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Dezvoltare durabilă 
 
„o dezvoltare care satisface nevoile generaţiei actuale fără a compromite şansele 
viitoarelor generaţii de a-şi satisface propriile nevoi” 
                                                                      Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare 
 
Conceptul de dezvoltare durabilă reprezintă rezultatul unei abordari integrate a factorilor 
politici și decizionali, în care protecţia mediului și creșterea economică pe termen lung 
sunt considerate complementare şi reciproc dependente. 
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013 – 2020 – 2030 
stabileşte direcţiile principale de acţiune pentru însuşirea şi aplicarea principiilor 
dezvoltării durabile: 

 Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare profesională şi de 
sănătate publică, ţinând seama de evoluţiile demografice nefavorabile şi de 
impactul acestora asupra pieţei muncii; 

 Folosirea celor mai bune tehnologii disponibile, din punct de vedere economic şi 
ecologic, în deciziile investiţionale din fonduri publice pe plan naţional, regional şi 
local şi stimularea unor asemenea decizii din partea capitalului privat; introducerea 
fermă a criteriilor de eco-eficienţă în toate activităţile de producţie sau servicii; 

 Necesitatea identificării unor surse suplimentare de finanţare, în condiţii de 
sustenabilitate, pentru realizarea unor proiecte şi programe de anvergură, în special 
în domeniile infrastructurii, energiei, protecţiei mediului, siguranţei alimentare, 
educației, sănătății și serviciilor sociale; 

 
Dezvoltarea durabilă are accente puternice în domeniul administrației publice, în care se 
regăsesc programe de formare profesională și dezvoltarea parteneriatelor.  
 
Abordarea proiectului în privința dezvoltării durabile 
 

 Achiziții publice sustenabile 

 Utilizarea responsabilă a resurselor, reciclarea hârtiei și folosirea de obiecte din 
materiale reciclate 

 Conștientizarea responsabilității față de mediu 

 Sesiuni de formare dedicate promovării dezvoltării durabile 
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Egalitate de şanse 
 
Prin egalitate de șanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se înţelege luarea în 
considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiratiilor diferite ale persoanelor de sex masculin 
şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora. 
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Egalitatea de şanse este abordată integrat în toate etapele proiectului: planificare, 
implementare, comunicare si publicitate, monitorizare si evaluare. 
 
Principiul non-discriminării reprezintă un principiu general al legislaţiei UE. A discrimina 
înseamnă a diferenţia sau a trata diferit două persoane sau două situaţii, atunci când nu 
există o distincţie relevantă între acestea sau de a trata într-o manieră identică situaţii 
care sunt în fapt diferite. Discriminarea merge dincolo de atitudine, în acțiune și în 
comportament, cu consecințe asupra celorlalți. 
 
 
Modalitățile cheie prin care proiectul promovează accesul şi diversitatea sunt: 

 Egalitate de tratament și transparența, evitarea stereotipurilor,  

 Locații accesibile persoanelor cu dizabilități 

 Sesiuni de formare dedicate egalității de șanse și nediscriminării 
 
 

 
Persoană de contact:  
Elena Dumitrașcu  - Expert egalitate de șanse/principii orizontale 
e-mail: elenymiro@yahoo.com  
tel: 0372.46.26.46. 
fax: 0372.46.26.51 / 0372.46.26.70 
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