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INTRODUCERE 
 

Legislaţia României garantează drepturile egale ale cetăţenilor de a participa la viaţa 
economică şi socială, de a se pregăti şi forma într-o anumită profesie, de a se angaja, de a 
promova şi participa la distribuirea beneficiilor, de a se bucura de protecţie socială în anumite 
situaţii. Cu toate acestea, segregarea profesională a femeilor persistă încă şi este demonstrată 
prin existenţa modelelor de ocupare diferenţiate pe sexe, ceea ce determină disparităţile între 
venituri, chiar dacă principiul "la muncă egală, salariu egal" este consacrat juridic. Pornindu-se 
de la principiul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, astfel cum este definit în Legea nr. 
202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată, care presupune luarea 
în considerare a diferitelor capacităţi, necesităţi şi aspiraţii ale bărbaţilor şi ale femeilor, 
precum şi tratamentul egal al acestora, în prezent, este esenţial pentru România ca femeilor să 
li se asigure în mod real egalitatea de şanse în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la formare 
şi la un loc de muncă, la întemeierea unei familii şi la participarea la luarea de decizii publice şi 
politice, trăsătură ce caracterizează societăţile democratice şi dezvoltate. În acest scop, 
România depune un efort important pentru a-şi adapta legislaţia la principiul nediscriminării pe 
criteriul de sex, conform legislaţiei comunitare. Contextul românesc ne arată că în domeniul 
muncii femeile suferă o serie de discriminări. Acestea se datorează faptului că există domenii 
ale economiei în care femeile sunt majoritare sau domenii în care bărbaţii sunt majoritari. 
Acest fapt duce la o segregare pe sexe a ocupaţiilor, observându-se că cele feminizate sunt, în 
general, mai prost plătite. 
 

Viaţa economică 
Una dintre modalităţile prin care poate fi atinsă egalitatea de facto între femei şi bărbaţi este o 
participare echilibrată la activităţile economice care să asigure autonomie şi independenţă 
financiară femeilor. 
 

Obiectivul 1: Îmbunătăţirea cunoaşterii situaţiei femeilor pe piaţa muncii 
Pentru o mai bună cunoaştere a realităţilor economico-sociale, pentru fundamentarea 
programelor privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pe piaţa forţei de muncă, pentru 
elaborarea şi monitorizarea politicilor sociale este nevoie de statistici construite într-un cadru 
integrat şi comparabil. Dezvoltarea statisticilor de gen trebuie să se realizeze prin includerea 
variabilei "sex" în toate cercetările statistice din domeniu. 
 

Obiectivul 2: Sprijinirea accesului egal al femeilor şi bărbaţilor pe piaţa muncii 
 
În ceea ce priveşte nivelul de salarizare, în general, la funcţii şi condiţii de muncă egale, salariile 
de încadrare ale femeilor şi bărbaţilor sunt aceleaşi. Disparităţile dintre salariile realizate de 
femei şi de bărbaţi în diferite activităţi economice sunt determinate de diferenţele dintre 
nivelul de calificare şi poziţia ierarhică la locul de muncă, deoarece maternitatea şi perioada 
legală de concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului intervin ca o ruptură în dezvoltarea 
carierei pentru femei. Ocupaţiile dominant feminine, cum ar fi: funcţionari administrativi, 
lucrători operativi în servicii şi comerţ şi asimilaţi, tehnicieni maiştri şi asimilaţi şi specialişti cu 
ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice, dar şi activităţile economice cu cele mai mici salarii medii 
pentru femei: hoteluri şi restaurante, comerţ, industrie prelucrătoare - arată că femeile sunt, în 
general, mai prost plătite. Accesul egal pe piaţa muncii presupune iniţierea şi derularea unor 
programe de informare referitoare la egalitatea în drepturi pe piaţa muncii pentru femei şi 
pentru bărbaţi, precum şi stimularea interesului pentru formarea profesională continuă în 
vederea facilitării accesului în toate sectoarele de activitate. În acest sens este nevoie de 
implementarea de programe speciale de reconversie profesională a forţei de muncă feminine 



 

în sectoarele de activitate în care este în mod tradiţional mai puţin reprezentată, în special în 
sectoarele ce folosesc tehnologii de formare şi de informare. 
 

Obiectivul 3: Concilierea vieţii de familie cu cea profesională 
 
Concilierea vieţii de familie cu cea profesională reprezintă un aspect de mare interes atât 
pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Dificultăţile cu care se confruntă femeile, mai ales mamele, 
în căutarea şi păstrarea unui loc de muncă plătit, stereotipurile prin care se perpetuează ideea 
că doar femeile sunt responsabile de îngrijirea familiei, precum şi aşteptările culturale faţă de 
bărbat pentru a fi unicul întreţinător al familiei sunt aspecte care agravează inegalitatea dintre 
femei şi bărbaţi. Implicarea bărbaţilor în coordonarea vieţii de familie şi a vieţii profesionale 
reprezintă o problematică esenţială, dar şi dificilă. Este foarte importantă, pentru că fără 
participarea bărbaţilor nu poate exista o împărţire egală a responsabilităţilor, şi dificilă, pentru 
că presupune o schimbare în societate şi în mentalitatea fiecărei femei şi a fiecărui bărbat. 

Obiectivul 4: Respectarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în promovarea 
profesională 
 
Dezvoltarea cooperării între partenerii economici şi partenerii sociali contribuie la atingerea 
egalităţii de gen în relaţiile de muncă şi în special la asigurarea transparenţei pe parcursul 
tuturor nivelurilor procesului de promovare. 
 

Obiectivul 5: Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a femeilor aflate în situaţie sau risc de 
marginalizare 
 
Pentru afirmarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi se va urmări integrarea 
perspectivei de gen în programele de protecţie socială a familiei şi în cele de prevenire şi de 
combatere a marginalizării, destinate în mod deosebit femeilor din comunităţile rome, 
femeilor vârstnice, celor fără educaţie etc. 
 

Viaţa socială 
"Egalitate" în viaţa socială înseamnă că atât femeile, cât şi bărbaţii au aceleaşi drepturi, 
responsabilităţi şi şanse. Crearea unei societăţi egale din punctul de vedere al genului nu va fi 
atinsă decât dacă femeile şi bărbaţii vor conlucra pentru a transforma realităţile care 
guvernează societatea actuală. 

Obiectivul 1: Promovarea participării egale a femeilor şi bărbaţilor în comunitate  
Obiectivul are în vedere problematica accesului femeilor în viaţa socială, pe principiul 
promovării valorilor, astfel încât să existe un echilibru în societate. Este importantă realizarea 
de acţiuni informative adresate atât femeilor, cât şi bărbaţilor, cu scopul revizuirii stilului de 
viaţă tradiţional, în care participarea activă în comunitate este un atribut al bărbaţilor. 

Obiectivul 2: Promovarea participării egale a femeilor şi bărbaţilor în familie 
Participarea bărbaţilor la responsabilităţile familiale este considerată necesară de marea 
majoritate, chiar dacă femeia are sau nu un loc de muncă. Deşi există o anumită percepţie 
asupra faptului că responsabilităţile familiale trebuie să fie împărţite, punerea în practică 
întâmpină dificultăţi. 
Există mari discrepanţe între valorizările pe care le dau cei doi parteneri implicării în realizarea 
sarcinilor domestice şi în îngrijirea copiilor (femeile sunt cele care resimt mai puternic faptul că 
au anumite sarcini domestice determinate, pe când bărbaţii cred că aceste sarcini se fac 
împreună, ceea ce duce la valorizări diferite). Bărbaţii trebuie să îşi asume şi responsabilităţi de 



 

îngrijire a copiilor sau a rudelor bolnave. Noile generaţii sunt purtătoare de modele de roluri de 
gen egalitare în comparaţie cu vechea generaţie. Acest fapt depinde şi de nivelul de studii al 
femeilor. 

Obiectivul 3: Implicarea bărbaţilor în promovarea principiului egalităţii de şanse între femei 
şi bărbaţi 
Se impune ca mult mai mulţi bărbaţi să fie implicaţi în activităţile de implementare a 
principiului egalităţii de şanse în toate domeniile vieţii sociale, deoarece este nevoie de ambele 
puncte de vedere pentru a iniţia politici publice. 

Obiectivul 4: Susţinerea măsurilor de prevenire şi combatere a traficului de femei 
Lupta împotriva traficului de persoane în scopul exploatării sexuale trebuie direcţionată înspre: 
măsuri de prevenire, asistenţă şi protecţie a victimelor şi anihilarea reţelelor de traficanţi. 

Obiectivul 5: Susţinerea măsurilor de prevenire şi combatere a violenţei de gen  
Violenţa de gen constituie o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului. În acelaşi timp 
constituie o manifestare a relaţiilor tradiţionale de putere dintre femei şi bărbaţi, care au 
condus la dominarea şi discriminarea femeilor şi au împiedicat dezvoltarea şi participarea 
femeilor în societate. Violenţa de gen este vizibilă la nivelul tuturor claselor sociale şi este 
îndreptată către toate femeile, indiferent de vârstă sau de condiţie socială.  

Obiectivul 6: Prevenirea hărţuirii sexuale 
Hărţuirea sexuală continuă să fie o problemă majoră a societăţii româneşti. Este necesar să se 
acorde o mai mare atenţie acestui tip de violenţă, iar prevederile legislative şi sancţiunile 
trebuie să aibă un mai mare impact. 

Participarea la luarea deciziei 
Participarea echilibrată a femeilor şi a bărbaţilor în toate domeniile vieţii sociale, politice şi 
economice este mai mult decât necesară pentru a atinge o competitivitate şi o dezvoltare 
durabilă, precum şi pentru a obţine şi a consolida o democraţie reală. În acest scop, se impune: 

 

Obiectivul 1: Reglementarea participării echilibrate a femeilor şi a bărbaţilor la procesul 
decizional 
Participarea echilibrată a femeilor şi a bărbaţilor în organismele de luare a deciziei reprezintă 
un obiectiv central într-o societate democratică. Ambele sexe trebuie să fie reprezentate la 
toate nivelurile procesului decizional. 

 

Obiectivul 2: Stimularea participării echilibrate a femeilor şi a bărbaţilor la toate nivelurile 
procesului decizional 
Asigurarea unei reprezentări echilibrate a femeilor şi a bărbaţilor în procesul decizional se 
poate realiza prin intervenţii la nivel legislativ, prin campanii de sensibilizare şi informare, prin 
acţiuni pozitive pentru femei şi prin mobilizarea societăţii civile. Obiectivul esenţial este să ne 
asigurăm că femeile şi bărbaţii îşi exercită în mod egal puterea şi influenţa şi că femeile nu se 
limitează doar la poziţiile de subordonare în cadrul procesului decizional. 

Roluri şi stereotipuri de gen 
Acest sector vizează stereotipurile de gen şi necesitatea modificării comportamentelor, 
atitudinilor, normelor şi valorilor, ţinându-se cont de evoluţia rolurilor pe care îl au femeile şi 
bărbaţii în societate. 



 

Acţiunile prevăzute în această direcţie se referă la înlocuirea modelelor culturale, care reflectă 
stereotipuri sexiste la nivelul societăţii, şi la integrarea principiului egalităţii între femei şi 
bărbaţi, mai ales în politicile privitoare la educaţie, ştiinţă, mass-media, tineret şi sport. 
 

Politica egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în educaţie, cultură şi mass-media se 
structurează după trei obiective: 
 

Obiectivul 1: Abordarea integratoare a perspectivei de gen (gender mainstreaming) în 
programarea, elaborarea, implementarea şi evaluarea tuturor politicilor publice 
 
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv se va avea în vedere, în primul rând, operarea cu indicatori 
şi instrumente care să permită integrarea perspectivei de gen în politicile publice. La nivelul 
resurselor umane, se va urmări includerea modulelor de gen în cursurile de formare a tuturor 
persoanelor care intervin în gestionarea şi derularea de politici publice. 
 

