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PREZENTUL  ŞI  VIITORUL  ENERGIEI 
Partea I 

Energii regenerabile. Efectul de seră. Dezvoltare durabilă 
 
 

  
 
 1. Consideraţii generale 
 
 Energia1 - ca mărime scalară servind drept măsură generală a tuturor fenomenelor de 
natură fizică - reprezintă capacitatea unui sistem de corpuri de a efectua un lucru mecanic sau 
echivalente ale acestuia.  
 Unica sursă de energie care a alimentat civilizaţia noastră până în acest secol a fost 
energia solară, înmagazinată sub formă de energie chimică (prin procesul de fotosinteză), în 
surse regenerative (lemn, ape, vânt) sau în combustibili fosili (cărbune, petrol, gaze) a căror 
constanţă de formare este de ordinul milioanelor de ani. Se apreciază că din epoca primitivă 
până acum, cantitatea de energie consumată de omenire a crescut de 2,5 milioane de ori. O 
astfel de creştere, care condiţionează evoluţia progresivă a nivelului de trai al populaţiei globului, 
conduce la o problemă deosebită/însemnată: energia necesară pentru dezvoltarea viitoare a 
omenirii. Asigurarea cu energia necesară dezvoltării activităţilor de bază constituie un subiect 
prioritar al preocupărilor din ultimii ani, de a cărei soluţionare depinde menţinerea şi dezvoltarea 
civilizaţiei noastre. 
  
Funcţie de faptul că urmează sau nu un ciclu, energia se clasifică în: 

 energie neregenerabilă, care este energia obţinută din resurse epuizabile, cum sunt 
considerate combustibilii fosili şi cei nucleari; 

 energie regenerabilă, prin care se înţelege energia obţinută de la Soare, energie 
considerată inepuizabilă, sub formă de energie electrică (conversie directă), termică 
(încălzire directă), hidraulică, eoliană, sau cea provenită din biomasă. 

 Tipurile de energie, în funcţie de efectele acesteia, pot fi: mecanice, termice, electrice, 
magnetice, hidraulice, nucleare, solare, sonore, eoliene, chimice etc. - putându-se transforma 
dintr-o formă în alta, în cantităţi echivalente. 
 Din punct de vedere al sistemului fizic căruia îi aparţine, există: ● energie de zăcământ, 
care este energia internă a gazelor sub presiune acumulate deasupra zăcămintelor de țiței; ● 
energie chimică, care este dat de potenţialul electric al legăturii dintre atomii moleculelor; ● 
energie de deformaţie elastică, care este energia potenţială datorită atracţiei dintre atomi; ● 
energie gravitaţională, care este energia potenţială în câmp gravitaţional; ● energie hidraulică, 
care, la rândul ei, poate proveni din energia potenţială a căderilor de apă şi mareelor, sau din 
energia cinetică a valurilor; ● energie nucleară, care provine din energia nucleelor şi din care o 
parte poate fi eliberată prin fisiunea sau fuziunea lor. 
 Tabelul 1 conţine exemple de convertire/schimbare a diferitelor forme de energie. 
 

Tabelul 1  

Din /În mecanică termică electrică 
radiaţie 
electromag-
netică 

chimică nucleară 

mecanică pârghie frână 
generator 
electric 

sincrotron 
reacţie 
chimică 
endotermă 

accelerator 
de particole 

termică 
turbină 
cu apă 

schimbător 
de căldură 

termocuplu 
corp 
incandescent 

furnal supernovă 

electrică motor rezistenţă Transfor- diodă electro- sincrotron 

                                                 
1 Cuvântul energie (după grecescul energeia) are o semnificaţie precisă, reprezentând o forţă în acţiune sau 
acţiunea unei forţe, fiind vorba despre energie ca noţiune în fizică şi nu despre cea  psihică.  
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electric electrică mator 
electric 

luminiscentă liză 

radiaţie  
electro-
mag-
netică 

velă solară 
panou 
solar 
termic 

panou 
solar 

optică 
neliniară 

fotosinteză 
Spectro-
scopie 
Mössbauer 

chimică muşchi ardere 
pilă de 
combustibil 

licurici 
reacţie 
chimică 

- 

nucleară 
radiaţie 
alfa 

soare 
radiaţie 
beta 

radiaţie gama - 
izomerie 
nucleară 

 
 2. Energia din resurse fosile 
 
 În anul 2000, consumul energetic mondial a fost de ordinul a zece Gtep,  combustibilii 
fosili reprezentâd în jur de 8 Gtep. Evoluţia consumului energetic mondial în ultimul secol al celui 
de-al doilea mileniu (Mtec – milioane tone echivalent cărbune) este prezentată în figura 1. 

