri reale, consecințele
iresponsabilității și beneficiile unei societăți sustenabile.
b) Modul ludic - propune scenarii imaginare prin care participanții pot experimenta
consecințele nefaste ale impactului uman asupra planetei.
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CE ESTE DEZVOLTAREA DURABILĂ?
Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cea dată de Comisia Mondială pentru
Mediu și Dezvoltare (WCED) 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”

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 în primul rând
prezervarea calității mediului înconjurător, în prezent conceptul s-a extins:
asupra calității vieții în complexitatea sa, și sub aspect economic și social. Obiect al
dezvoltării durabile este acum și preocuparea pentru dreptate și echitate între state, nu
numai între generații.
Dezvoltarea durabilă urmărește
și încearcă să găsească un cadru
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.
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NECESITATEA ȘI CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE
În ultimul secol, progresul economic şi tehnic a dus la neglijarea deteriorării sistemelor şi
resurselor naturale. Economia globală este, însă, structurată acum pe resurse
neregenerabile şi cu un impact puternic asupra mediului înconjurător, depășind
capacitatea diferitelor ecosisteme. Exemple în acest sens sunt următoarele: decimarea
suprafețelor de pădure, reducerea suprafeței de teren agricol pe persoană, micșorarea
surselor de apă potabilă, creșterea temperaturii globale, topirea ghețarilor şi dispariția
unor specii animale şi vegetale.
Necesitatea a fost evidențiată încă din 1992 la Summit-ul Națiunilor Unite de la Rio de
Janeiro şi s-a reiterat la Summit-ul Mondial pentru Dezvoltare Durabilă de la Johannesburg
în 2002 apoi când s-a ratificat Declarația Mileniului, primul document cadru la nivel
internațional pentru combaterea sărăciei, a foametei, a bolilor și inegalităților la nivel
mondial.
Fără ocrotirea mediului nu se poate asigura dezvoltarea durabilă!
Conferința ONU privind Dezvoltarea Durabilă Rio+20, din 2012, a elaborat documentul
Viitorul pe care îl dorim, care a înregistrat progresele în direcția realizării Obiectivelor de
Dezvoltare ale Mileniului și a făcut trecerea către stabilirea Obiectivelor de Dezvoltare
Durabilă pentru Agenda de după 2015.
Acest document este o recunoaștere în continuare a importanței celor trei dimensiuni ale
dezvoltării durabile – social, economic și de mediu.
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă - Transformarea lumii noastre, adoptată la 25
septembrie 2015 de șefii de stat și guverne din 193 de țări, în cadrul Adunării Generale a
ONU, este o versiune, structurată pe un pachet de 17 obiective de dezvoltare durabilă,
susținute prin 169 de ținte subiacente.
Agenda 2030 solicită acțiuni din partea tuturor țărilor, sărace, bogate și cu venituri medii.
Recunoaște că încetarea sărăciei trebuie să fie însoțită de un plan care să contribuie la
creștere economică și abordează o serie de nevoi sociale inclusiv educație, sănătate,
protecție socială și locuri de muncă, abordând în același timp problemele combaterii
schimbărilor climatice și protecția mediului. Aceasta acoperă, de asemenea, aspecte
precum inegalitatea, infrastructura, energia, consumul, biodiversitatea, oceanele și
industrializarea. Agenda promovează implicarea tuturor părților interesate, prin
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democratizarea procesului decizional pe tema dezvoltării durabile. Se subliniază
responsabilitatea și rolul generațiilor tinere pentru crearea dezvoltării durabile
Contextul european al dezvoltării durabile În cadrul UE, începând cu anul 2006, conceptul
de dezvoltare durabilă a fost integrat în Strategia pentru o Europă Extinsă, într-o viziune
strategică unitară și coerentă, având ca obiectiv general îmbunătățirea continuă a calității
vieții pentru generațiile prezente și viitoare, pentru crearea unor comunități durabile,
capabile să gestioneze și să folosească resursele în mod eficient și să valorifice potențialul
de inovare ecologică și socială al economiei, în vederea asigurării prosperității, protecției
mediului și coeziunii sociale.
În 2010, ca o continuare a dezvoltării durabile a UE, a fost adoptată Strategia Europa 2020
de promovare a creșterii inteligente (bazată pe: educație, cercetare, inovare), durabile
(bazată pe reducerea emisiilor de carbon, eficiență energetică, resurse regenerabile) și
incluzive (crearea de noi locuri de muncă, reducerea sărăciei etc.). Alături de statele
membre UE s-a angajat să devină lider în punerea în aplicare a Agendei 2030 și, implicit,
a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD). Comisia Europeană a prezentat în 22
noiembrie 2016 Comunicarea „Pașii următori pentru un viitor european durabil”.