Obiectivul 2: Combaterea stereotipurilor şi rolurilor sexiste din sistemul de învăţământ 
 
Educaţia trebuie să fie una dintre căile fundamentale de corectare a inegalităţilor sociale şi, 
desigur, a celor care au loc din motive de sex, contribuind astfel la construirea unei societăţi 
libere şi democratice. Schimbarea politicii de gen în educaţie este un proces continuu, acţiunile 
privind modificarea unor componente ale pregătirii cadrelor didactice şi ale conţinutului 
programelor şi manualelor şcolare punându-se în practică treptat. 
În privinţa politicilor referitoare la personalul didactic, se va insista asupra echilibrării de gen a 
managementului educaţional, asupra pregătirii învăţătorilor şi profesorilor pentru strategii 
emancipatoare în privinţa genurilor, urmărindu-se totodată şi echilibrarea de gen a corpului 
profesoral. Pe de altă parte, politicile curriculare se vor axa pe schimbarea programelor 
disciplinelor de învăţământ, prin introducerea de elemente care să vizeze educaţia partenerială 
de gen, şi pe modificarea modelelor culturale care reflectă stereotipuri sexiste în manualele 
şcolare, la toate nivelurile de învăţământ. Totodată, aceste politici vor încuraja principiul 
acordării de şanse egale pentru bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la toate formele de 
educaţie, profesie şi viaţă publică, avându-se permanent în vedere eliminarea discriminărilor 
latente, a practicilor şi a abordărilor cu potenţial sexist în procesul educativ-formativ şi 
promovarea educaţiei parteneriale pentru viaţa privată. Dar nu toate inegalităţile din educaţie 
îşi au originea la nivelul sistemului însuşi. Multe dintre ele se datorează sistemului social în 
general, mai exact, modului în care sunt tratate femeile şi bărbaţii, la rândul lor, în mass-media. 
Pentru obţinerea unei egalităţi reale se impune, astfel, adoptarea de măsuri care să combată 
stereotipurile şi rolurile sexiste transmise de publicitate şi de mass-media în general. 
 

Obiectivul 3: Promovarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în cultură şi 
mass-media 
Acest obiectiv se poate realiza prin implicarea mass-media în ceea ce priveşte sensibilizarea 
societăţii, cu privire la principiile ce stau la baza respectării demnităţii umane în prezentarea 
imaginii femeilor şi bărbaţilor, şi prin încurajarea folosirii unui limbaj nonsexist şi 
nediscriminatoriu. Prin diverse emisiuni sau acţiuni culturale se va urmări punerea în evidenţă 
a rolurilor şi contribuţiilor femeilor din istoria şi cultura română. În acelaşi timp, la nivelul 
formării profesionale a specialiştilor din domeniul culturii şi mass-media, se vor avea în vedere 
sensibilizarea la perspectiva de gen şi dotarea cu instrumentele necesare pentru integrarea 
acestui principiu în activitatea lor cotidiană. 
 



 

CE ROL JOACA EGALITATEA DE ŞANSE ŞI NEDISCRIMINAREA ? 
 
Conform art. 2, alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 137/31.08.2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, prin discriminare se înţelege „orice 
deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, 
religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 
necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt 
criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau 
exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a 
drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte 
domenii ale vieţii publice". 
 

Tipuri de discriminare: 
Prin discriminare directă se înţelege situaţia în care o persoană este tratată mai puţin 
favorabil, pe criterii de gen, rasă, naţionalitate, categorie socială, handicap, boală cronică, etc, 
decât este, a fost sau ar fi tratată altă persoană într-o situaţie comparabilă. 
 
Prin discriminare indirectă  se înţelege situaţia în care o dispoziţie, un criteriu sau o practică, 
aparent neutră, ar dezavantaja în special persoane aparţinând unui grup defavorizat în raport 
cu persoanele majoritare, cu excepţia cazului în care aceasta dispoziţie, acest criteriu sau 
această practică este justificată obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele de atingere a acestui 
scop sunt corespunzătoare şi necesare. 
Conform art. 1, alin. 2 din Legea nr. 202/19.04.2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi, republicată, prin egalitate de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi se înţelege „luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale 
persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora" . 
 
Conform art.2, punctul b) şi c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 67/27.06.2007, prin principiul 
egalităţii de tratament se înţelege „lipsa oricărui tratament discriminatoriu, direct sau indirect, 
pe criteriul de sex, în special prin referirea la starea civilă sau familială". Prin tratament 
discriminatoriu se înţelege „orice excludere, restricţie ori diferenţă de tratament, direct sau 
indirect, între femei şi bărbaţi". 
 
Egalitatea de şanse a evoluat în ultima perioadă devenind un concept mai larg care se referă nu 
doar la femei şi bărbaţi dar şi la relaţia cu alte grupuri dezavantajate dintr-o societate. În timp 
ce egalitatea de şanse şi de tratament semnifică nivelul egal de vizibilitate, autonomie, 
responsabilitate şi participare a majorităţii şi a minorităţii dezavantajate la şi în toate sferele 
vieţii publice, discriminarea reprezintă tratamentul diferenţiat aplicat unei persoane în virtutea 
apartenenţei, reale sau presupuse a acesteia la un anumit grup social. Putem vorbi de 
discriminare, atunci când o persoană este tratată „mai puţin favorabil" decât o altă persoană în 
aceeaşi situaţie 
 
Exemple: 
 Acordarea unui salariu mai mic unei persoane de sex feminin faţă de o persoană de sex 

masculin, deşi desfăşoară acelaşi tip de activitate şi în aceleaşi condiţii, încălcându-se 
principiul „la muncă egală salariu egal" 

 Refuzul de a angaja o persoană de sex feminin pe motiv că este gravidă sau are în 
îngrijire un copil 

 Imposibilitatea unei persoane în scaun cu rotile de a intra într-un imobil, deoarece nu 
sunt realizate amenajări corespunzătoare pentru accesul persoanelor cu handicap (de 
exemplu: scări prevăzute cu elemente de siguranţă, rampe, uşi, care să permită 
manevrarea fotoliului rulant, cu mânere care se apucă uşor şi care sunt amplasate la o 
înălţime accesibilă, dispozitive şi echipamente de deplasare) 



 

 Interdicţia, aplicată persoanelor de etnie rromă de a ocupa un loc de muncă sau de a 
intra în anumite spatii publice: şcoli, spitale, biserici, etc. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In toate domeniile de activitate deservite de administraţia publică locală pot fi identificate 
aspecte referitoare la principiul egalităţii de şanse: 
 Îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a transportul urban, poate conduce la acces 

facil la locurile de muncă, cursurile de formare, alte oportunităţi economice, asistenţă 
socială şi medicală, educaţie şi facilităţi turistice. 

 Legăturile mai bune între diferite localităţi permit un acces crescut la serviciile de 
asistenţă medicală, educaţie, locuri de muncă, formare profesională, asistenţă socială. 

 Dezvoltarea facilităţilor pentru cursuri de formare moderne şi educaţie sunt elemente 
importante ale strategiilor de regenerare şi dezvoltare regională; un acces mai bun la 
asistenţa medicală şi socială nu îmbunătăţeşte doar viaţa celor care beneficiază de 
aceste facilităţi, ci şi viaţa asistenţilor personali, părinţilor şi rudelor 

 Infrastructura de afaceri reabilitată/modernizată/ echipată ajută la eliminarea 
barierelor în activităţile de antreprenoriat pentru grupurile defavorizate şi creşte 
oportunităţile de investiţii la nivel local, ducând la crearea de noi locuri de muncă 

 Accesul îmbunătăţit la obiectivele turistice și la infrastructura de turism va permite 
grupurilor ţintă să beneficieze de oportunităţi sporite în domeniul turistic, ca şi turişti, 
angajaţi sau antreprenori. 

 

RESURSE PRIVIND TEMELE ORIZONTALE 

 
In cele de mai jos prezentăm câteva dintre cele mai importante documente privind egalitatea 
de şanse şi nediscriminarea. 
 
 Legislaţie europeană Carta Socială europeană revizuită din 03.05.1996, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 193/04.05.1999. 
 

 Prin Tratatul de la Roma (1957) s-a introdus principiul remuneraţiei egale pentru 
bărbaţi şi femei pentru aceeaşi muncă prestată. 

 

 Tratatul de la Amsterdam (mai 1999) instaurează politici şi activităţi comune menite 
să dea naştere egalităţii şi să combată discriminarea între bărbaţi şi femei, să înlăture 
inegalităţile, să lupte împotriva oricărei forme de discriminare pe motiv de sex, rasă 
sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală 
(Articolul 13). 

 

 Carta europeană a drepturilor fundamentale 2000 "Gender Equality Mainstreaming" 
(Abordarea integratoare a perspectivei de gen) La a patra Conferinţă mondială a ONU 
privind femeile (1995), Uniunea Europeană s-a angajat ferm să aplice strategia de 
"gender mainstreaming" (abordarea integratoare a perspectivei de gen), oficializată 
acum prin Tratatul de la Amsterdam. 

 
 Convenţia ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva 

femeilor (CEDAW) adoptată în 1979 şi intrată în vigoare în 1981. 
 
 Regulamentul Consiliului Europei nr. 1083/2006 în art. 16 stabileşte dispoziţii privind 

prevederile generale pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European şi Fondul de Coeziune. Principiul egalităţii de şanse trebuie respectat pe tot 



 

parcursul implementării fondurilor structurale şi de coeziune, atât în faza de 
programare cât şi în faza de implementare a programelor operaţionale. 

 

Legislație naţională 
 

• HG nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

• Legea nr.25/2012 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 

• HG nr. 237/2010 Strategia naţională pentru egalitatea de şanse 2010-2012 

• Ordonanţa de urgenţă nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

• Ordonanţa de urgenţă nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor 

• Legea nr. 62/2009 pentru aprobarea OUG 61 2008  bunuri şi servicii  

• Ordonanţa de urgenţă nr.61/ 2008 egalitatea privind accesul la bunuri şi servicii 

• Ordonanţa de urgenţă 67-2007 Egalitate tratament scheme profesionale securitate socială 

• HG nr.319-2006 Strategia Naţională pentru egalitatea de şanse 2006 - 2009 

• Hotărârea 1.054-2005 - Regulament COJES 

• Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 

• Legea nr. 53/2003 Codul muncii 

• Legea nr. 202/2002 republicată privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi 
bărbaţi 

• Ordonanţa nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea discriminării 

• Legea nr.210/1999 privind concediul paternal 

• Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2003 - privind protecţia maternităţii la locurile de muncă 

Autorităţi publice şi organizaţii locale 
 
Acestea pot fi resurse utile în special în etapa de identificare a nevoilor grupurilor 
dezavantajate din regiunea/localitatea în care se va implementa proiectul, dar şi în ceea ce 
priveşte dezvoltarea abordării adecvate nivelului nevoilor şi caracteristicilor problemelor 
identificate. Vă recomandăm să consultaţi paginile web şi/sau să contactaţi birourile naţionale, 
regionale sau locale ale unora din următoarele organizaţii, în funcţie de problematica abordată: 
 Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (www.anph.ro) 
 Ministerul Muncii, Familiei, Protecției sociale și Persoanelor Vârstnice 

(www.mmuncii.ro) 
 Agenţia Naţională pentru Romi (www.anr.gov.ro) 
 Direcţiile Generale de Asistenţă Judeţeană şi Protecţia Copilului (DGASPC) aflate în 

subordinea Consiliilor Judeţene 
 Institutul Naţional de Statistică (www.insse.ro) 
 organizaţii neguvernamentale 

 