 Unele scenarii 
energetice (luând drept 
parametri: creşterea 
economică, creşterea 
populaţiei mondiale, accesul 
progresiv la electricitate a 1,6 
milioane de persoane care 
încă nu au acces la aceasta, 
protejarea mediului ambiant) 
elaborate în domeniul 
energiei, indică pentru anul 
2050 un necesar de 15 până 
la 25 Gtep (şi va fi îndeplinită 
în mare parte, ca şi acum, 
prin energia produsă de 
combustibili fosili, fapt care va 
avea consecinţe dramatice 
asupra mediului, ignorând 
necesităţile generaţiilor 
viitoare).  

 Se prevede că până la jumătatea secolului, cererea energetică se va dubla, apărând 
problema limitării rezervelor de combustibili fosili. La acelaşi consum, se estimează că rezervele 
actuale de ţiţei se vor epuiza în circa 40 de ani (figura 2). Alte opinii ale experţilor estimează 
epuizarea rezervelor într-o perioadă cuprinsă între 20 şi 80 de ani, în funcţie de creşterea 
consumului sau de descoperirea de noi rezerve. Se prognozează că la acelaşi consum, rezervele 
actuale de gaz natural vor fi epuizate în 60 de ani. Însă consumul de gaz creşte în fiecare an, iar 
dacă se înlocuiesc ţiţeiul şi cărbunele cu gaz, pentru reducerea emisiilor cu efect de seră, 
rezervele se vor consuma în maxim 17 ani. Înlocuirea energiei nucleare cu energia produsă prin 
intermediul gazului natural de către unele ţări poate accelera consumarea resurselor. 
 Cărbunele este combustibilul fosil cu rezervele cele mai importante. Se estimează că 
acestea ar fi suficiente pentru încă cel puţin 200-220 de ani – figura 2. 
 Randamentul global al sistemului energetic este mic. De exemplu, în 2000, pentru 
satisfacerea nevoilor de energie utilă ale francezilor, de 86 Mtep, s-au consumat 252 Mtep, ceea 

ce corespunde unui randament 
de aproximativ 34 %. 166 Mtep 
au fost astfel pierdute în 
transformările energetice 
(rafinare, producţie de 
electricitate) şi în utilizările 
finale (randamentul aparatelor 
electrocasnice, vehicule etc.). 
Această pierdere de 166 Mtep 
constituie prima poziţie în 
consumul de energie şi deci 
deţine ponderea cea mai mare 
în emisia de CO2. 
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Fig. 1  Evoluţia consumului energetic mondial în ultimul secol al celui  
de-al doilea mileniu 

Mtec – milioane tone echivalent cărbune 
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 În esenţă, economia fosilă mondială (purtători fosili de energie: cărbune, ţiţei, gaz şi 
uraniu) are următoarele caracteristici 
principale: 
 ● resursele fosile sunt epuizabile (ţiţeiul, 
care deţine 40 % din asigurarea cu energie la 

nivel mondial, îşi va epuiza rezervele în circa 40 de ani); 
 ● rezervele de resurse fosile sunt masate doar în câteva locuri pe Pământ. Exploatarea 
acestora se face centralizat, pe când consumul, descentralizat, omenirea fiind încătuşată în 
lanţurile resurselor fosile. 
 ● emisiile rezultate din transformarea energiei fosile au dus la o criză mondială ecologică 
care se adânceşte de la an la an (accentuate de accidente rezultate din transport sau exploatare 
- cu periclitarea fundamentală a mediului şi condiţiilor de viaţă). 
 Aproximativ 50 % din energia consumată în cadrul U.E. provine din ţări care nu sunt 
membre ale U.E. Fără schimbarea nivelului producţiei energetice şi ţinând cont de creşterea 
previzibilă a consumului, această dependenţă va ajunge până în 2030 la 70 %. Dependenţa faţă 
de ţările Orientului Mijlociu, care deţin 65 % din rezervele actuale de ţiţei va creşte. Începând cu 
2020-2030, tensiunile economice şi politice pot determina diminuarea resurselor fosile uşor de 
exploatat şi concentrarea lor în zone instabile politic, care dăunează securităţii aprovizionării 
ţărilor Uniunii Europene. 
 Înlocuirea treptată a resurselor fosile cu resurse regenerative reprezintă un proiect 
justificat atât de perspectiva epuizării cât şi de lipsa uniformităţii repartiţiei lor pe glob (cu privarea 
de acces, de regulă, a ţărilor sărace) şi de efectele negative ale acestora asupra mediului 
înconjurător. Aşa, de exemplu, Germania şi-a propus ca până în anul 2050 să majoreze la 50 % 
ponderea energiilor regenerative din totalul energiei primare precum şi din producţia de energie 
electrică. Posibilitatea atingerii unui asemenea obiectiv ambiţios - considerat de mulţi ca fiind 
iluzoriu - a fost, însă, confirmată şi de un studiu credibil al concernului (multinaţional) Shell care 
pronostichează că, după o jumătate de secol XXI, mai mult de jumătate din necesarul energetic 
mondial va fi asigurat din surse regenerative. 
  