Răspunsul UE la Agenda 2030 este de a integra cele 17 ODD în politicile publice ale Uniunii,
în scopul sprijinirii efortului global de construire a unui viitor durabil în colaborare cu
partenerii săi. Cele 17 ODD sunt deja urmărite de multe dintre politicile Uniunii Europene,
iar România, ca membră a acestei comunități, își propune prin această strategie abordarea
integrată a obiectivelor din Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.
Perspectiva României asupra dezvoltării durabile Pornind de la ideea că beneficiile
dezvoltării economice trebuie să fie mai mari decât costurile, inclusiv cele legate de
conservarea și îmbunătățirea mediului, prima strategie de dezvoltare durabilă a României
din 1999 a avut ca obiectiv îmbunătățirea progresivă și menținerea bunăstării populației în
corelare cu cerințele folosirii raționale a resurselor naturale și ale conservării ecosistemelor.
Aderarea la Uniunea Europeană în 2007 a ajustat prioritățile naționale, prin Strategia
Națională pentru Dezvoltare Durabilă. Orizonturi 2013-2020-2030 (SNDD), aprobată de
Guvernul României la 12 noiembrie 2008, vizând reducerea decalajului socio-economic față
de cel al statelor membre ale Uniunii Europene.
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Pentru ca dezvoltarea durabilă să reușească în România și, prin urmare Agenda 2030,
împreună cu angajamentele Uniunii Europene, strategia este construită în jurul
cetățeanului și nevoilor generațiilor viitoare. Strategia pleacă de la premisa că, dezvoltarea
durabilă prezintă un cadru de gândire care, odată însușit de către cetățean, va ajuta la
crearea unei societăți mai echitabile, definită prin echilibru și solidaritate și care să poată
face față schimbărilor aduse de probleme actuale globale, regionale și naționale, inclusiv
scăderea demografică.
Pe plan economic este nevoie de garantarea unei creșteri economice pe termen lung de
care să beneficieze cetățenii României. Deși economia unei țări adeseori se măsoară prin
cifre, care nu iau în considerare potențialul cetățeanului, transformarea economiei într-una
durabilă și competitivă necesită un nou mod de acțiune care să se centreze pe inovație,
optimism și reziliența cetățenilor. O asemenea abordare va crea o cultură a
antreprenorialului în care cetățeanul se poate realiza material și aspirațional.
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. E nevoie de cultivarea rezilienței populației, în
așa fel încât cetățeanul, într-un cadru instituțional echitabil, să își poată realiza visurile
acasă. În același timp, statul trebuie să ajute la sporirea potențialului cetățeanului prin
abordarea problemelor legate de sănătate, de educație și de limitele pieței libere,
probleme la care se poate răspunde prin politici publice, rezultatul fiind un nivel de trai cât
mai ridicat pentru toți cetățenii. Sporirea capitalului social – crearea unui simț civic definit
prin încredere între cetățeni - va conduce la deblocarea potențialului cetățenilor români
pentru a se realiza prin forțe proprii, asigurând totodată și dezvoltarea durabilă a
comunităților lor.
Conștientizarea importanței mediului a crescut semnificativ în ultimii ani, atât în ceea ce
privește mediul natural, cât și la cel antropic. Protejarea naturii este responsabilitatea
tuturor datorită impactului biunivoc om – mediu, dar și o oportunitate a cetățenilor de a
se uni într-un scop nobil, prin conștientizarea acestei responsabilități. Realizarea unui
mediu antropic durabil poate fi atins prin cultivarea unui sentiment de apartenență și de
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comunitate, care să elimine simțul singurătății cetățeanului, factor de risc în realizarea
potențialului personal și, în ultimă instanță, a funcționării comunitare.
Ca membră a comunității internaționale, dar mai ales ca membră a Uniunii Europene,
România are interesul de a implementa principiile dezvoltării durabile pe plan național.
Strategia susține ca România să fie în 2030 o țară membră a unei Uniunii Europene
puternice, în care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii României vor putea trăi
într-o țară în care statul servește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și
cu preocupări crescute și constante pentru un mediu curat.

Responsabilitatea socială înseamnă aplicarea principiilor dezvoltării durabile în
activitățile curente ale organizațiilor.
Responsabilitatea Socială a organizațiilor vizează dezvoltarea durabilă a societății!
Dezvoltarea durabilă este un concept ce urmărește dezvoltarea, progresul nu întoarcerea
la o economie înapoiată!
Modelul actual nu este nicidecum durabil deoarece creșterea este în primul rând financiara
fără a ține cont nici de limitele ecologice ale planetei si nici de consecințele sale grave pe
plan social.
Hiper-producția si hiper-consumul, exacerbate de hiper-specula financiară, plasează astăzi
întreaga umanitate pe o “traiectorie de depășire-prăbușire”, punând în pericol înseși bazele
civilizației: biodiversitatea, ecosistemele, condițiile climatice globale, echilibrul structurilor
sociale, diversitatea culturala…
Cu toate acestea, mulți folosesc Responsabilitatea Sociala ca pe un instrument de relații
publice pentru a oferi o înfățișare nouă, mai “verde”, unor practici neschimbate, “business
as usual”.