Legislația Uniunii Europene 
 

• Legislaţia europeană în domeniul egalităţii între femei şi bărbaţi - en 

• Strategia UE pentru egalitatea între femei şi bărbaţi  2010-2015  

• Raportul PE 2244 2011 Egalitatea dintre femei şi bărbaţi în Uniunea Europeană 2011 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Mnister/HG_10.2013_MMFPSPV.doc
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Mnister/HG_10.2013_MMFPSPV.doc
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Legea%2025-2012%20pentru%20prevenirea%20si%20combaterea%20violentei%20in%20familie.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/HG%20237-2010%20Strategia%20nationala%20pentru%20egalitatea%20de%20sanse%202010-2012.PDF
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/OUG%2068-2010%20privind%20unele%20masuri%20de%20reorganizare%20a%20MMFPS.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/OUG%2068-2010%20privind%20unele%20masuri%20de%20reorganizare%20a%20MMFPS.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/OUG111-2010%20privind%20concediul%20si%20indemnizatia%20lunara%20pentru%20cresterea%20copiilor.PDF
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/OUG111-2010%20privind%20concediul%20si%20indemnizatia%20lunara%20pentru%20cresterea%20copiilor.PDF
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Legea%2062-2009%20pentru%20aprobarea%20OUG%2061%202008%20%20bunuri%20si%20servicii.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/OUG%2061-%202008%20egalitatea%20privind%20accesul%20la%20bunuri%20si%20servicii.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/OUG%2067-2007%20Egalitate%20tratament%20scheme%20prof%20securitate%20sociala.pdf
http://http/www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/HG%20319-2006%20Strategia%20Nationala%20pentru%20egalitatea%20de%20sanse%202006%20-%202009.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Hotararea%201_054-2005%20-%20Regulament%20COJES.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Legea%20217-2003%20pentru%20prevenirea%20si%20combaterea%20violentei%20in%20familie.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Legea%2053-2003%20Codul%20muncii.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Legea%20202-2002_rep%20privind%20egalitatea%20de%20sanse%20si%20tratament%20intre%20femei%20si%20barbati.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Legea%20202-2002_rep%20privind%20egalitatea%20de%20sanse%20si%20tratament%20intre%20femei%20si%20barbati.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Ordonanta%20137-2000%20privind%20prevenirea%20si%20sanctionarea%20discriminarii.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Legea%20210-1999%20privind%20concediul%20paternal.pdf
http://www.anph.ro/
http://www.anr.gov.ro/
http://www.insse.ro/
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Legislatia%20europeana%20in%20domeniul%20egalitatii%20intre%20femei%20si%20barbati%20-en.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Strategia%20UE%20pentru%20egalitatea%20intre%20femei%20si%20barbati%20%202010-2015.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Raportul%20Egalitatea%20dintre%20femei%20si%20barbati%20in%20Uniunea%20Europeana.pdf


 

• Tratatul şi Carta drepturilor fundamentale în Uniunea Europeana  

• Carta femeii 2010 - declaraţia CE 

• Decizia CE 283 2010 instrument european de microfinanţare PROGRESS   

• Eurobarometru special 2011 - 100 ani de lupta împotriva discriminării femeii   

• Eurobarometru 2011 Europenii şi ocuparea forţei de muncă  

• Eurobarometru 2011 - Atitudinea fata de educatie si formare profesionala  

• Eurobarometru 2010 privind  violenţa domestică împotriva femeilor  

• Eurobarometru 2009 egalitatea între sexe în UE   

• Eurobarometru 2011 Femei în funcţii de decizie 

• CE PACT  

• Directiva CE 41 2010 privind egalitatea de tratament a lucrătorilor indenpendenţi  

• Directiva UE 18 2010  

• Decizia   CE 1672 2006 

• Directiva CE 54 2006 

• Directiva CE 113 2004 egalitate în acces şi furnizare bunuri şi servicii  

• Directiva CE 85 1992 protecţia maternităţii  

• Directiva CE 7 1979 egalitate în domeniul securităţii sociale  

• Progrese privind egalitatea dintre femei şi bărbaţi - Raportul anual 2010 

• Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 2009 

• Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 2008 

 

Documente internaționale relevante 
 

• Convenţia 183/2000 privind revizuirea Convenţiei asupra protecţiei maternităţii din 1952 

• Convention 183/2000 concerning the revision of the Maternity Protection Convention 
(Revised) 

• Convention 156/1981 concerning Equal Opportunities and Equal Treatment for Men and 
Women Workers: Workers with Family Responsibilities  

• Convention 122/1964 concerning Employment Policy  

• Convenţia nr. 117/1962 privind obiectivele şi normele de bază ale politicii sociale - 
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii 

• Convention 117/1962 concerning Social Policy (Basic Aims and Standards)   

• Convention 111/1958 concerning Discrimination in Respect of Employment and 
Occupation   

• Convenţia 111/1958 privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi 
exercitării profesiei 

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Tratatul%20si%20Carta%20drepturilor%20fundamentale%20in%20Uniunea%20Europeana%20-ro.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Carta%20femeii%202010%20-%20declaratia%20CE.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Decizia%20CE%20283%202010%20instrument%20european%20de%20microfinantare%20PROGRESS%20-ro.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Eurobarometru%20special%202011%20100%20ani%20de%20lupta%20inpotriva%20discriminarii%20femeii%20-en.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Eurobarometru%202011%20Europenii%20si%20ocuparea%20fortei%20de%20munca%20-ro.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Eurobarometru%202011%20Atitudinea%20fata%20de%20educatie%20si%20formare%20profesionala%20-en.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Eurobarometru%202010%20privind%20%20violenta%20domestica%20impotriva%20femeilor%20-en.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Eurobarometru%202009%20egalitatea%20intre%20sexe%20in%20ue%20-en.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Eurobarometru%202011%20Femei%20in%20functii%20de%20decizie.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/CEPACT.PDF
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Directiva%20CE%2041%202010%20privind%20egalitatea%20de%20tratament%20a%20lucratorilor%20-%20ro.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Directiva%20UE%2018%202010.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Decizia%20CE%201672%202006.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Directiva%20CE%2054%202006.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Directiva%20CE%20113%202004%20egalitate%20in%20acces%20si%20furnizare%20bunuri%20si%20servicii%20-ro.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Directiva%20CE%2085%201992%20protectia%20maternitatii%20-ro.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Directiva%20CE%207%201979%20egalitate%20in%20domeniul%20securitatii%20sociale%20-ro.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/RAPORT%7E2.PDF
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/RAPORT%7E4.PDF
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/RAPORT%7E4.PDF
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/RAPORT%7E1.PDF
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/RAPORT%7E1.PDF
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Conv%20ONU%20183%202000%20protectia%20maternitatii%20-%20ro.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Conv%20ONU%20183%202000%20protectia%20maternitatii%20-%20en.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Conv%20ONU%20183%202000%20protectia%20maternitatii%20-%20en.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Conv%20ONU%20156%201981%20lucratori%20cu%20responsabilitati%20familiale%20-%20en.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Conv%20ONU%20156%201981%20lucratori%20cu%20responsabilitati%20familiale%20-%20en.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Conv%20ONU%20122%201964%20politici%20privind%20ocuparea%20fortei%20de%20munca%20-%20en.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Conv%20OIM%20117%201962%20normele%20de%20baza%20ale%20politicii%20sociale.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Conv%20OIM%20117%201962%20normele%20de%20baza%20ale%20politicii%20sociale.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/COAFF3%7E1.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Conv%20ONU%20111%201958%20ocuparea%20fortei%20de%20munca%20si%20profesia%20-%20en.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Conv%20ONU%20111%201958%20ocuparea%20fortei%20de%20munca%20si%20profesia%20-%20en.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Conv%20ONU%20111%201958%20ocuparea%20fortei%20de%20munca%20si%20profesia%20-%20ro.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Conv%20ONU%20111%201958%20ocuparea%20fortei%20de%20munca%20si%20profesia%20-%20ro.pdf


 

• Convenţia nr. 100/1951 privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculină şi a 
mâinii de lucru feminină, pentru o muncă de valoare egală -Conferinţa generală a 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii 

•  Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value Convention 
100/1951 

• Convenţia nr. 89/1948 privind munca de noapte a femeilor care lucrează în industrie - 
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii  

• Convenţia nr. 4/1919 privind munca de noapte a femeilor-Conferinţa generală a 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii 

• Convenţia nr. 3/1919 privind protecţia maternităţii-Conferinţa generală a 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii 

• ONU S23/2000 Further actions and initiatives toimplement the Beijing Declaration and 
Platform for Action 

• ONU Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

• Parliamentary Assembly Recommendation 1435/1999 -  Role of women in the field of 
science and technology  

• Committee of Ministers' Recommendation No. R(91)9; on emergency measures in family 
matters 

• Council Of Europe Committee Of Ministers Recommendation No. R (85) 11 Of The 
Committee Of Ministers To Member States On The Position Of The Victim In The 
Framework Of Criminal Law And Procedure 

• Parliamentary Assembly Recommendation 1413 (1999) Equal Representation In Political 
Life 

• Council Of Europe Committee Of Ministers Recommendation No. R (89) 1 Of The 
Committee Of Ministers To Member States On Contributions Following Divorce 

• Council Of Europe Committee Of Ministers Recommendation No. R (98)1 Of The 
Committee Of Ministers To Member States On Family Mediation  

• Council Of Europe Committee of Ministers Recommendations Recommendation No. R (90) 
2 on Social Measures concerning Violence within the Family 

• Council Of Europe Recommendation No. R (90) 4 Of The Committee Of Ministers To 
Member States On The Elimination Of Sexism From Language 

• Council Of Europe Committee Of Ministers - Recommendation Rec(2002)5Of The 
Committee Of Ministers To Member States On The Protection Of Women Against Violence 

1 

•  Council of Europe Recommendation No. R (96) 5 of the Committee of Ministers to 
Member States on Reconciling Work and Family Life  

• Council of Europe Recommendation  1229 (1994)[1] on equality of rights between men 
and women 

• Council of Europe Recommendation 1261 (1995) [1] on the situation of immigrant women 
in Europe   
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• Council of Europe Recommendation 1269 (1995) [1] on achieving real progress in 
women's rights as from 1995   

• Council of Europe Recommendation 1321 (1997) [1] on improving the situation of women 
in rural society 

• Recommendation 1450 (2000) [1] Violence against women in Europe   

• Council of Europe Recommendation Rec(2003)3 of the Committee of Ministers to member 
states on balanced participation of women and men in political and public decision making  

• Recommendation 111/1958 concerning Discrimination in Respect of Employment and 
Occupation  

• Recommendation 165/1981 concerning Equal Opportunities and Equal Treatment for Men 
and Women Workers 

• Recommendation 90/1951 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers 
for Work of Equal Value 

• Recommendation No. R (85) 2 on Legal Protection against Sex Discrimination  

• Resolution 1212 (2000) [1] Rape in armed conflicts 

• Parliamentary Assembly Resolution 1385 (2004) Conflict prevention and resolution: the 
role of women  

• The European Parliament resolution on women in international politics (2006/2057(INI)) -
 Women in international politics 

 
 
Conform secțiunii Legislației in domeniul egalității de șanse intre femei și bărbați de pe site-ul 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției sociale și Persoanelor Vârstnice - www.mmuncii.ro 

CUM  PUTEM  INTEGRA  EGALITATEA  DE ŞANSE LA LOCUL DE MUNCĂ? 
 
Atunci când elaboraţi şi implementaţi un proiect de infrastructură, ţineţi cont de diferitele 
nevoi ale grupurilor de persoane care beneficiază de infrastructura creată/ modernizată/ 
reabilitată/ echipată. Vor exista dificultăţi pentru femei/ bărbaţi, persoane în vârstă, persoane 
aparţinând unei minorităţi etnice, persoane cu dizabilităţi sau copii, angajaţi sau antreprenori 
atunci când aceştia vor folosi clădirea/ drumul/ serviciile/ echipamentele? 
Sugestii pentru integrarea aspectelor legate de egalitatea de şanse în proiectele care implică 
reabilitarea, modernizarea drumurilor şi reţelelor de străzi, sistemelor de transport şi trafic 
 
Există acces adecvat pentru pietoni? 
Aţi prevăzut spaţii pentru trotuare/ rampe/ scări/trepte şi treceri de pietoni? 
Aţi prevăzut sisteme de semnalizare sonoră şi vizuală pentru persoanele cu handicap la 
intersecţiile cu trafic intens/trecerile de pietoni/drumurile publice, inclusiv marcarea trecerilor 
de pietoni prin pavaj tactil? 
Accesul la transportul public este adecvat? 
Aţi asigurat staţii de autobuz regulate şi amplasate în locuri sigure? 
Aţi adaptat staţiile mijloacelor de transport în comun conform prevederilor legale, inclusiv 
marcarea prin pavaj tactil a spaţiilor de acces spre uşa de intrare în mijlocul de transport; 
montarea panourilor de afişaj corespunzătoare nevoilor persoanelor cu handicap vizual şi 
auditiv în mijloacele de transport public; imprimarea cu caractere mari şi în culori contrastante 
a rutelor şi a indicativelor mijloacelor de transport în comun? 
Există facilităţi pentru biciclişti? Aţi asigurat benzi separate pentru biciclişti şi ceilalţi 
participanţi la trafic pentru a fluidiza traficul? 
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Persoanele se simt în siguranţă atunci când folosesc străzile, drumurile, trotuarele? 
Aţi luat măsurile necesare pentru îmbunătăţirea iluminatului stradal? 
Aţi asigurat cabine telefonice adaptate pentru persoanele cu handicap? 
Aţi prevăzut amenajarea locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap 
 
 
Echipamentul folosit pentru sistemele de trafic este accesibil? 
Aţi instalat panouri de semnalizare sonoră şi vizuală pentru persoanele cu handicap? 
Aţi luat în considerare durata alocată trecerii străzii? 
Vor beneficia membrii comunităţilor locale de oportunităţile de angajare? 
Încurajaţi furnizorii să folosească forţa de muncă locală, inclusiv persoanele din grupurile 
defavorizate sau persoanele cu handicap? 
 