 3. Efectul de seră 
 
 Creşterea efectului de seră ridică temperatura globală a planetei. Faţă de anul 1860, 
temperatura medie a scoarţei terestre a crescut cu 0,6 °C. Conform diferitelor statistici, în anul 
2100 temperatura va înregistra o creştere între 1,5 şi 6 °C, dacă filierele energetice şi planul de 
consum nu vor fi modificate. Ca o consecinţă directă, această creştere considerabilă este însoţită 
şi de o ridicare a nivelului mării de la 20 cm la 1 m. Dacă modificarea climatului se dovedeşte 
ireversibilă, reducerea acestei evoluţii este însă posibilă, prin diminuarea semnificativă a emisiilor 
de gaze cu efect de seră. Datorită activităţii umane, concentraţia de gaz cu efect de seră a 
crescut începând cu perioada pre-industrială (1750-1800), când concentraţia de bioxid de carbon 
(CO2), gazul de seră cu ponderea cea mai ridicată, a crescut cu 30 % încă de atunci. Efectele 
combinate ale tuturor gazelor cu efect de seră (CO2, metan, ozon etc. sunt echivalente cu o 
creştere a CO2 cu 50 % faţă de acea perioadă. 
 CO2-ul este produs prin arderea tuturor combustibililor fosili: ţiţei, gaz şi cărbune – vezi 
figura 3. Reziduurile de CO2 generate de arderea cărbunelui sunt de aproximativ două ori mai 
mari decât cele datorate gazului natural, cele corespunzătoare ţiţeiului situându-se între cele 
două. La începutul anilor 2000, repartiţia pe sectoare a emisiilor de CO2 în lume a fost: producţia 
electrică 39 %, transport 23 %, industrie 22 %, locuinţe 10 %, alte domenii 4 % şi agricultură 2 %. 
Această repartiţie este în aceeaşi măsură foarte diferită de la o ţară la alta. De exemplu, în 
Franţa, unde numai o zecime din electricitate este produsă pe bază de combustibili fosili, sectorul 
de transporturi are ponderea de 40 % din CO2 emis în atmosferă. 
 Absorbanţii naturali de CO2 cum sunt solurile, arborii şi oceanele nu vor fi capabili să 
absoarbă decât puţin mai mult de jumătate din cantitatea de CO2 produsă de activitatea umană 
(şi aceasta la nivelul anului 2000). Pentru a stabiliza concentraţia de CO2 la nivelul actual, trebuie 
deci redusă urgent emisia de gaz cu 50 până la 70 %. Este imposibil să se realizeze brusc 
această reducere, dar trebuie să se acţioneze urgent, deoarece ne găsim în faţa unei probleme 
cumulative.  
 Deoarece, durata de viaţă a bioxidului de carbon în atmosferă este de ordinul secolelor, 
sunt necesare mai multe generaţii pentru obţinerea stabilizării concentraţiilor de CO2 la un nivel 
acceptabil.  

