Practici bune pentru o dezvoltare durabila

The goal of Romania’s first sustainable development strategy from 1999 was to promote the
continuous improvement and preservation of the well-being of the population in correlation with
the requirements of a sensible use of natural resources and the conservation of the ecosystem.
This strategy was based on the premise that the benefits of economic development should
outweigh its costs, including those relating to the conservation and the improvement of the
environment. The country’s accession to the European Union in 2007 led to a change of
Romania’s national priorities, which resulted in the National Sustainable Development Strategy
of Romania – Horizons 2013-2020-2030. Adopted by the Romanian Government on 12 November
2008, the Strategy sought to reduce the socio-economic gap vis-à-vis the member states of the
European Union. To achieve sustainable development in Romania, and, by extension, to meet
the goals of the 2030 Agenda, together with the European Union’s commitments regarding the
2030 Agenda, this Strategy is built around the citizen and the needs of future generations.
Strategia de dezvoltare durabilă a României se bazează pe premisa că dezvoltarea durabilă
necesită o mentalitate care, odată adoptată de cetățean, va contribui la crearea unei societăți mai
echitabile definite prin: echilibru și solidaritate și capacitatea de a face față schimbărilor aduse de
actualul plan global. , provocări regionale și naționale, inclusiv o populație în scădere.
Preocuparea statului pentru cetățenii săi și respectul cetățenilor față de instituțiile publice colegii
lor, pentru valorile morale și pentru diversitatea culturală și etnică vor duce la o societate durabilă
În termeni economici, este necesar să se asigure o creștere economică pe termen lung care să
beneficieze cetățenii țării. Economia unei țări este adesea măsurată în cifre care nu iau în
considerare potențialul fiecărui cetățean. Transformarea economiei într-un mediu durabil și
competitiv este nevoie de o nouă abordare, bazată pe inovație, optimism și rezistență
cetățenească. Această abordare ar trebui să creeze o cultură antreprenorială în care fiecare
cetățean să își poată îndeplini potențialul atât în termeni materiali, cât și aspiraționali. În termeni
sociali, este necesar să se creeze o societate coezivă capabilă să beneficieze de îmbunătățiri ale
sistemelor de educație și de îngrijire a sănătății, de o reducere a inegalității de gen și a diviziunii
urbane-rurale.
Acest lucru va avea ca rezultat promovarea unei societăți mai deschise, în care cetățenii să se
simtă apreciați și susținuți. Pentru a realiza acest lucru, este necesar să se dezvolte reziliența
publicului pentru a permite cetățenilor să-și realizeze visele într-un cadru instituțional echitabil.
Pentru a asigura dezvoltarea durabilă la nivel comunitar, statul trebuie să ofere un mediu favorabil
pentru a spori potențialul fiecărui cetățean, abordând probleme de îngrijire a sănătății, educație
și corectitudine în muncă.
Scopul este de a atinge cele mai înalte standarde de viață posibile pentru toți cetățenii. Stimularea
capitalului social - încurajarea unui spirit civic bazat pe încrederea între cetățeni - va debloca
potențialul cetățenilor României, permițându-le să-și realizeze potențialul
Conștientizarea mediului a crescut semnificativ în ultimii ani. Protejarea mediului nostru, fie el
natural sau creat de om, este responsabilitatea tuturor, având în vedere impactul reciproc dintre

oameni și mediu. Această recunoaștere oferă o oportunitate pentru cetățeni de a se uni într-o
căutare nobilă, sensibilizând această responsabilitate. Crearea unui mediu durabil creat de om
poate fi realizat numai prin cultivarea unui sentiment de apartenență și comunitate.
Acest lucru va ajuta la diminuarea sentimentelor de singurătate - un factor de risc care limitează
potențialul individului și, prin extensie, funcționarea comunității. Gala Dezvoltării Durabile,
eveniment organizat de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului
României, a prezentat 7 organizații drept campioni autentici ai dezvoltării durabile:
1. Universitatea din București, prin proiectul Geoparcul Țara Hațegului, ca model campion în
domeniul EQUITY;
2. Ascendia, care a creat platforma educațională Livresq, a evoluat în domeniul EDUCAȚIEI;
3. Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă a fost extrem de implicată în rezolvarea
crizei din 2020 și continuă o activitate de mare succes de aproape un deceniu în domeniul
SĂNĂTATE;
4. Asociația Ivan Patzaichin - Mila 23 inovează constant, dezvoltă proiecte de dezvoltare locală
foarte aplicate și atrage atenția asupra domeniului APEI;
5. Inovatorul Cluster al Energiei Verzi are o viziune integrativă, cu rezultate nu numai în domeniul
economic și construcția socială, ci și în domeniul SCHIMBĂRII CLIMATICE;
6. Kaufland România a evoluat în domeniul CONSUMULUI ȘI PRODUCȚIEI;
7. Primăria comunei Ciugud din județul Alba este un pionier al modului în care au înțeles să
adopte DIGITALIZAREA administrației publice în beneficiul cetățenilor.