 
Sugestii pentru integrarea aspectelor legate de egalitatea de şanse în proiectele care implică 
reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea clădirilor. 
 
Este intrarea în clădire uşor de identificat şi sunt realizate amenajări corespunzătoare pentru 
accesul persoanelor cu handicap? 
 
 Aţi prevăzut elemente de siguranţă la nivelul scărilor/treptelor? 
 Aţi prevăzut rampe pentru accesul persoanelor cu handicap? 
 Uşa principală este la nivelul străzii astfel încât să permită manevrarea fotoliului 

rulant? 
 Uşile se deschid cu uşurinţă, au mânere care se apucă uşor şi care sunt amplasate la o 

înălţime accesibilă? 
 Aţi prevăzut o sonerie sau panouri de sticlă, în situaţia în care cadrul uşilor nu poate fi 

lărgit Este clădirea accesibilă dacă se foloseşte transportul public? 
 Oferiţi informaţii despre accesul la clădire cu ajutorul transportului public 1, 3, 4, 5 Se 

poate parca în apropierea clădirii? 
 Amenajaţi locuri de parcare speciale pentru persoanele cu handicap 
 Oferiţi informaţii în legătură cu facilităţile de parcare Utilizatorii se simt în siguranţă 

atunci când sunt în apropierea clădirii? 
 Asiguraţi iluminatul adecvat dacă accesul în clădire se face seara sau pe timpul nopţii 
 Asiguraţi clădirea cu un gard de înălţime medie, care să permită vizibilitatea din 

ambele sensuri, fără elemente metalice periculoase. 
 
Deplasarea în interiorul clădirii este facil? 
 Acolo unde este posibil, plasaţi facilităţile principale la parter 
 Instalaţi un lift pentru accesul la etajele superioare (de exemplu: lift pentru scări, lift 

înclinat, lift cu platformă) 
 Folosiţi lumină care evidenţiază treptele interne şi eventualele pericole 
 Folosiţi culori care contrastează pentru a decora zonele din jurul uşilor 
 Folosiţi materiale de tipuri/culori contrastante pentru podele, pentru a delimita 

cadrele uşilor 
 Amenajaţi rampe şi balustrade 

 
Semnalizarea din interiorul şi din exteriorul clădirii este clară? 
 Semnalizarea să fie clară şi simplă, cu contrast faţă de fundal 
 Folosiţi simboluri vizuale sau ilustrate precum şi cuvinte 
 Panourile de informaţii, broşurile de la facilităţile turistice sunt accesibile? 
 Furnizaţi informaţii în alte limbi 
 Folosiţi simboluri vizuale sau ilustrate precum şi cuvinte 
 Poziţionaţi panourile de informaţii la o înălţime corespunzătoare 

 
Sunt toaletele accesibile? 
 Aţi prevăzut grupuri sanitare suficiente, organizate pe sexe şi adaptate persoanelor cu 

dizabilităţi 
 Este asigurat accesul direct din dormitoare către grupurile sanitare sau sunt amplasate 

în apropierea dormitoarelor (o toaletă/o baie (duş) la cel mult 6 beneficiari, respectiv o 
baie adaptată la cel mult 4 beneficiari cu handicap motor) 



 

 Aţi respectat dimensiunile şi înălţimile de montaj pentru obiectele sanitare Facilităţile 
respective sunt disponibile şi pentru persoanele cu copii? 

 Amenajaţi o zonă de joacă pentru copii în incinta clădirii 
 Amenajaţi zone speciale în care să poată fi înfăşaţi copii Sunt locurile de stat jos 

adecvate? 
 Furnizaţi spaţiu suficient pentru ca utilizatorii să poată sta jos în spaţiile de aşteptare 
 Furnizaţi locuri flexibile, inclusiv spaţii speciale pentru ca persoanele în scaune cu rotile 

să poată sta lângă însoţitorii lor 
 
Procedurile de evacuare în caz de urgenţă iau în considerare nevoile utilizatorilor? 
 Aţi semnalizat corespunzător ieşirile de urgenţă prin instalarea de sisteme de 

avertizare sonoră, vizuală, iluminat şi colorit corespunzător şi instalaţii de amplificare 
Facilităţile turistice sunt accesibile? 

 În spaţiile hoteliere cel puţin o cameră este adaptată pentru găzduirea persoanei cu 
handicap care utilizează fotoliul rulant; intrarea şi recepţia sunt marcate prin pavaj sau 
covoare tactile şi harta tactilă a clădirii; sunt montate lifturi cu însemne tactile. 

 Dacă nu puteţi să îmbunătăţiţi accesul într-o clădire istorică sau protejată prin lege, 
gândiţi-vă la diferite modalităţi de a oferi vizitatorilor experienţa vizitării respectivei 
clădiri, de exemplu folosirea DVD-urilor în centrele vizitatorilor sau într-o parte 
accesibilă a clădirii. Sunt disponibile echipamente adaptate persoanelor cu nevoi 
speciale? 

 Furnizaţi echipamente de semnalizare sonoră 
 Furnizaţi asistenţă IT şi echipamente adaptate 
 Furnizaţi sprijin prin folosirea limbajului mimico-gestual 
 Adaptaţi echipamentele din birou la nevoile angajaţilor 
 Este avut în vedere criteriul de accesibilitate în achiziţia de echipamente şi softuri Vor 

beneficia membri comunităţilor locale de oportunităţile de angajare? 
 Încurajaţi furnizorii să folosească forţă de muncă locală, inclusiv din rândul grupurilor 

defavorizate 
 Încurajaţi furnizorii să folosească la rândul lor furnizori locali Sunt paginile web, 

accesibile tuturor utilizatorilor? 
 Sunt accesibilizate paginile de internet, în vederea accesării documentelor electronice 

de către persoanele cu handicap vizual şi mintal 
 
Asiguraţi-vă că specificaţiile de design ale paginii web respectă criteriile de accesibilitate 
 Verificaţi dacă pagina web este accesibilă prin folosirea instrumentului de verificare 

online a accesibilităţii 
 Folosiţi pe cât posibil un limbaj clar şi simplu 
 Folosiţi simboluri vizuale sau pictoriale, precum şi cuvinte 
 Marketingul proiectului şi campanile publicitare promovează egalitatea de şanse? 
 Faceţi cunoscut faptul că proiectul este accesibil unei game largi de utilizatori. 
 Furnizaţi informaţii, dacă este necesar, în mai multe formate şi limbi ale minorităţilor. 
 Folosiţi posturile de radio/presa locală, regională, naţională, pentru a promova 

proiectul şi a transmite mesaje pozitive despre accesibilitate şi egalitatea de şanse. 
 Materialul folosit în campaniile de marketing foloseşte o gamă largă de imagini şi 

limbaj incluziv pentru a încuraja implicarea grupurilor ţintă. 
 
 

MONITORIZAREA PROIECTULUI pentru realizarea obiectivelor privind egalitatea de şanse 
 
Măsurarea impactului proiectului 
 Colectaţi informaţii pentru a monitoriza performanţa/ realizările în ceea ce priveşte 

obiectivele, rezultatele şi indicatorii legaţi de egalitatea de şanse şi nediscriminarea 
 Colectaţi informaţii necesare evaluării impactului activităţilor derulate în cadrul 

proiectului referitoare la egalitatea de şanse 
 
Monitorizarea Participării 
 Monitorizaţi gradul de participare şi rezultatele obţinute de diferite grupuri ţintă 

pentru a putea evalua impactul general asupra proiectului 
 
Evaluarea 
 Acolo unde este posibil, folosiţi atât informaţii calitative cât şi cantitative 
 Evaluaţi dacă partenerii de proiect au înţeles responsabilităţile care le revin 



 

 Evaluaţi impactul general al proiectului în reducerea barierelor şi promovarea egalităţii 
de şanse. 

 Acolo unde este posibil, datele trebuie defalcate pe criteriul de sex 
 Identificaţi exemple de bune practici care pot fi împărtăşite altor promotori de 

proiecte 
 Folosiţi-o ca pe o oportunitate de a încorpora opinii ale utilizatorilor şi lecţiile învăţate 

în timpul implementării 
 Folosiţi analiza şi informaţiile obţinute prin monitorizarea proiectului pentru a 

identifica alte nevoi legate de proiect  
 
 
 
 



 

1. Conceptul de dezvoltare durabilă 
 

1.1. Relaţia dintre natură, societate şi economie 
 
Sustenabilitatea ecologică a existenţei şi activităţilor omului a devenit recent un subiect de 
mare interes universitar şi social, alături de tematicile bazice, economice si sociale. 
Preocupările zilnice au adus în atenţie realitatea că economia nu este deloc un sistem separat și 
complet autoreglat (Van Griethuysen, 2002). Conform reprezentării de mai jos, sistemele 
economice sunt de fapt sub-sisteme ale unor sisteme sociale, care sunt şi ele sub-sisteme ale 
sistemelor naturale care fac posibilă existenţa lor (e.g., Giddings et al., 2002). La scară 
planetară, această relaţie înseamnă că economia lumii este un sub-sistem al societăţii umane, 
care la rândul ei este un sub-sistem al biosferei Pământului. Deci economia nu poate creşte în 
afara societăţii, care nu poate creşte în afara naturii. 

 
 

 
 

1.2. Ce este dezvoltarea durabilă şi de ce avem nevoie de ea? 
 
Conceptul de dezvoltare durabilă (sau sustenabilă) a fost consacrat prin raportul Viitorul nostru 
comun, al Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare (stabilită de catre Adunarea Generală 
a Naţiunilor Unite în 1983). Documentul mai este cunoscut şi sub numele Raportul Brundtland - 
după preşedinta comisiei, Doamna Gro Harlem Brundtland (WCED, 1987). După definiţia 
raportului, dezvoltarea durabilă este dezvoltarea capabilă să satisfacă nevoile generaţiei 
prezente, dar fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile ei 
nevoi. 
Dezvoltarea este sustenabilă atunci când incluziunea în serie dintre natură, societate şi 
econonie rămâne intactă. Dezvoltarea este nesustenabilă atunci când această incluziune este 
ignorată. Dezvoltarea nesustenabilă se întâmplă atunci când activităţile economice uzează 
sistemele sociale sau/şi naturale dincolo de capacitatea lor. Suprauzate, aceste sisteme îşi pierd 
capacitatea de automenţinere şi de întreţinere a activităţilor economice. Tipic, dezvoltarea 
nesustenabilă apare atunci când beneficiile economice pe termen scurt sunt preferate în dauna 
celor pe termen mediu şi lung - la orice scară, de la locală sau globală.  Pe termen lung 
consecinţele unei astfel de alegeri sunt ecologic-dezastruoase, social imorale şi iresponsbaile, şi 
economic-destructive. Pe scurt, pentru a minimiza riscurile, valoarea socio-economică 
perpetuă a naturii trebuie apărată. Soluţiile încep deci cu educaţia pentru sustenabilitate (la 
toate vârstele), atât la nivel bazic cât şi focalizată pe teme urgente precum actualele schimbări 
de mediu actuale. Activităţile socio-economice şi degradarea naturii sunt în mod intrinsec şi 
dinamic condiţionate de dezvoltarea umană generală. 
Actuala dezvoltare nesustenabilă îşi are originea în prezumţia economie neoclasice cum că 
resursele naturale sunt nelimitate (luate ca garantate). Şi sunt văzute ca externalităţi: adică nu 
atârnă în decizia economică. 