Fig. 2   Rezervele estimate pentru următorii 250 de ani 
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Pentru ca creşterea temperaturii să nu 
fie mai mare de 1-3 °C, trebuie ca 
totalul emisiilor de gaz în secolele 
viitoare să reprezinte cel mult o treime 
din emisiile cauzate de arderea 
resurselor accesibile de gaz natural, 
ţiţei şi cărbune. Aceasta înseamnă să 
se interzică umanităţii arderea a două 
treimi din energia accesibilă şi relativ 
ieftină. Nu este deci rezonabilă 
speranţa că utilizarea/consumarea 
rapidă a resurselor va determina 
reducerea naturală a emisiei de gaze 
cu efect de seră. Pe de altă parte 
preţul scăzut al resurselor, împiedică 
apariţia de noi tehnologii, inevitabil 
mai costisitoare, atâta timp cât ele nu 
vor atinge o producţie de masă. 
 Cum viaţa omenirii este de 
neconceput fără energie, nevoile de 
lumină, căldură, confort casnic, 
mobilitate etc. sunt plătite cu un preţ 
ridicat: modificarea climei, poluarea 

atmosferică, deşeurile radioactive, distrugerea peisajelor naturale etc. Chiar dacă resursele 
energetice fosile şi energia nucleară vor continua să fie utilizate, încă, mult timp, un model durabil 
de societate viitoare nu se poate baza decât pe energiile regenerative, nepoluante, viabile. 
 Care sunt tendinţele pentru anul 2020  ? 
 ritmul anual de creştere a cererii de energie primară până în 2020 va fi de 2 % (o creştere 

de 57 % faţă de anul 1977);  
 emisiile de CO2 vor creşte într-un ritm mediu anual de 2,1 % (mai rapid decât al cererii de 

energie), ceea ce înseamnă 13,7 miliarde tone la nivelul anului 2020 (un plus de 60 % 
faţă de anul 1997). Valoarea creşterii fixate la Kyoto între 1990 şi 2010 este de 8,7 
miliarde de tone (un plus de 40 % faţă de anul 1990). 1/3 din emisiile în 2020 vor fi 
produse de sectorul energetic din ţările în curs de dezvoltare (TCD);  

  va apărea o creştere bruscă a comerţului mondial cu energie (ţiţei/petrol şi gaze);  
 combustibilii fosili (lichizi şi solizi) vor reprezenta 90 % din mixul de energie primară. 

Raportul dintre cererea de energie a ţărilor OCDE2 şi ţările TCD se va schimba 
semnificativ, balanţa înclinând spre cele din urmă.  

 ţările OCDE şi economiile dinamice din Asia (în special după anul 2010), se vor baza în 
special pe importuri de ţiţei/petrol, cărbune şi gaze. 

 cota de utilizare a energiei primare creşte de la 36 % la 38 %, astfel:  
 a) cărbunele rămâne principala sursă (se triplează în TCD);  
 b) gazele naturale cresc de 3,5 ori;  
 c) ţiţeiul/petrolul scade de la 9 % la 6 %;  
 d) energia nucleară scade de la 17 % la 9 %;  
 e) hidro creşte anual cu 1,8 %, dar numai cu 0,5 % în OCDE;  
 f) alte surse regenerabile cresc în ritm rapid (în OCDE îşi dublează cota la 4 %);   
 
 4. Dezvoltarea durabilă 
 
  În raportul „Viitorul nostru comun”, cunoscut şi sub numele de Raportul Brundtland, 
Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) a dat cea mai  cunoscută definiţie a 
dezvoltării durabile: "dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor 
prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi"3. 

                                                 
2 Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE, engleză OECD: Organizaţia pentru 
Cooperare Economică şi Dezvoltare) este un organism internaţional de cercetare economic internaţionale, 
inclusiv în ţările membre (creat în 1948, cu sediul la Paris, actualmente având 34 de ţări membri). Ţările 
dezvoltate au în comun un sistem de guvernare democratic şi o economie de piaţă. Acesta are în esenţă un rol 
consultativ. 
3 După o rezoluţie adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, în anul 1983, îşi începe activitatea Comisia 
Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED), condusă de Gro Harlem Brundtland. Gro Harlem Brundtland 
(născută la 20 aprilie 1939) este o fostă prim-ministru norvegiană, conducătoare a partidului social-democrat „Det 

 

