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REZUMAT. Elaborarea şi implementarea planurilor locale, regionale şi naţionale în domeniul calităţii şi conservării mediului reprezintă o
cerinţă indispensabilă a conceptului de dezvoltare durabilă pentru fiecare comunitate. Prin programul PHARE RO 0006.14.03, ce poară
titlul  Implementarea Acquis-ului de Mediu, se derulează proiectul european AID/112526/D/SV/RO/2, care are ca scop principal ela-
borarea Planului regional de acţiune pentru mediu. Lucrarea prezintă etapele derulării acestui proiect, obiectivele lui şi costurile aferente.

ABSTRACT. To elaborate and implement local, regional and national plans regarding the environment quality is a must for  the
sustainability of any community. The paper presents the stages, the goals and the costs of PHARE RO 0006.14.02 Programme –
„Implementing the Environmental Aquis”, aimed to develop the Environment Regional Action Plan.

1. CONCEPTUL DE DEZVOLTARE
DURABILĂ

Dezvoltarea  durabilă poate  fi  definită  drept  acea
dezvoltare care “se  confruntă cu nevoile prezentului fără
a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi

satisface nevoile proprii”.
Acest concept are ca idee centrală un mod de dezvol-

tare economică  care asigură  folosirea resurselor naturale
aflate în cantităţi mari, folosirea raţională a resurselor de
energie convenţională, cu precădere a resurselor neconven-
ţionale de energie şi, mai ales, a resurselor regenerabile,
concomitent cu protejarea şi conservarea mediului încon-
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jurător.

Esenţa conceptului dezvoltării durabile este aceea de a
conserva în favoarea bunăstării generaţiilor prezente şi
viitoare patrimoniul existent, constituit din capitalul na-
tural, din capitalul produs prin munca oamenilor, dar şi din
stocul de cunoştinţe ştiinţifice şi tehnologice.

Este  necesar  să  înţelegem  că  dezvoltarea  durabilă
presupune găsirea de soluţii optime privind dimensionarea
economică în toate domeniile, descoperirea şi aplicarea
tehnologiilor nepoluante, dezvoltarea unei agriculturi eco-
logice şi protejarea mediului.

Un rol important în realizarea acestui concept îl au
agenţii economici, care trebuie să-şi reorienteze tehno-
logiile spre soluţii mai puţin poluante, care generează mai
puţine  deşeuri  şi  au  consumuri  materiale  şi  energetice
reduse, cu un impact cât mai redus asupra mediului şi, în
acelaşi timp, cu riscuri ecologice reduse.

Încă din anul 1789, Thomas Jefferson a conştientizat
problema  gestionării  corecte  a  resurselor  de  care  dis-
punem, subliniind faptul că  Pământul aparţine fiecărei
generaţii pe toata durata existenţei sale, cuvenindu-i-se pe
deplin şi în întregime, fapt care incumbă obligaţia fiecărei
generaţii în parte de a nu face datorii mai mari decât cele
care pot fi plătite pe durata propriei sale existenţe.

Problema-cheie a dezvoltării durabile o constituie opo-
ziţia  între  nevoile  în  creştere  ale  populaţiei  şi  limitele
impuse de resursele planetei, precum şi degradarea conti-
nuă a mediului.

Conceptul de dezvoltare durabilă se referă la o formă
de creştere economică ce satisface nevoile legate de bună-
stare ale societăţii, pe termen scurt, mediu şi mai ales lung.

Dezvoltarea  trebuie  să  vină  în  întâmpinarea  nevoilor
prezente  fără  să  pună  în  pericol  satisfacerea  nevoilor
generaţiilor viitoare. În termeni practici, aceasta înseamnă
crearea condiţiilor pentru dezvoltarea economică pe termen
lung, în acelaşi timp fiind protejat mediul înconjurător.

Scopul politicii comunitare în domeniul mediului este
de a păstra, proteja şi îmbunătăţii calitatea mediului şi a
sănătăţii oamenilor. Se pune accent pe utilizarea prudentă
şi raţională a resurselor naturale.

Politica comunitară urmăreşte să promoveze la nivel
internaţional măsuri privind problemele de mediu exis-
tente pe plan regional şi mondial.

Dezvoltarea economică are multe trăsături de fond care
pot intra în contradicţie cu dezideratele dezvoltării dura-
bile:  utilizare  la  maximum a  resurselor,  cu  posibilitatea
distrugerii lor, riscuri de mediu.

Conceptul controversat de “creştere durabilă  şi ne-
inflaţionistă”  reflectă  conflictul  intern  dintre  protecţia
mediului, pe de-o parte, şi dezvoltarea economică, pe de
altă parte. Există opinii avizate care susţin că producţia şi
consumul de bunuri ar deveni durabile în momentul în
care s-ar realiza o reducere de cel puţin 10 ori a consu-
mului de materii prime. Economia care ar îndeplini aceste
condiţii a fost denumită “dematerializată.”