Relaţia de incluziune (în serie) dintre sistemele economice, sociale & naturale 



 

Creşterea populaţiei umane şi a activităţilor economice a dus la supra-exploatarea 
ecosistemelor. 
Aceasta va duce la punerea activităţilor economice sub un mare risc, prin distrugerea 
resurselor naturale de neînlocuit - capitalul natural (Jansson et al. 1994; Giddings et al., 2002; 
Barbier, 2005). Capitalul natural (KN), împreună cu capitalul fizic (KP) şi capitalul uman (Kh) 
formează capitalul total disponibil (Edwards-Jones et al., 2000; Barbier, 2005). Toate trei 
formele de capital participă la activităţile economice menite să sporească bunăstarea umană, 
i.e. procesul de producţie. În plus, capitalul natural este important ca suport al vieţii şi al 
valorilor umane imateriale (inclusiv estetice). Capitalul uman mai este esenţial pentru crearea 
şi utilizarea cunoaşterii, iar capitalul fizic reprezintă mediul artificial necesar pentru activităţile 
economice. 
Este fundamental ca resursele naturale să fie înţelese ca şi capital natural, să treacă prin 
valorizarea economică. 
Unii autori pretind că sporurile în capitalul fizic şi cel uman ar trebui să poată compensa o bună 
parte, dacă nu toată pierderea de capital natural. Totuşi, astfel de compensaţii, dacă ar exista, 
ar putea să fie luate în calcul numai în raport cu anumite praguri de capital natural critic, 
dincolo de care compensaţiile nu mai pot funcţiona. În realitate, capitalul natural critic nu 
poate fi decelat datorită complexităţii sistemelor naturale: inerenta dinamică nonliniară a eco-
sistemelor, precum şi caracterul lor istoric (Ekins, 2003). Dată fiind această complexitate, este 
greu de imaginat cum cunoaşterea şi tehnologia ar putea vreodată compensa pierderile de 
capital natural (e.g., Ehrlich et al., 1999; Barbier, 2005). În această situație, acțiunea nerațională 
de distrugere a capitalului natural ar fi cea mai rea alternativă și trebuie deci evitată. 
 

 2.1. Sănătatea mediului şi sănătatea umană 
Buna sănătate a omului este condiţionată de utilizarea de bunuri şi servicii ecosistemice 
sănătoase, şi în special habitat şi nutriţie sănătoase, precum şi şi minimizarea riscurilor de 
catastrofă. Astfel, monitorizarea sănătăţii umane actuale începe în mod necesar cu 
monitorizarea sănătăţii ecosistemelor (Jameton & Pierce, 2001; Waltner-Toews, 2004), şi are în 
vedere diverşi poluanţi cu mare potențial dăunător. 
 
 

3. Conştientizarea mediului înconjurător: relevanţa ştiinţelor şi tehnologiilor de mediu 
 

3.1. Principiul precauţiei în exploatarea resurselor naturale (IUCN) 
Dată fiind complexitatea şi dificultatea previziunilor în sistemelor naturale (capitolul 5), şi 
ireversibilitatea proceselor viului, trebuie precauţie în orice program şi activitate vizând 
gospodărirea capitalului natural. Pentru a evita pierderi iremediabile de capital natural sau 
pentru a evita catastrofele locale / globale (capitolul 5), decizia si acţiunea trebuie ghidată de 
precauţie. În acest spirit, Uniunea Internaţională pentru Protecţia Naturii (UIPN) a adoptat în 
2004 o rezoluţie care reco-mandă că Principiul Precauţiei trebuie să aibă întâietate în procesul 
de decizie şi management care priveşte mediul (IUCN Congress Bulletin, 2004). 
 
Principiul precauţiei corespunde conceptual Ipotezei Asigurării în ecologie, ceea ce înseamnă 
de exemplu, în cazul structurii ecosistemului, că o biodiversitate ridicată este benefică pentru 
ecosisteme pentru că diversitatea conferă stabilitate sporită împotriva perturbărilor sau/şi 
stresurilor. O fertilă dezbatere ştiinţifică (şi topic de cercetare) a început în ecologie pe acest 
subiect - Dezbaterea Diversitate-Stabilitate. O bază teoretică şi empirică există deja în sprijinul 
ipotezei asigurării (e.g., Tilman & Downing, 1994; Bengtsson, 1998; Yachi & Loreau, 1999; 
Borrvall et al., 2000; McCann, 2000; Loreau et al., 2001; Moore, 2005). 
 

3.2. Ecologie industrială: principii şi aplicaţii; biotehnologii pentru mediu 
 

2 



 

Umanitatea a început odată cu facerea uneltelor, i.e. obiecte materiale pe care ancestorii 
noştrii le-au modelat şi utilizat iniţial pentru a-şi înbunătăţi viaţa. 
Prin urmare, principiul precauţiei poate satisface şi pe scepticii tehnologiei (care nu văd mare 
avantaj în a dezvolta noi tehnologii, nici măcar pentru scopul precis al unui mod de viaţă 
sustenabil) şi pe optimiştii tehnologiei (care au încredere că progresul tehnologic va elimina 
toate obstacolele prezente şi viitoare din calea dezvoltării şi sustenabilităţii. 
In realitate, politicile bazate pe principiul precauţiei duc la exploatarea mai puţin 'sălbatică' a 
naturii, şi la restrângerea accesului la resurse (în prezent el este cvasinelimitat). In economiile 
de piaţă, scăderea ofertei resurselor pe fondul unei staţionări sau creşteri a cererii duce la 
creşterea preţurilor pentru resursele naturale - ceea ce este bine, deoarece va încuraja o masă 
critică de investiţii în R&D (Cercetare şi Dezvoltare) necesare în dezvoltarea şi adoptarea 
tehnologiilor compatibile cu sustenabilitatea (Costanza & Daly, 1992). O astfel de abordare a 
fost numită Precauţie prin Experientă, şi presupune şi o puternică implicare a publicului 
(Welsh & Ervin, 2006). 
Ne amintim că ideea de dezvoltare durabilă constă în aceea că un sistem economic nu poate 
să se dezvolte în afara sistemului social care îl conţine, şi care la rândul lui nu poate să existe 
în afara sistemului natural care îl conţine şi suportă. Ne mai amintim şi cum capitalul natural 
(capi tolul 2.3) nu poate fi substituit de capitalul uman sau artificial. 
In realitate sistemele tehnologice s-au dezvoltat atât de rapid încât au ajuns să aibă un impact 
critic asupra societăţii - sisteme socio-tehnologice (Michael, 2003; Turner II et al., 2003). 
Astfel de sisteme nu trebuie privite ca fiind bune sau rele per se. In schimb, trebuie să fim 
conştienţi de faptul tehnologia multiplică efectul acţiunii umane: sustenabil sau nesustenabil. 
In viitor tehnologia trebuie să faciliteze modurile de viaţă sustenabile. In acest fel, tranziţia 
către sustenabilitate  trebuie să ţină cont de în mod simultan de aspectele sociale, ecologice şi 
economice ale tehnologiei. 
Pentru aceasta, ştiinţa şi tehnologia trebuie să fie reinventate, să devină compatibile cu 
sustenabilitatea. 
Acest lucru se poate realiza prin: 
Concepția de tehnologii cu adevărat superioare, în sensul că sunt de fapt benefice mediului 
înconjurător (i.e., concepţia lor, manufactura şi utilizarea nu presupun distrugerea capitalului 
natural) 
Competitivitatea preţ-beneficii a acestor tehnologii superioare pe piaţă (Gruebler et al., 1999). 
Tehnologia trebuie să devină capabilă să ajute în creerea de sustenabilitate în cadrul unui 
concert de perspective şi abordări contemporane în ştiinţă, economie şi societate (e.g., Duda 
& El-Ashry, 2000; Gagnon et al., 2007). Marea provocare este transferul cunoştiinţelor şi 
experienţelor practice în comunitatea mondială de afaceri (Lober et al., 1998; Gray & Milne, 
2002). 
Un bun exemplu la îndemână vine din domeniul biotehnologiilor: domeniul pionier al 
biosenzorilor. În mod curent, în ciuda unei adevărate explozii în tehnici şi aplicaţii în 
monitorizarea sănătăţii mediului şi omului, biosenzorii încă sunt văzuţi doar ca simple 
instrumente analitice. Totuşi, vom arăta aici, ei au un enorm potenţial tehnologic. 
În prezent, se recunoaşte din ce în mai mult că tehnologia trebuie să devină mai hibridă: 
artificial şi ecologic. 
Până acum, umanitatea are o lungă tradiţie de utilizarea a naturii pentru diverse dezvoltări 
tehnologice: 
Biotehnologiile: aplicaţii controlate ale proceselor biologice, 
Bionica: reproducerea artificială a structurilor şi funcţiilor biologice. 
Totuşi, zona de mijloc dintre cele două abordări, reprezentată de adevăratele tehnologii 
hibride, lipseşte pe moment. 
Adevăratele tehnologii hibride cer mai mult decât manipulări sau mimetisme ale proceselor 
naturale. Ele presupun o continuitate funcţională între componentele vii şi cele nevii. Dar 
acest lucru este foarte dificil de realizat, deoarece sistemele nevii şi cele vii au comportamente 
fundamental diferite: dinamici liniare vs. neliniare. 
 



 

4.    Indicatori ai sustenabilităţii 
 

4.1. Indicatori ecologici 
Poluanţii individuali şi combinaţii de poluanţi afectează producătorii primari (în lanţurile 
trofice) mai ales direct, de obicei prin inhibarea fotosintezei. Pe urmă afectează consumatorii, 
mai întâi indirect, prin diminuarea hranei disponbile, şi abia mai târziu în mod direct, prin 
efecte toxice (Preston 2002). Evaluările toxicităţii via bioteste pot identifica astfel de diferenţe 
ecotoxico-logice. Ele trebuie să fie parte a setului de indici ecologici pentru monitorizarea 
sănătăţii ecosistemice (Slijkerman et al. 2003). O observaţie: rezultatele obţinute cu bioteste 
monospecifice nu pot fi extrapolate la ecosisteme întregi (Forbes et al. 2001). Pentru 
ecosisteme, trebuie utilizate testări experimentale tip mezocosm şi/sau macrocosm. 
Printre indicii pentru calitatea apelor, sunt (pentru o sinteză detaliată se poate apela la 
Spellerberg, 2005): 
 Indicele Saprobic Pantle & Buck (Pantle & Buck, 1955) masoară calitatea apei în raport 

cu încărcătura organică. Acest indice este mo-mentan considerat incompati-bil cu DA. 
 Bogăţia în specii (Magurran, 2004) este numărul de specii într-o probă de dimensiuni 

cunoscute 
 Indicele Descy al Diatomeelor (Descy 1979, AFNOR, 2000), foloseşte diatomeele. 
 Indici cu nevertebratele bentice: Shannon-Wiener (Spellerberg, 2005), Indicele 

Echitabilităţii lui Pielou (Pielou, 1977), Dominanţa McNaughton (McNaughton 1968). 
 

4.2. Indicatori sociali 
Riscurile aduse de schimbările climati-ce contribuie la lărgirea inegalităţilor dintre oameni 
(WHO, 2002; Epstein, 2005; Sunyer & Grimalt, 2006). 
Vulnerabilitatea se adânceşte în ţările subdezvoltate şi în interiorul populaţiilor umane şi 
categoriilor sociale de-favorizate. Iar consecinţele pe termen lung ale bunei funcţionări a 
societăţii ca întreg sunt greu de anticipat (IPCC-WGII, 2007). 
Un index pentru vulnerabilitatea socială la schimbările climei a fost propus de Vincent (2004), 
în care vulnerabilitatea este înţeleasă ca expunere la riscuri şi capacitate socială de a face faţă 
riscurilor. Indicele vulnerabilităţii sociale (IVS) face referire specială la ţările africane şi rezultă 
din compunerea procentuală a cinci subindici (şi ai compoziţi): 

- 20% bunăstarea economică şi sta-bilitatea, 
- 20% structura demografică, 
- 40% stabilitatea instituţională şi capacitatea infrastructurii publice, 
- 10% interconectivitatea globală, 
- 10% dependenţa de resursele na-turale (mai ales de apă). 

Principalele aplicaţii ale IVS sunt în orientarea eforturilor de dezvoltare a capacităţii de 
management adaptativ spre ţările cele mai în nevoie, şi pentru structurarea, deci 
eficientizarea acţiunii (Vincent, 2004; Adger & Vincent, 2005). Pentru scopurile manageriale, 
SVI trebuie folosite în tandem cu indicatorii bio-fizici potriviţi, şi cu indicele de dezvoltare 
umană (IDU) al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. 
 