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OBIECTIVELE DEZVOLTARII DURABILE
Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) sau Obiectivele Globale, asumate de țara
noastră alături de cele 193 de state membre ONU în septembrie 2015, acoperă o gamă
largă de tematici care promovează acțiunea globală în trei arii de dezvoltare durabilă
principale: economie, societate și mediu. Cele 17 ODD-uri se adresează în egală măsură atât
statelor și regiunilor subdezvoltate, cât și celor dezvoltate.
1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context, dat fiind faptul
că, la nivel global, 1 miliard de persoane continuă să trăiască la limita subzistenței, cu mai
puțin de 1.25 dolari/zi.
2. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea
nutriției și promovarea unei agriculturi durabile. În prezent, 795 milioane de oameni suferă
din pricina foametei iar specialiștii în politicile de dezvoltare susțin că, dacă nu vor fi luate
măsuri urgente, până în 2050 numărul acestora va ajung la 2 miliarde.
3. Sănătate și bunăstare – Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor
la orice vârstă. Acest obiectiv se concentrează pe creșterea speranței de viață, reducerea
mortalității infantile și a maladiilor grave (precum HIV/SIDA, malarie, TBC, poliomielită etc.),
în special în statele în curs de dezvoltare.
4. Educație de calitate – Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților
de învățare de-a lungul vieții pentru toți. În prezent, 103 milioane de tineri din lumea
întreagă nu au acces la educație primară sau sunt analfabeți. Dintre aceștia, procentul cel
mai semnificativ (60%) îl reprezintă tinerele femei sau fetele.
5. Egalitate de gen– Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și a
fetelor. La nivel global, doar în 46 de state femeile dețin mai mult de 30% din mandatele
parlamentelor naționale.
6. Apă curată şi sanitație– Asigurarea disponibilității și managementului durabil al apei și
sanitație pentru toți. 40% din populația lumii suferă din pricina lipsei apei iar aproximativ 1
miliard de oameni nu au acces la toalete proprii.
7. Energie curată şi la prețuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri
accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern. 3 milioane de oameni la nivel global
utilizează încă sursele tradiționale de energie, bazate în principal pe cărbune și gaze
naturale.
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8. Muncă decentă şi creștere economică – Promovarea unei creșteri economice susținute,
deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forței de muncă şi a unei
munci decente pentru toţi. Industrie, inovație şi infrastructură – Construirea unor
infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovației. De
exemplu, 1.5 miliarde de oameni la nivel global nu au acces la servicii de telefonie sigure.
9. Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităților în interiorul țârilor şi de la o țară la alta. În
țările în curs de dezvoltare, între 1990 și 2010, inegalitățile salariale au crescut cu 11%.
10. Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea orașelor şi a așezărilor umane pentru ca ele
să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile. Până în 2050, peste 66% din populația
globului va locui în centre urbane, în special în regiuni din Africa și Asia.
11. Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum şi producţie
durabile. Anual, 120 de miliarde de dolari ar putea fi economisite doar dacă populația
globului ar utiliza doar becuri economice.
12. Acţiune climatică– Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice
şi a impactului lor. Începând cu 1990, emisiile de CO2 au crescut cu aproximativ 50%.
13. Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor
marine pentru o dezvoltare durabilă. Oceanele lumii reprezintă 97% din apele lumii și
absorb cca. 30% din emisiile de CO2, preîntâmpinând astfel efectele dezastruoase ale
încălzirii globale.
14. Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a
ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării,
stoparea şi repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate. Din cele
8.300 de specii de animale cunoscute, 8% au dispărut în totalitate iar 22% sunt pe cale de
dispariție
15. Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive
pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituții
eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile. 1.26 bilioane de dolari reprezintă
pierderile statelor subdezvoltate cauzate de corupției, mită, furturi sau evaziune fiscală.
17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de
implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. Doar în
anul 2014, asistența pentru dezvoltare, la nivel global a ajuns la suma record de 135.2
miliarde de dolari.
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Astfel, până în 2030, statele lumii s-au angajat să elimine sărăcia și foametea, să combată
inegalitățile și injustiția și să adopte măsuri active privind protecția mediului
înconjurător.
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INVAȚĂ CUM POȚI CONTRIBUI LA O DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN TOT CEEA CE
FACI!
IN URMA ATELIERULUI:
o Obții cunoștințele necesare promovarii unei societăți sustenabile și înțelegerea provocărilor
globale și naționale cu privire la dezvoltarea durabilă;
o Vei fi informat asupra efectului coroziv al societății asupra mediului, ce ne impactează pe plan
personal, societal și profesional bunastarea comunității

„Fii tu însuți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”
Mahatma Ghandi
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