Fig. 3  Emisiile anuale de dioxid de carbon defalcate pe 
diferiţi combustibili, în perioada 1800-2004 
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Dezvoltarea este durabilă dacă răspunde necesitaţilor curente ale societăţii, fără a ipoteca 
capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi. Conceptul de dezvoltare 
durabilă desemnează totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare socio-economică, al căror 
fundament îl reprezintă în primul rând asigurarea unui echilibru între aceste sisteme socio-
economice şi elementele capitalului/sistemului natural (figura 4). 
 Conceptul de dezvoltare durabilă implică interesul dezvoltării a noi surse de energie şi 
minimizarea reziduurilor care afectează mediul. Combustibilii fosili se prezintă ca o resursă finită 
şi economic limitată, inducând emisii ce afectează mediul şi contribuie la schimbarea climatului. 
Un sistem energetic durabil trebuie să integreze surse de energie regenerabile şi lanţuri de 
ardere cu emisii reduse, accesibile la costuri acceptabile4.  
 Dezvoltarea durabilă necesită generarea echilibrului între dezvoltarea economică, 
echitatea socială şi protecţia mediului, în toate regiunile planetei. Acest concept nu poate deci să 
se concretizeze fără o reală voinţă politică a unui număr mare de ţări. Deşi iniţial dezvoltarea 
durabilă s-a dorit a fi o soluţie la criza ecologică determinată de intensa exploatare industrială a 
resurselor şi degradarea continuă a mediului şi căuta în primul rând prezervarea calităţii mediului 
înconjurător, în prezent conceptul s-a extins asupra calităţii vieţii în complexitatea sa, şi sub 
aspect economic şi social. Obiectul dezvoltării durabile este acum şi preocuparea pentru dreptate 
şi echitate între state, nu numai între generaţii. 
 Termenul de dezvoltare durabilă a început să devină, însă, foarte cunoscut abia după 
Conferinţa privind mediul şi dezvoltarea, organizată de Naţiunile Unite la Rio de Janeiro în vara 
anului 1992, cunoscută sub numele de “Summit-ul Pământului”, la care au participat 
reprezentanţi din aproximativ 170 de state. Ea a avut ca rezultat elaborarea mai multor convenţii 
referitoare la schimbările de climă (reducerea emisiilor de metan şi dioxid de carbon), diversitatea 
biologică (conservarea speciilor) şi  stoparea defrişărilor masive. Tot atunci a fost elaborată şi 
Agenda 21 - planul de susţinere a dezvoltării durabile. La 10 ani de la Conferinţa de la Rio, în 
2002, a avut loc, la Johannesburg, Summitul privind dezvoltarea durabilă. 
 Începând cu anul 1997, dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv şi al Uniunii Europene 
fiind inclusă în Tratatul de la Maastricht. La summit-ul de la Goetheborg din 2001, a fost adoptată 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a UE, căreia i-a fost adăugată o dimensiune externă la 
Barcelona, în 2002. 
 În anul 2005 WCED a demarat un proces de revizuire a Strategiei de Dezvoltare Durabilă, 
proces care a cuprins mai multe etape: 
     - în februarie 2005 Comisia a publicat o evaluare iniţială şi critica la adresa progresului 
înregistrat din 2001 şi a evidenţiat o serie de direcţii viitoare de urmat. Au fost evidenţiate o serie 
de direcţii de dezvoltare non-durabilă şi care au avut efecte negative: schimbarea climatică, 
ameninţări la adresa sănătăţii publice, creşterea sărăciei şi a excluziunii5 sociale, epuizarea 
resurselor naturale şi afectarea biodiversităţii6; 

                                                                                                                                                         
norske Arbeiderparti”. Și-a luat diploma în medicină la universitatea din Oslo în 1963 şi Master of Public Health la 
Universitatea Harvard în Statele Unite ale Americii în 1965. A fost ministru al mediului înconjurător între 1974–
1979, și prima femeie prim-ministru din Norvegia între februarie–octombrie 1981. În 2007 a fost numită, împreună 
cu Ricardo Lagos Escobar şi Han Seung-soo, trimis special al ONU pentru probleme de climă. 
4 Deoarece stabilizarea noilor infrastructuri energetice durează decenii, un număr din ce în ce mai mare de mari 
companii se implică în dezvoltarea şi comercializarea acestor noi tehnologii. 
5 EXCLUZIUNE, excluziuni, s.f. 1. Excludere, interdicţie. 2. (Log.) Relaţie care există între două propoziţii care nu 
pot fi valabile împreună. [Pr.: -zi-u-] - Din fr. exclusion. 
6 Termenul biodiversitate descrie întreaga gamă a variabilității organismelor vii în cadrul unui complex ecologic. 
Biodiversitatea cuprinde diversitatea ecosistemului și diversitatea genetică a unei specii din acest ecosistem. 
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Fig. 4   Domeniile principale care caracterizează dezvoltarea durabilă  