4.3. Indicatori economici 
Strategii şi managerii trebuie să identifice compromisurile potrivite dintre costurile şi 
beneficiile protecţiei eco-sistemelor sensibile. De exemplu, dintr-o perspectivă eco-nomică şi 
financiară, ecosistemele din bazinele râurilor (mai ales pădurile) trebuie luate drept 
infrastructură pentru ape, şi valorizate cu ajutorul balanţelor cost-beneficii (Emerton & Bos, 
2004). 
Preţul cherestelei nu include de obicei distrugerea altor beneficii ale pădurii - preţul este mult 
subestimat. Estimarea corectă trebuie nu numai să includă costurile extragerii şi transportului 
lemnului ci şi costurile distrugerii ce-lorlalte funcţii ale pădurii. O cale ar fi introducerea în 
costul cherestelei şi a costurilor de reconstrucţie necesare după inondati. 
Dilemele sociale şi adaptarea echitabilă la schimbările climatice sunt complexe, şi includ 
dinamica cercului vicios de subdezvoltare şi supradepen-denţă de resursele ecosistemice locale 
pentru supravieţuire. 



 

In astfel de context, angajamentele generale sunt uşor de luat dar responsabilităţile sunt 
ambigue. Soluţiile propuse până acum accentueaza nevoia de a îndepărta obstacolele din 
calea participării echitabile a cetăţenilor în planificare şi decizie (Paavola & Adger, 2005). Dar o 
participare eficientă are nevoie să fie şi fezabilă economic şi informată; ceea ce poate fi dificil 
de realizat din cauza sărăciei şi subdezvoltării. Astfel, orice soluţie trebuie să înceapă cu 
educaţia, în special educaţia asupra schimbărilor de mediu şi dezvoltării durabile. 
 

4.4. Indicatori sintetici 
 
Indicele Degradării Mediului (IDM) (Jha & Bhanu Murthy, 2003) se bazează pe calcularea CKM 
globale (CKMG) din mai multe analize CKM separate. 
Indicele SustenabilităţiiMediului (ISM) a fost propus de Daniel et al (2005), şi clasifică ţările 
după perfor-manţa lor în gospodărirea şi ocrotirea mediului.ISM este sprijinit de un con-
sorţium condus de Centrul Yale pentru Legislaţie şi Politici ale Mediului de la Universitatea 
Yale. Scorurile ISM sunt calculate folosind cinci componente principale: 
■ Starea actuală de sănătate a sistemelor naturale ale ţării 
■ Nivelul de stres antropogenic asupra mediului 
■ Nivelul de vulnerabilitate umană şi societală la perturbările mediului care pot afecta 
oamenii 
■ Capacitatea societală şi instituţională de a răspunde provocărilor mediului 
■ Capacitatea de abordare a problemelor de mediu pe plan internaţional 
Nici o ţară nu are scoruri foarte mari pe toate componentele. Aceasta în-seamnă că fiecare 
ţară are mult de învăţat din experienţă celorlalte. 
Un alt pattern interesant: ţările cu scorul cel mai mare au o bogată zestre naturală şi o 
densitate mică a populaţiei. Deci, aceleași  valori ridicate vor trebui demonstrate în viitor cu 
ocazia unor provocări majore, de exemplu cu schimbările de mediu legate de climă. 

Indicele Amprentei Ecologice (IAE) măsoară cantitatea de resurse naturale necesare oamenilor 
(e.g., Wackernagel & Rees, 1996). Acest indice este esenţial în legătura economiei cu ecologia, 
un bun instrument pentru introducerea sustenabilităţii în afaceri, deoarece propune o 
valorizare financiară a bunurilor şi serviciilor ecosistemice, ceea ce face inteligibile din punct 
de vedere economic (şi exprimabile finan-ciar) conceptele de capital natural şi bunuri şi 
servicii ecosistemice. Fiecare ţară trebuie să fie conştientă de propriile vulnerabilităţi în faţa 
efectelor complexe ale degradării mediului. 

Vulnerabilitatea explică de ce ţări cu acelaşi nivel de expunere au riscuri diferite de decese: 
diferă capacitatea de a face faţă şi de adaptare. Indicatori ai vulnerabilităţii sunt: 
■ Economici - lipsa rezervelor şi capital deficitar, 
■ Sociali - organizare sociala slabă şi absenţa mecanismelor de suport social, 
■ Tehnic - construcţii şi locuinţe nesigure, şi 
■ De mediu - fragilitatea ecosis-temelor 
Indicele Vulnerabilităţii Mediului (IVM) (Kaly et al., 2004) nu ia în mod explicit în calcul 
aspectele socio-eco-nomice, dar foloseşte 50 de indicatori de mediu diferiţi pentru a estima 
gradul de vulnerabilitate al mediului fiecărei ţări în faţă riscurilor naturale şi umane, pe o scară 
care conţine cinci trepte: 
- Rezilient 
- Expus riscurilor 
- Vulnerabil 
- Foarte vulnerabil 
- Extrem de vulnerabil 

IVM este susţinut de un consorţiu condus de Comisia de Geoştiinţe Aplicate a Pacificului de 
Sud (CGAPS) şi de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Indicatorii de mediu 
ţin de probleme generale precum: 
- Schimbarea climei, 
- Expunerea la dezastre naturale, 
- Sănătatea umană, 



 

Sustainability CONCEPT 
CONCEPTUL Sustenabilităţii 

Sustainability FILTERS 
FILTRELE de sustenabilitate 

Economy 
Economìa 

Human Society 
Societatea Umană 

Biosphere / Ecosystems 
Biosfera / Ecosysteme 

Ecological 
Ecologic 

Social 
Social 

Economical 
Economic 

- Agricultura şi pescuitul, 
- Apa, 
- Deşertificarea, 
- Biodiversitatea. 
Conform rezultatelor, dintr-un total de 235 de ţări luate în calcul, la viitoare şocuri, 
- 14 sunt reziliente, 
- 43 sunt expuse riscului, 
- 81 sunt vulnerabile, 
- 62 sunt foarte vulnerabile, 
- 35 sunt extrem de vulnerabile. 
La nivel global, pe lângă aspectele geologice şi geografice precum regi-mul precipitaţiilor, 
vulcanii, cutremurele şi tsunami, unele riscuri aparţin de anumite categorii socio-economice: 
(Kaly et al., 2004; SOPAC-UNEP-EVI, 2005).: 
- SO2, 
- Minierit, 
- Densitatea populaţiei, 
- Conflict (uneori asupra exploatării re-surselor naturale) 
 
Indicele Riscului de Dezastru (IED) se referă exclusiv la riscurile de pierdere de vieţi omeneşti în 
situaţii de dezastre la scară medie şi mare din cutremure, furtuni şi inundaţii. Aici, mortalitatea 
este o valoare proxima pentru riscul de dezastru. IRD a fost construit pe baza datelor istorce 
dintre 1980 şi 2000. Nu ţine cont de riscul în sine al eve-nimentului cauzator, dar este o 
expresie combinată a expunerii fizice la evenimentele extreme şi vulnerabilitate. 
Acest indice este propus de Biroul pentru Prevenirea Crizelor şi Refacere (BPCR) al PNUD 
(BCPR,2004). Dacă periodic aduşi la zi, indici sintetici pot fi folosiţi pentru managementul 
adaptativ al fiecărei ţări, şi pentru monitorizarea dezvoltării durabile. 

5. Scenarii şi modele în implementarea dezvoltării sociale  
5.1. Scenarii de dezvoltare durabilă vs nedurabilă; viitorul omenirii 

Succesul tranziţiei către sustenabili-tate este condiţionat de anumite procese cheie care 
trebuie să se întâmple: comutarea majorităţii investiţiilor economice de la tehnologiile şi 
practice nesustenabile la cele sustenabile. 
Pentru aceasta, trebuie să demonstrăm că sustenabilitatea crează prosperitate (Feiler et al., 
2004). Metoda se bazează pe conceptul de incluziune descris în capitolul 1, şi de către Giddings 
et al (2002): economia  este un subsistem al societăţii, ea însăşi un subsistem al biosferei. 
Aceasta înseamnă că, în abordarea  noastră indicii economici sunt văzuţi ca relevanţi (valori 
acceptabile sau nu) numai în cadrul valorilor indicilor sociali, care la rândul lor sunt relevanţi în 
cadrul valorilor indicilor ecologici. 

 
Sistem de filtre ale 
sustenabilităţii pentru 
luarea deciziilor în 
analizele pe bază de 
scenarii. Scenariile A 
şi B sunt sustenabile - 
Procesul de decizie 
corespunzător lor 
trece cu succes prin 
toate cele trei 
filtre. Scenariile C, D 
şi E nu 
sunt sustenabile - 
ratează 
cel puţin un filtru. 

Astfel, un tip de scenariu care cu adevărat face dezvoltare durabilă (i.e. definit drept scenariu 
de dezvoltare durabilă) este cel în care procesul de-cizional ia în considerare toate cerinţele 



 

din fiecare filtru de sustenabilitate (săgeata parcurge cu succes toate cele trei filtrele). Când 
decizia ratează unul din filtre, avem un scenariu de dezvoltare ne-sustenabilă: nu este viabil pe 
termen lung, i.e. sunt de aşteptat noi şi mari probleme. 
Insistăm pe ideea că şi filtrul economic trebuie parcurs cu succes. Subliniem încă o dată aici că 
sustenabilitatea nu înseamnă numai protecţia naturii sau protecţia socială, ci şi dezvoltare 
economică. Dacă filtrul sustenabilităţii economice este ratat, atunci sistemul nu este fezabil 
din punct de vedere economic (nu satisface nevoile econo-mice, deci la un moment dat filtrele 
ecologic şi social vor pierde relevanţa în faţă dificultăţilor economice. 
 
Provocarea prezentului este realizarea conexiunii dintre aceste scenarii de dezvoltare locală şi 
scenariile globale ale viitorului omenirii, precum cele ale PISC sau ale proiectului ALARM 
finanţat prin Programul Cadru 6 al UE: http://wwwalarmproject.net.ufz.de . 
 
Pentru aceasta, trebuie să identifice un limbaj comun pe baza tipologiei (definiţiilor) 
scenariilor din literatura internaţională. Astfel (e.g., Rotmans et al., 2000), descriem în 
paragrafele următoare modul în care scenariile noastre pot fi integrate în coroborări locale-
globale. Astfel, scenariile noastre sunt: 

-  Previzionare (nu post-vizionare), i.e., ele explorează consecinţe viitoare ale unei serii 
de prezumţii 

- Descriptive (nu normative), i.e., o serie de evenimente posibile indiferent de 
preferinţe. Cu toate astea, scenariile dezvoltate de noi pot fi înţelese a posteriori, şi astfel să 
fie într-o anumită masură normative: scopul este ca scenariile de dezvoltare durabilă să fie 
preferate în procesul de luare a deciziilor în faţa scenariilor de dezvoltare nedurabilă. 
 

In acest caz, ele vor trebui să devină normative în detalii. Scenariile normative însa, au nevoie 
să fie permanent actualizate în funcţie de noile detalii şi progrese. 
  > Calitative (nu cantitative), pentru că ele sunt narate, deci încă nu sunt derivate prin 
simulări matematice (e.g., precum modelele de simulare furnizate în rapoartele PISC). Dar, 
aspecte cantitative (i.e. sub-scenarii cantitative) sunt vizate în proiectele noastre de cerce-
tare. Trebuie să spunem că, dată fiind complexitatea problemelor şi a contextului Central 
European al tranziţiei societăţilor şi economiilor, este foarte greu de găsit genul de date 
solide de care este nevoie în modelările realiste, mai ales atunci când sunt implicate aspecte 
sociale. În cazul problemelor ceva mai tehnice, ecologice, metodele cantitative au mai multe 
şanse de succes. Deseori, scenariile din literatura internaţională folosec liniile narative ale 
PISC-SRES (e.g., SRES, 2000; Martens & Rotmans, 2005; Faber et al., 2007). 

  > Expert (i.e., ele nu sunt participatorii), deoarece sunt elaborate în grup de experţi. 
Totuşi, nu există aici o divizare de fond expert/ participatoriu, din două motive. Primul, o 
investigaţie asupra percepţiei sociale a fost realizată în cadrul studiului, în care cetăţenii au 
propus opţiuni (Ciumasu et al., 2008b). Al doilea, scenariile dezvoltate de experţi au scopul 
precis de a servi în viitoarele procese de luare a deciziilor în format participatoriu. În acest 
proces, scenarii aplicabile vor fi definite după cum indică priorităţile derivate din (1) studiile 
ştiinţifice asupra particularităţilor zonei avute în vedere (e.g., potenţialul mai bun pentru 
turism, agricultură) şi (2) reacţiile colectate de la actorii sociali şi economici via astfel-
numitele ateliere de scenarii (Street, 1997). Ca şi corolar al particularităţilor expert, scenariile 
noastre trebuie să fie înţelese a fi centrate pe acţiune (Marchais-Roubelat & Roubelat, 2008), 
deoarece ele vizează lanţul procesului decizional. 