Dezvoltarea durabilă este o strategie prin care comunită-
ţile caută căi de dezvoltare economică benefice pentru mediul
înconjurător local sau care să aducă beneficii calităţii vieţii.
A devenit un ghid important pentru multe comunităţi care
au descoperit  că  modurile  tradiţionale  de  planificare  şi

dezvoltare creează, mai mult decât rezolvă, problemele de
mediu înconjurător  sau  sociale.  Acolo  unde interpretările
tradiţionale pot conduce la aglomerare, extindere, poluare şi
consumul  excesiv  de  resurse,  dezvoltarea  durabilă,  oferă
soluţii reale şi de durată care ne consolidează viitorul.

Este  necesar  să  înţelegem  că  dezvoltarea  durabilă
trebuie să implice găsirea de soluţii optime privind dimen-
sionarea economică în toate domeniile, pentru descoperirea
şi  aplicarea  tehnologiilor  nepoluante,  pentru  dezvoltarea
unei agriculturi ecologice, pentru protejarea mediului.

Un  rol  important  în  realizarea  acestui  concept  îl  au
agenţii economici, care trebuie să-şi reorienteze tehnolo-
giile spre altele, mai puţin poluante, care generează  mai
puţine deşeuri, care au consumuri materiale şi energetice
reduse, care au un impact cât mai redus asupra mediului şi
care prezintă riscuri ecologice reduse.

Dezvoltarea durabilă este un proces de îmbunătăţire
a  calităţii  vieţii  pentru toată  populaţia  globului,  fără  a
majora  utilizarea  resurselor  naturale  peste  limitele  de
suportabilitate ale Pământului, adică asigurarea creşterii
economice a ţărilor, echitatea socială, protecţia mediului şi
conservarea resurselor naturale.

Principalele  scopuri ale  dezvoltării  durabile  în  con-
textul factorilor ecologici sunt:

• lichidarea  crizei  ecologice  prin  diminuarea
substanţială  a  presiunii  antropogene  asupra
mediului;

• păstrarea  patrimoniului  natural  –  din  punct  de
vedere  calitativ,  cantitativ,  structural  –  şi  pentru
necesităţile generaţiilor viitoare;

• sporirea eficienţei economice şi sociale în folosirea
resurselor naturale;

• ridicarea  nivelului  de  trai  al  populaţiei  pentru
crearea  noilor  locuri  de  muncă  bine  remunerate,
datorită folosirii resurselor locale şi prin crearea unui
mediu sănătos de viaţă.

2. PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU
PROTECŢIA MEDIULUI

Planul  de  acţiune  pentru  mediu  reprezintă  un instru-
ment de sprijin al comunităţilor în stabilirea priorităţilor în
ceea  ce  priveşte  problemele  de  mediu,  implementarea
acestora şi participarea publică în luarea deciziilor privind
problemele de mediu de la nivel local.

Ţinând cont de dreptul publicului de a avea acces la
informaţia privind calitatea mediului, conform prevederilor
Convenţiei  de  la  Aarchus,  autorităţile  locale  trebuie  să
realizeze o participare publică eficientă în procesul de luare a
deciziilor referitoare la mediu, în cadrul programelor de acţi-
une pentru mediu, atât la nivel local cât şi la nivel regional.

Programele regionale de acţiune pentru protecţia me-
diului din ţările Europei Centrale şi de Est cuprind, printre
altele, următoarele obiective:

– îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în cadrul comuni-
tăţii, prin implementarea strategiilor de acţiune concretă,
eficientă din punct de vedere al costurilor; promovarea



conştientizării publice a responsabilităţilor din domeniul
protecţiei mediului şi creşterea sprijinului public pentru
strategiile şi investiţiile necesare acţiunii de protecţie a
mediului;

– întărirea capacităţilor locale şi ale ONG-urilor în ma-
nagementul  şi  implementarea  programelor  pentru
protecţia  mediului  şi  promovarea  parteneriatului
între  cetăţeni,  autorităţile  locale,  ONG-uri,  oameni
de ştiinţă  şi  oameni de afaceri  în activităţile pentru
protecţia mediului;

– identificarea,  evaluarea  şi  stabilirea  priorităţilor  de
mediu  pentru  care  este  necesar  a  se  acţiona,  pe
baza resurselor comunităţii şi a datelor ştiinţifice;

–elaborarea unui plan regional de acţiune pentru protecţia
mediului, care să identifice acţiunile specifice necesare
soluţionării  problemelor  şi  promovării  viziunii
comunităţii.