  
     - în iunie 2005, şefii de stat şi de guverne din UE au adoptat o declaraţie privind liniile 
directoare ale dezvoltării durabile, care susţinea că Agenda reînnoită de la Lisabona este o 
componentă esenţială a obiectivului atotcuprinzător al dezvoltării durabile; 
     - pe 13 decembrie 2005, după consultarea cu mai multe instituţii şi persoane implicate, 
Comisia a prezentat o propunere de revizuire. Se punea accent pe 6 priorităţi: schimbarea 
climatică, sănătate, excluziune socială, transport, resurse naturale şi sărăcie şi erau identificate 
căile care trebuie urmate pentru a soluţiona aceste probleme; 
     - în iunie 2006 a fost adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă pentru o Uniune Europeană 
extinsă, bazată pe strategia de la Goetheborg şi rezultat al procesului început  încă din 2004. 
 Scopul declarat al Strategiei reînnoite este acela de acţiona pentru o îmbunătăţire 
continuă a calităţii vieţii atât pentru generaţiile prezente, cât şi pentru cele viitoare. Dar acest 
lucru nu se poate obţine decât în cadrul unor comunităţi capabile să utilizeze resursele în mod 
raţional şi eficient şi să descopere potenţialul ecologic al economiei, asigurând prosperitate, 
protecţia mediului şi coeziune socială. 
 În acest context, finalitatea implementării de către guverne a Strategiei pentru 
Dezvoltarea Durabilă constă în oferirea cetăţenilor a unui climat social-economic şi de mediu 
pentru existenţă de o calitate mai înaltă (conform unor standarde general acceptate). Una din 
problemele majore care se prefigurează este că conceptul Dezvoltării Durabile elaborat în cadrul 
Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) este unul global, iar implementarea lui în anumite ţări trebuie 
să ţină cont de contextul local:    
 1. asigurarea unui proces stabil de asanare macroeconomică ce ar permite realizarea 
unei creşteri economice de natură să elimine fenomenul sărăciei şi să asigure perspective pentru 
o dezvoltare graduală;  
 2. asigurarea calităţii unui mediu natural pentru reproducerea demografică şi a factorilor 
tehnologici care asigură dezvoltarea economiei;  
 3. eliminarea factorilor care pot contribui la creşterea tensiunilor sociale datorită polarizării 
accentuate a situaţiei grupurilor sociale după criteriul avuţiei;  

DEZVOLTAREA  DURABILĂ 

OOBBIIEECCTTIIVVEELLEE    
SSIISSTTEEMMUULLUUII  NNAATTUURRAALL  

■ Sănătatea ecosistemului 
■ Prevenirea poluării  
■ Biodiversitate 
■ Resursele naturale să fie disponibile 

OOBBIIEECCTTIIVVEELLEE    
SSIISSTTEEMMUULLUUII  EECCOONNOOMMIICC  

 

● Veniturile familiei 
● Productivitatea afacerilor 
● Stabilitate 
● Echitate     
● Eficienţă 

OOBBIIEECCTTIIVVEELLEE    
SSIISSTTEEMMUULLUUII  SSOOCCIIAALL  

 

� Participare 
� Consultare  
� Egalitate  
� Mobilitate socială  
� Dezvoltarea instituţiilor 
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 4. reducerea decalajului dintre parametrii dezvoltării economice a unor ţări şi spaţiile 
economice adiacente care provoacă fenomenul migraţiei necontrolate a celei mai competitive 
forţe de muncă.  
 Cu toate că UE a stabilit că dezvoltarea durabilă este principiul atotcuprinzător al tuturor 
politicilor europene, în realitate problema competitivităţii economice a ajuns să domine 
agenda politică. Strategia de Dezvoltare Durabilă reînnoită priveşte întreaga Europă şi de aceea 
propune mijloace de îmbunătăţire a cooperării cu nivelul guvernamental şi ceilalţi factori de 
decizie, cu ONG-uri şi cu cetăţenii, entităţi care trebuie să îşi unească eforturile pentru o 
dezvoltare durabilă. Politica comunitară de dezvoltare durabilă trebuie să fie complementară 
politicilor derulate de statele membre. 
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