Abordarea noastră ţinteşte să fie o referinţă pentru înţelegerea situaţiei şi un instrument 
aplicabil în context Central European şi mondial. 
 > Integrat, deoarece ele sunt corente între ele via conceptul unificator din care această 
metodă a fost derivată. 
 

5.3. Rolul curentelor şi partidelor politice şi a ONG-urilor în tranziţia către sustenabilitate 
 

http://wwwalarmproject.net.ufz.de/


 

Protecţia mediului este corect apărată atunci când este parte a programelor de guvernare 
apartidelor majore. Partidele 'verzi' nu sunt cea mai inspirată cale de a promova 
sustenabilitatea. În primul rând, sustenabilitatea nu este o chestiune de preferinţă, ci ceva 
necesar, şi nici un partid nu are dreptul moral de a pretinde vreun fel de autoritate asupra 
temei. Pretinzând contrariul, partidele verzi produc mai mult rău decât bine, deoarece 
compromit idea pe care pretind că o apără. 
În al doilea rând, sustenabilitatea se sprijină pe fapte şi dovezi ştiinţifice, nu pe ideologii şi/sau 
opţiuni stânga vs dreapta. Invazia ideologică (din orice parte) este de fapt o încercare de a 
sechestra idea de sustenabilitate, şi acest lucru nu poate duce decât la compromiterea ideii de 
sustenabilitate în ochii cetăţenilor. 
În al treilea rând, partidele 'verzi' sunt de stânga, şi ele resping instrumente practice ale 
sustenabilităţii dacă ele sunt văzute ca opuse din punct de vedere politic. De exemplu, ele tind 
să respingă valoarea pieţei libere, deşi piaţa este un instrument important pentru fezabilitatea 
sustenabilităţii. 
 
 

5.4. Rolul globalizării şi mecanismelor de piaţă în tranziţia către sustenabilitate 

 

Aspectele globale care au influenţă asupra sustenabilităţii sunt: 
> Piaţă mondială constă în faptul că preţul resurselor depinde de cererea globală pentru 

resurse (condusă de dezvoltarea economică a naţiunilor) şi de oferta globală de astfel de 
resurse. 

> Sistemul de comunicare globală constă într-un circuit interactiv al informaţiilor pe teme 
legate de progresul ştiinţific şi tehnologic. acesta face că o tehnologie de succes este rapid 
cunoscută şi adoptata în toată lumea. 

> Circulaţia globală a persoanelor înseamnă că, dată fiind uşurinţa de a se informa asupra 
oportunităţilor, şi de a călători, oamenii talentaţi pot migra acolo unde sunt pentru ei şanse 
mai bune de succes si perfecţionare. Un prim rezultat net este fuga creierelor, o pierdere 
pentru ţara de origine. Dar există şi un efect opus, benefic: oamenii pot călători pentru a-şi 
spori calificările şi apoi se pot întoarce acasă (circulaţia creiereleor), sau pot colabora la 
distanţă cu ţara de ori-gine (interconectarea creierelor) (Ciumaşu, 2007b). 

 
Economia modernă este dependentă de petrol (The economist, 2005b,c). Creş-terea 
economică globală determină o creştere globală a cererii de petrol, dar accesul la petrol nu 
poate creşte mai mult deoarece nu s-au descoperit noi zăcăminte majore, iar cele existente au 
costurile de exploatare în creştere. 
La o ofertă globală de petrol oarecum constantă, venirea recentă pe piaţa globală a Chinei şi a 
altor tări in curs de dezvoltare (mai ales grupul BRIC - Brazilia, Rusia, India şî China) a 
determinat o creştere accelerată a cererii de petrol, ceea ce a determinat o explozie a preţului 
petrolului - mai mult decât triplu din 2001. Chiar în condiţiile scăderii actuale a preţului 
petrolului datorat crizei mondiale, preţul este încă foarte ridicat. 
Atunci cand preţul petrolului este scăzut, există prea puţină motivaţie pentru a căuta surse 
alternative de energie. Alte surse sunt de obicei mai puţin eficiente ca preţ, cel puţin la 
actualul stadiu de dezvoltare tehno-logică, şi în plus sunt noi pe piaţă. Astfel că acestea sunt 
mai scump de utilizat decât petrolul. 
Totuşi, preţul petrolului face ca actualele tehnologii dependente de petrol să fie din ce în ce 
mai scumpe. Şansa tehnologiilor care nu sunt bazate pe petrol va fi creşterea preţului petro-
lului până la punctul în care ele vor deveni mai ieftine. Produsele şi serviciile noi şi curate vor fi 
preferate de consumatori nu atât pentru ca vor fi 'verzi' ci mai ales pentru că vor fi ceea ce 
caută oamenii: bun şi abordabil ca preţ (The Economist, 2005a,b). 

Strategiile naţionale şi locale pentru comutarea pe resurse alternative şi, în general pentru 
tranziţia la sustenabilitate, trebuie să ţină cont de progresele majore care apar prin inovaţiile 
care sunt făcute posibile de piaţa mondială, comunicarea şi circulaţia bunurilor, serviciilor şi 
persoanelor. 



 

 

6. Exploatarea durabilă a ecosistemelor 
 

6.1. Pricipii de exploatare durabilă a ecosistemelor 

Economia viitorului trebuie să fie bazătă pe energii regenerabile, neutre în raport cu carbonul 
(i.e., să nu afecteze concentraţia atmosferică de CO2). 

Resursele naturale trebuie văzute ca limitate şi utilizate fară a compromite integritatea 
ecosistemelor. Ne trebuie deci o exploatare durabilă a ecosistemelor. De exemplu, hrana 
trebuie produsă via agricultura sustenabilă. 
 
Dezvoltarea socio-economică trebuie decuplată de consumul şi degradarea mediului. Eventual, 
trebuie să adoptăm o economie constantă, în care creşterea economică nu trebuie să fie un 
scop în sine (pentru detalii, vedeţi Czech & Daly, 2004). 
 

Deciziile care afectează comunităţi întregi trebuie luate prin guvernantă, i.e., dialogul părţilor 
interesate, şi implica-rea constantă a publicului. Numai aşa pot funcţiona comunităţile 
sustenabile. 
 
Conform estimărilor curente, suprafaţa globului a fost transformată de umanitate (Vitoushek 
et al., 1997), oamenii utilizând 10 - 55% din producţia fotosintetică terestra (Rojstaczer et al., 
2001). Următorii 40-50 de ani sunt probabil perioada finală a schimbărilor rapide a utilizării 
terenurilor, mai ales prin conversia ecosistemelor naturale la agricultură. Aceste modi-ficări 
vor fi un principal factor al schimbărilor globale, alături de schimbările climatice (Foley et al., 
2005). În condiţiile cererii crescute de consum de biomasă într-o lume cu populaţie umană în 
creştere, şi cu venituri per capita în creştere, conceptul de agricultură sustenabilă câştigă 
teren, ajutat de stiinţă şi tehnologie (Doorman., 1999). 
 

In general, relaţia de incluziune dintre sistemele naturale, sociale, şi economice (capitolul 1) 
trebuie să fie respectată. 
 

6.2. Recomandări practice pentru exploatarea durabilă a ecosistemelor 

Exploatarea durabilă a ecosistemelor se poate sprijini doar pe ştiinţă - fapte, nu mituri sau 
dogmă. Rolul ştiinţei este să genereze opţiuni - input pentru guvernanţă. Iar cel mai bun 
instrument este analiza pe bază de scenarii - precum cele ale PISC, ALARM, şi proiectul nostru 
pe Ciric. 

Consecinţele schimbărilor globale sau locale sunt investigate cu metode care aparţin uneia din 
următoarele categorii co-relate: 

- experimente, 
- extrapolări, 
- modele fenomenologice, 
- modele populaţionale bazate pe teoria jocurilor, 
- opinii expert, 
- modelări şi scenarii bazate pe rezultate concrete. 

Practica dezvoltării durabile înseamnă în principiu că o comunitate umană (Cairns, 2004): 
- protejează şi dezvoltă capitalul natural, 
- respectă, păstrează biodiversitatea, 
- înlocuieşte sistemele pur industri-ale cu cele hibride, eco-industriale, 
- adoptă materiale reciclabile şi biodegradabile, 
- monitorizează organizat şi sistematic integritatea şi sănătatea ecosistemelor, 



 

- desfăşoară reconstrucţia ecologică după ce dezastrele de mediu au avut loc, 
- promovează un mod de viaţă care este compatibil cu dinamica ecosferei 

Informaţia la îndemână este de multe ori foarte incompletă (Sutherland, 2006). De aceea 
Principiul Precauţiei trebuie să aibă întâietate. 
Orice management financiar trebuie să ia să considerare riscurile de mediu. O mare parte 
dintre iniţiativele de conec-tare a aspectelor de mediu şi economice aparţin companiilor de 
asigurări – ele sunt printre primii actori economici care caută să înţeleagă riscurile pe care le 
comportă schimbările de mediu (WCCDL, 2006). 
 
Mecanismele de piaţă trebuie folosite din plin pentru a cuantifica valoarea bunurilor şi 
serviciilor ecosistemice. Dar, trebuie să existe mecanisme care să verifice şi să corecteze 
erorile inerente naturii pieţelor - precum variaţiile neaşteptate. 

 

7. Tranziţia către sustenabilitate 
7.1. Probleme epistemologice ale conceptului de dezvoltare durabilă 

O viziune mai veche şi profund ero-nată asupra sustenabilităţii este repre-zentată de relaţia de 
cercuri suprapuse dintre mediu, societate şi economie. Conform acesteia, cele trei domenii se 
suprapun două câte două, şi toate trei în mijloc. În timp ce acest tip de reprezentare poate fi 
folositor pentru descrieri didactice ale tipurilor de interacţiune posibile între cele trei, nu este 
reprezentativă pentru sustenabilitate, chiar dacă o folosesc în acest scop. Ea trebuie 
abandonată. Oricum, putem spune pe baza experienţei că membrii Societăţii Internaţionale 
pentru Economie Ecologică folosesc abordarea descrisă prin relaţia de incluziune (capitolul 1), 
nu aceasta. 
Ce este greşit: acest tip de suprapunere implică existenţa unor domenii din economie care nu 
au nimic a face cu societatea şi/sau mediul. Realitatea însă este ca aceste domenii nu există. 

 
 
 

 O preprezentare foarte usuală dar 
nepotrivită a relaţiei dintre econo-mie, 
societate şi mediu, în care correlaţiile sunt 
bilaterale (ariile A, B, şi C), şi trilaterală (D) 

 
In fapt, această percepţie este la ori-ginea multor practici nesustenabile care contribuie la 
situaţia critică cu care se confruntă acum comunităţile globală şi locale. 
Există şi alte scheme, de obicei reprezentate ca tetraedru (Fig. 10), cu colţurile reprezentând 
mediul, societatea, economia şi politica (delimitată dintre aspectele sociale). Şi alte forme 
geometrice mai sunt folosite pentru a include şi mai multe colţuri (i.e. de obicei alte sectoare 
socio-economice, de obicei tehnologia). Aceste scheme, totuşi, sunt folosite pentru scopuri 
limitate, e.g., cartarea situaţiilor particulare de interes pentru autori. Dar din nou, acestea nu 
reprezintă conceptul de sustenabilitate per se. Dacă autorii pretind contrariul, atunci trebuie să 
fie atenţionaţi că fac o confuzie între conceptul de sustenabilitate (Giddings et al., 2002, şi 
studiile ISEE) şi o relaţie particulară reprezentativă pentru situaţia care se doreşte a fi descrisă. 
Multor oameni (mai ales dacă nu sunt profesionişti) le plac schemele complicate doar pentru 
că arată interesant. 
Pentru motive practice, nu trebuie consumat prea mult timp cu aspectele epistemologice, ci cu 
metodele şi aplicaţiile lor. 

 



 

 Viziunea tetraedrică asupra conceptului de sustenabilitate, incluzând explicit politica. 

Society Societatea 

 
 

7.2. Etica socială a dezvoltării durabile 

Un sistem social este sustenabil cât tensiunile interne sunt ţinute la minim. Aceast lucru este direct legat de justiţia 
socială, societatea asigură egalitatea şanselor pentru indivizi. 
In acest sens, o societatea sustenabilă, pe lângă o relaţie sustenabilă cu eco-sistemele sale suport, are nevoie să 
interzică orice formă de discriminare, fie ea de rasă, culturală, gen sau pe baza preferinţelor individuale. 
Este şi în interesul economic pe termen lung al părţilor interesate să existe o sursă funcţională şi bogată de resurse 
umane. De aceea, actorii economici, e.g., firmele private au un interes direct în a menţine sănătatea şi stabilitatea 
societăţii. 
 