–satisfacerea  cerinţelor  ce  decurg  din  legislaţia  de
mediu a Uniunii Europene.

3. STRUCTURA ŞI METODOLOGIA UTILI-
ZATĂ LA ELABORAREA PLANULUI DE
ACŢIUNE PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI

Planul regional de acţiune pentru mediu reprezintă prima
provocare la nivel regional pentru realizarea strategiei şi pla-
nificării sectoriale, în scopul dezvoltării durabile a regiunii.

Structura planului regional de acţiune pentru protecţia
mediului  a  fost  realizată  în  baza  metodologiei-cadru
pentru elaborarea acestor planuri şi  a fost coroborată  cu
structura Planului de dezvoltare a Regiunii Nord-Vest.

În cadrul acestei acţiuni au fost identificate următoarele
activităţi fundamentale necesare pentru întocmirea Planului
de acţiune pentru mediu:

–evaluarea regională a calităţii mediului înconjurător şi
identificarea  surselor  de  poluare;  identificarea  şi
ierarhizarea problemelor regionale de mediu; 

– identificarea obiectivelor, ţintelor şi acţiunilor nece-
sare  diminuării  sau  eliminării  impactului  poluării
asuprea  sănătăţii  umane,  a  mediului  natural  şi  a
mediului construit;

–estimarea costurilor şi identificarea surselor de finan-
ţare pentru implementarea acţiunilor propuse;

–stabilirea  unui  sistem de implementare  şi  monitori-
zare  a  implementării  acţiunilor;  adoptarea  şi
instituţionalizarea  Planului  regional  pentru  mediu
de către toţi factorii implicaţi la nivel local, judeţean
şi regional.

4. ELABORAREA PLANULUI REGIONAL
DE ACŢIUNE PENTRU MEDIU  

Pentru realizarea planului Regional de acţiune pentru
mediu au fost realizate o serie de acţiuni necesare promovării
acestei acţiuni şi pentru implicarea tuturor factorilor impor-

tanţi locali sau regionali, în elaborarea planului.
În prima fază s-au realizat două structuri funcţionale care

au scopul de a asigura elaborarea în bune condiţii a planului:
–Comitetul de coordonare a planului regional de acţi-

une pentru mediu;
–Grupul  regional  de  lucru  al  planului  regional  de

acţiune pentru mediu.
În cadrul celor două structuri au fost cooptaţi factori de

decizii  de  la  nivelul  judeţelor,  agenţiile  pentru  protecţia
mediului, Direcţia Apele Române, Direcţia Silvică, Direc-
ţia  pentru  Agricultură  şi  Dezvoltare  Rurală,  Direcţia  de
Sănătate Publică, primării, ONG-uri, precum şi specialişti
din universităţi.

După colectarea tuturor datelor privind problemele de
mediu de la agenţiile pentru protecţia mediului, s-a trecut la
ierarhizarea problemelor în funcţie de importanţă, gravitate,
arie de extindere etc., folosindu-se o matrice multicriterială.
Rezultatele acestei ierarhizări au fost dezbătute cu publicul
larg în şedinţe publice. 

Astfel, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest au
fost identificare 12 categorii de probleme, din care 5 categorii
de probleme vizând elemente ale mediului natural şi 7 vizând
elemente ale activităţilor social-economice (antropice):

–calitatea şi cantitatea apei potabile;
–degradarea calităţii apei de suprafaţă;
–degradarea solului şi a apelor subterane;
–poluarea atmosferei;
–gestionarea deşeurilor;
–pericolele  generate  de  catastrofe  sau  fenomene

naturale şi antropice;
–urbanizarea mediului, transportul rutier şi feroviar;
–asigurarea stării de sănătate a populaţiei;
–degradarea mediului natural şi construit;
–educaţia ecologică a populaţiei;
– turismul şi agrementul;
–capacitatea administrativă a instituţiilor cu atribuţii în

domeniul protecţiei mediului înconjurător.
Implementarea acestui plan de acţiune pentru mediu asi-

gură coordonarea pe anumite direcţii strategice a eforturilor
pe termen mediu şi lung pentru rezolvarea problemelor de
mediu şi creează, totodată, posibilitatea construirii unui con-
sens al  participanţilor  asupra  viziunii  comunitare  asupra
problemei sau aspectului de mediu identificate. 

Transformarea acestui document programatic într-un in-
strument util comunităţii, pentru rezolvarea problemelor de
mediu, se realizează prin alocarea pentru fiecare acţiune a
unor responsabilităţi şi a unor indicatori economico-finan-
ciari, care să susţină responsabilitatea părţilor implicate.
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