In raport cu aceste desiderate, s-a dezvoltat în recent în firme conceptul de Reponsabilitatea Socială a Firmelor 
(RSF), care presupune ca firmele să-şi asume o serie de responsabilităţi. De exemplu, nu se foloseşte munca copiilor 
sau sclavagismul (adulţi). 
 
La nivel internaţional, consumatorii încep să fie atenţi la inegalităţile încorporate în actualel reguli ale comerţului 
mondial. Firmele responsabile social se raportează la conceptul de comerţ echitabil, care înseamnă că producătorii 
din ţarile sărace (i.e. mai slabe) obţin un preţ corect pentru exporturile lor. Trebuie evitată situaţia în care firmele 
intermediare câştigă mult mai mulţi bani decât oamenii care au făcut treaba propriu-zisă (agricultură, etc). 
 
 
 

7.3. Etica intergeneraţională a dezvoltării durabile 

La miezul sustenabilităţii este, prin definiţie, ideea că generaţiile prezente trebuie să acţioneze responsabil faţă de 
generaţiile viitoare. Cu alte cuvinte, trebuie să ne asigurăm că şi copii noştrii vor avea cel puţin aceleaşi şanse de  a-
şi satisface nevoile lor. Natura trebuie să fie protejată. Un proverb african spune că Nu lăsăm Pământul moştenire 
copiilor noştri, ci îl împrumutăm de la ei. 
In general, culturile tradiţionale încorporează ideea că trebuie avută grijă de resurse, e.g., precum în zicalele: "nu-ţi 
tăia creanga de sub tine", sau "nu mânca grâul de sămânţă". 
Imperativul continuităţii este identificabil şi credinţa creştină conform căreia copii vor plăti pentru greşelile 
părinţilor, sau în teologia hindusă după care evoluţia viitoare a sufletului este condiţionată de propriile greşeli. In 
cultura societală şi politică românească, responsabilitatea pentru nevoile generaţiilor viitoare se regăseşte în 
celebra expresie cultă atribuită lui Ştefan cel Mare: "Moldova nu-i a mea, şi nici a voastră, ci a urmăşilor urmaşilor 
voştri" (Barbu Delavrancea, Apus de Soare). Ca şi contra-exemplu negativ, civilizaţia sumeriană a dispărut ca o 
consecinţă a supraexploatării până la distrugere a ecosistemelor lor suport - copii lor au suferit (Tainter, 1988). 
Acelaşi lucru s-a întâmplat în timpul evului mediu timpuriu cu Vikingii din Goendanda şi Islanda, şi populaţiile 
Anasazi din sud-estul SUA, sau societăţile umane actuale din Montana (SUA) şi Rwanda (Diamond, 2005). In acelaşi 
timp, generaţiile prezente trebuie să poarte respect generaţiilor anterioare şi să aibă grijă de ele. Dialogul 
generaţiilor este esenţial pentru un proces deliberativ sănătos, pe baza valorilor perene ale societăţii. 
 

7.4. Implicarea publicului în luarea deciziilor care privesc dezvoltarea durabilă 

Politics 
Politica 

Environment 
Mediul 

 

Economy 
Economia 



 

Să luăm exemplul dezastrelor provocate de inundaţii în România şi restul Europei. Managementul riscului de 
inundaţii (Todini, 1999; Kundzevicz & Kaczmarek, 2000; Plate, 2002; Priest et al., 2005; SNMRI, 2005): 

- Minimizarea riscului de dezastru via sisteme de protecţie 
- Realizarea pregătirii preventive pentru eventualitatea dezastrului 
- Minimizarea efectelor dezastrului odată ce acesta a avut loc 

 
Pe lângă partea în mod esenţial profesională a acestor etape, există şi multe aspecte în care publicul trebuie să 
intervină. De exemplu, un important aspect al managementului riscului este asigurarea individuală de inundaţie. 
Atunci cand asigurarea este subvenţionată, deşi probabil cu intenţia bună de a ajuta la îndepărtarea efectelor, 
există şi efecte perverse: poate încuraja stabilirea în zonele cu risc ridicat, şi astfel să ducă la creşterea pierderilor 
materiale prin inundaţii. Fără aceste motivaţii, oamenii ar părăsi definitiv zonele cu risc ridicat. In anumite situaţii 
totuşi, nu există prea multe opţiuni. In acest caz, împărţirea riscului între asiguratori şi stat poate fi o soluţie 
sustenabilă pentru zonele de risc (e.g.Dahlstrom et al., 2003). In plus, investitorii pot identifica motivaţii şi căi prin 
care să contribuie la refacerea după inundaţie, mai ales în ţările sărace (care nu îşi permit să plătească pentru 
prevenirea dezastrelor) (Kun-reuther & Linnerooth-Bayer, 2003.) 
Pentru a înţelege în care caz este o situaţie dată, este nevoie de un dialog între public, autorităţi şi cei care 
furnizează cunoaşterea - oamenii de ştiinţă. Toate trei categoriile trebuie să-şi asume responsabilităţi, într-un 
triunghi al democraţiei şi sutenabilităţii (Ciumasu, 2007a). 
 
In special în ţările cu o istorie a administraţiei centralizate (e.g. în ţările Europene foste socialiste), oamenii au 
tendinţa să aştepte numai ajutor de la guvern în loc să încerce să se ajute singuri (e.g. Nunes Correia et al., 1998; 
McDaniels, 1999; Vari, A., 2002). In mod natural, este de aşteptat că integrarea acestor ţări in U.E. va contribui la 
emancipare, făcându-i pe oameni mai responsabili: guvernanta locală, via implementarea Principiului Subsidiarităţii 
al U.E. 
 
 

7.5. Mecanisme institutionale şi politici pentru implementarea sustenabilităţii 
 
Ţările în curs de dezvoltare par blocate într-un cerc vicios al sărăciei şi managementului deficitar al naturii: 
dezvoltarea economică în ţările cu venituri mici este însoţită de supra-exploatarea resurselor naturale (Barbier, 
2005). Adoptarea şi implementarea planurilor de sustenabilitate sunt o problemă dificilă în ţările în curs de 
dezvoltare prin lipsa resurselor financiare şi instituţionale (Loucks, 2000) dar şi din cauza conflictelor de interese ale 
diverselor părţi interesate (Gurjar, 2003). Mai ales ţarile în curs de dezvoltare au un interes în a cere investitorilor 
să vină cu planificare pe termen lung. Ţările în cauză trebuie să conceapă motivaţii pentru ca investitorii să facă 
astfel de investiţi pe termen lung 
 

7.6. Rolul educaţiei tinerilor în tranziţia către sustenabilitate 
Pentru a sprijini acţiunile în domeniul educaţiei de mediu şi conştientizarea publică a problemelor de mediu, 
Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat perioada 2005-2014 drept Decada Educaţiei pentru Dezvoltare Durabilă. 
Deoarece tineretul, generaţia viitoare, este în prezent direct interesată de definiţia WCED a dezvoltării durabile, 
tineretul trebuie considerat o principală forţă motrice în tranziţia către sustenabilitate. Subiectul este tratat în 
profunzime de alte cursuri de specialitate. 
 

7.7. Rolul educaţiei adulţilor în tranziţia către sustenabilitate 
 
O cultură globală a sustenabilităţii trebuie să fie dezvoltată în opinia publică pe baza unei "alfabetizări ecologice" 
(Orr, 1992; Oskamp, 2000). Această nouă alfabetizare trebuie să creeze la nivelul publicului un sistem eficient de 
cunoaştere, capabil să mobilizeze ştiin-ţa şi tehnologia pentru scopurile specifice sustenabilităţii (Cash et al., 2003). 
Din perspectiva omului de ştiinţă, alfabetizarea ecologică şi o mai bună implicarea a publicului corespunde în fapt la 
ceea ce a fost numit "un nou contract social" pentru ştiinţă şi omul de ştiinţă (Lubchenco, 1998): contractul pentru 
dezvoltarea durabilă. 



 

Pentru aceasta, programe eficiente de educaţie pentru dezvoltare durabilă tre-buie dezvoltate şi aplicate prin 
integrarea ştiinţei şi a interesului şi bunăstării publice, şi via actualizarea identităţilor, relaţiilor şi instituţiilor politice 
(McMichael et al., 2003; Miller, 2005). 
Un bun ghid pentru cercetare, mana-gement şi educaţia pentru sustena-bilitate este Agenda 21 a Naţiunilor Unite. 
Ea detaliază şi integrează toate aspectele ecologice, sociale şi econo-mice ale sustenabilităţii (UN Agenda 21). Este 
organizată în patru secţiuni care tratează (1) dimensiunile sociale şi economice, (2) probleme legate de conservarea 
şi gospodărirea resurselor pentru dezvoltare, (3) rolul grupurilor sociale majore, şi (4) mijloace de implementare. 
Iată un rezumat practic al aspectelor esenţiale pentru educaţia pentru dez-voltare durabilă: 
■ Integrarea mediului şi a dezvoltării în procesul de decizie 
■ Protecţia atmosferei 
■ Integrarea planificării şi managementului resurselor terestre 
■ Combaterea despăduriririlor (şi promovarea împăduririlor în zonele despădurite sau degradate) 
■ Management special prioritar pentru ecosistemele fragile: combaterea deşertificării şi a uscăciunii 
■ Management special prioritar pentru ecosistemele fragile: dezvoltarea durabilă a zonelor montane 
■ Promovarea conceptelor de agricultură sustenabilă şi dezvoltare rural, 
■ Conservarea diversităţii biologice (adică nu numai speciile "vedetă", ci cu accent pe fenomene la scara 
ecosistemelor precum poluare, specii-cheie şi ecologia comunităţilor) 
■ Managementul sănătos al biotehnologiilor în raport cu mediul 
■ Protecţia mărilor, şi a resurselor lor vii (de exemplu capacitatea oceane-lor de a funcţiona ca şi diminuator al 
concentraţiei CO2 -lui atmosferic) 
■ Protejarea calităţii şi volumelor disponibile de apă dulce: management integrat 
■ Managementul sănătos al chimicalelor toxice în raport cu mediul, inclusiv circuitul internaţional al produselor 
periculoase 
■ Schimbarea schemelor de consum 
■ Dinamica demografică pe termen lung (sustenabilitatea ei) 
■ Promovarea şi protejarea condiţiilor necesare pentru o bună sănătate a omului 
■ Promovarea sustenabilităţii aşezărilor umane (de exemplu descurajarea aşezării în zone cu risc mare de 
inundaţie) 
■ Managementul sănătos al deşeurilor periculoase, solide, radioactive şi al deversărilor domestice, în raport cu 
mediul 
■ Cooperarea internaţională pentru accelerarea dezvoltării durabile în ţările în curs de dezvoltare 
■ Dezvoltarea echitabilă 
■ Combaterea sărăciei 
■ Creşterea efortului internaţional în problemele femeilor, copiilor, şi tinerilor, 
■ Recunoaşterea şi consolidarea rolului populaţiilor indigene şi a comunităţilor lor 
■ Rolul organizaţiilor neguvernamentale, 
■ Rolul autorităţilor locale în identificarea şi aplicarea măsurilor în direcţia dezvoltării durabile 
■ Rolul oamenilor de ştiinţă şi al comunităţilor ştiinţifice şi tehnologice 
■ Rolul afacerilor şi industriilor 
■ Rolul muncitorilor şi al sindicatelor lor 
■ Rolul fermierilor 
■ Resurse financiare şi mecanisme pentru implementarea dezvoltării durabile 
■ Transferul tehnologiilor sănătoase în raport cu mediul, cooperarea şi dezvoltarea capacităţilor 
■ Dezvoltarea ştiinţei în general, pentru promovarea dezvoltării bazate pe cunoaştere 
■ Promovarea ştiintei dezvoltării durabile 
■ Asigurarea continuităţii funcţionale dintre mecanismele naţionale şi internaţionale, aranjamentele şi 
instrumentele pentru creşterea capacităţilor şi a cooperării 
■ Asigurarea infomaţiei necesare pentru luarea deciziilor 
■ Promovarea educaţiei, conştientizarea şi formarea publicului 
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