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A2. Implementarea măsurilor de informare, promovare și publicitate a proiectului

Material informativ privind obiectivul orizontal
„DEZVOLTARE DURABILĂ”

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor de
dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între
aspectele sociale, economice și ecologice și elementele capitalului natural.1
Potrivit Ghidului solicitantului POSDRU/Condiții generale/august 2013, dezvoltarea
durabilă înseamnă:
 dezvoltare economică echilibrată și echitabilă;
 niveluri înalte de ocupare, coeziune socială și incluziune;
 un înalt nivel de protecție a mediului și o utilizare responsabilă a resurselor
naturale;
 o politică coerentă care generează un sistem politic deschis, transparent și
justificabil;
 cooperare internațională efectivă în vederea promovării dezvoltării durabile
globale.2
Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă nu este una
dintre opțiunile posibile, ci singura perspectivă rațională a devenirii naționale, având ca rezultat
statornicirea unei noi paradigme de dezvoltare prin confluența factorilor economici, sociali și de
mediu.
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Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene începând cu anul
1997, prin includerea sa în Tratatul de la Maastricht. În anul 2001, Consiliul European de la
Goteborg a adoptat Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene, căreia i-a fost
adăugată o dimensiune externă la Barcelona, în anul 2002.
În anul 2005, Comisia Europeană a demarat un proces de revizuire a Strategiei,
publicând, în luna februarie, o evaluare critică a progreselor înregistrate după 2001, care
punctează și o serie de direcții de acțiune de urmat în continuare. Documentul a evidențiat și
unele tendințe nesustenabile, cu efecte negative asupra mediului înconjurator, care puteau
afecta dezvoltarea viitoare a Uniunii Europene, respectiv schimbările climatice, amenințările la
adresa sănătății publice, sărăcia și excluziunea socială, epuizarea resurselor naturale și erodarea
biodiversității. Ca urmare a identificării acestor probleme, în iunie 2005, șefii de state și
guverne ai țărilor Uniunii Europene au adoptat o Declarație privind liniile directoare ale
dezvoltării durabile, care încorporează Agenda de la Lisabona, revizuită, pentru creșterea
economică și crearea de noi locuri de muncă drept o componentă esențiala a obiectivului
atotcuprinzător al dezvoltării durabile.
După o largă consultare, Comisia Europeană a prezentat, la 13 decembrie 2005, o
propunere de revizuire a Strategiei de la Goteborg din 2001.
Ca rezultat al acestui proces, Consiliul UE a adoptat, la 9 iunie 2006, Strategia reînnoită
de Dezvoltare Durabilă, pentru o Europă extinsă. Documentul este conceput într-o viziune
strategică unitară și coerentă, având ca obiectiv general îmbunătățirea continuă a calității vie și
pentru generațiile prezente și viitoare prin crearea unor comunități sustenabile, capabile să
gestioneze și să folosească resursele în mod eficient și să valorifice potențialul de inovare
ecologică și socială al economiei în vederea asigurării prosperității, protecției mediului și
coeziunii sociale.
Responsabilitatea pentru implementarea Strategiei revine Uniunii Europene și statelor
sale membre, implicând toate componentele instituționale la nivel comunitar și național.
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Este subliniată, de asemenea, importanța unei strânse conlucrări cu societatea civilă,
partenerii sociali, comunitățile locale și cetățenii pentru atingerea obiectivelor dezvoltării
durabile.
În acest scop, sunt identificate patru obiective-cheie:
 protecția mediului, prin măsuri care să permită disocierea creșterii economice de
impactul negativ asupra mediului;
 echitatea și coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversității
culturale, egalității de șanse și prin combaterea discriminării de orice fel;
 prosperitatea economică, prin promovarea cunoașterii, inovării și competitivității pentru
asigurarea unor standarde de viață ridicate și unor locuri de muncă abundente și bine
plătite;
 îndeplinirea responsabilităților internaționale ale UE prin promovarea instituțiilor
democratice în slujba păcii, securității și libertății, a principiilor și practicilor dezvoltării
durabile pretutindeni în lume3.
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă
a României Orizonturi 2013–2020–20304
Guvernul României, întrunit în şedinţă la 12 noiembrie 2008, a dezbătut şi aprobat
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă la orizontul anilor 2013–2020–2030.
Documentul urmează prescripţiile metodologice ale Comisiei Europene şi reprezintă un
proiect comun al Guvernului României, prin Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, şi al
Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, prin Centrul Naţional pentru Dezvoltare
Durabilă.
Strategia stabileşte obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp
rezonabil şi realist, la un nou model de dezvoltare propriu Uniunii Europene şi larg împărtăşit pe
plan mondial – cel al dezvoltării durabile, orientat spre îmbunătăţirea continuă a vieţii
oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural.
Elaborarea Strategiei este rezultatul obligaţiei asumate de România în calitate de stat
membru al Uniunii Europene conform obiectivelor convenite la nivel comunitar, în special cele
statuate în Tratatul de aderare, în Strategia Lisabona pentru creştere şi locuri de muncă şi în
Strategia reînnoită a UE pentru Dezvoltare Durabilă din 2006.
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În urma dezbaterii proiectului la nivel naţional şi regional, cu implicarea activă a
factorilor interesaţi şi cu sprijinul conceptual al Academiei Române, Strategia propune o viziune
a dezvoltării României în perspectiva următoarelor două decenii, cu obiective care transced dur
ciclurilor electorale şi preferinţele politice conjuncturale:




Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în
ansamblul programelor şi politicilor publice ale României;
Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii
indicatori ai dezvoltării durabile;
Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor
UE.

Îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu şi lung, o creştere
economică ridicată şi, în consecinţă, o reducere substanţială a decalajelor economico-sociale
dintre România şi celelalte state membre ale UE.
Prin prisma indicatorului sintetic prin care se masoară procesul de convergenţă reală, se
creează astfel condiţiile ca produsul intern brut pe cap de locuitor al României să depăşească în
anul 2013 media UE din acel moment, să se apropie de media UE în anul 2020 şi să fie uşor
superior nivelului mediu european în anul 2030.
Direcţiile principale de acţiune, detaliate pe sectoare şi orizonturi de timp sunt:









corelarea raţională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiţionale în
profil inter-sectorial şi regional, cu potenţialul şi capacitatea de susţinere a capitalului
natural;
modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare profesională, sănătate
publică şi servicii sociale, ţinând seama de evoluţiile demografice şi de impactul acestora
pe piaţa muncii;
folosirea generalizată a celor mai bune tehnologii existente, din punct de vedere
economic şi ecologic, în deciziile investiţionale; introducerea fermă a criteriilor de ecoeficienţă în toate activităţile de producţie şi servicii;
anticiparea efectelor schimbărilor climatice şi elaborarea din timp a unor planuri de
măsuri pentru situaţii de criză generate de fenomene naturale sau antropice;
asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare prin valorificarea avantajelor comparative
ale României, fără a face rabat de la exigenţele privind menţinerea fertilităţii solului,
conservarea biodiversităţii şi protejarea mediului;
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identificarea unor surse suplimentare de finanţare pentru realizarea unor proiecte şi
programe de anvergură, în special în domeniile infrastructurii, energiei, protecţiei
mediului, siguranţei alimentare, educaţiei, sănătăţii şi serviciilor sociale;
 protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural naţional; racordarea la
normele şi standardele europene privind calitatea vieţii.
Planul Național de Dezvoltare 2007-2013 (PND) reprezintă documentul de planificare
strategică și programare financiară multianuală care orientează și stimulează dezvoltarea
economică și socială a țării în concordanță cu principiile Politicii de Coeziune a Uniunii
Europene. Planul stabilește drept obiectiv global reducerea cât mai rapidă a disparităților de
dezvoltare socio-economică dintre România și celelalte state membre ale Uniunii Europene și
detaliază obiectivele specifice ale procesului pe direcții prioritare care integrează direct și/sau
indirect cerințele dezvoltării durabile pe termen scurt și mediu:
 obiectivul creșterii competitivității și dezvoltării economiei bazate pe cunoaștere
include, ca una dintre principalele subpriorități, îmbunătățirea eficienței energetice și
valorificarea resurselor regenerabile de energie în vederea reducerii efectelor
schimbărilor climatice;
 aducerea la standarde europene a infrastructurii de bază pune accentul pe dezvoltarea
durabilă a infrastructurii și mijloacelor de transport prin reducerea impactului asupra
mediului, promovarea transportului intermodal, îmbunătățirea siguranței traficului și
protecția elementelor critice de infrastructură;
 prioritatea privind protecția și îmbunătățirea calității mediului prevede îmbunatățirea
standardelor de viață pe baza asigurării serviciilor de utilități publice, în special în ceea
ce privește gestionarea apei și deșeurilor; îmbunătățirea sistemelor sectoriale și
regionale ale managementului de mediu; conservarea biodiversității; reconstrucția
ecologică; prevenirea riscurilor și intervenția în cazul unor calamități naturale;
 perfecționarea și utilizarea mai eficientă a capitalului uman are în vedere promovarea
incluziunii sociale și întărirea capacității administrative pentru dezvoltarea unei piețe a
muncii moderne și flexibile, îmbunătățirea relevanței sistemului de educație și formare
profesională pentru ocuparea forței de muncă, stimularea culturii antreprenoriale.
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Proiectul „Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în
activități de informare și documentare – EduFor Competence!” contribuie la îndeplinirea
Obiectivului orizontal al POSDRU 2007 – 2013, al promovării dezvoltării durabile, stipulat în
Documentul Cadru de Implementare „cetăţeni mai bine pregătiți, care să facă față provocărilor
din prezent și din viitor și capabili să acţioneze în mod responsabil pentru generațiile viitoare”.
Axa prioritară nr. 1 ,,Educația și formarea profesională, în sprijinul creșterii economice și
societății bazate pe cunoaștere”, în cadrul căreia a fost aprobat proiectul, ia în considerare
conceptul de dezvoltare durabilă în sensul promovării unor măsuri specifice care vor trebui
implementate pentru a crea un echilibru între nevoile economice, sociale și cele din domeniul
protecției mediului înconjurător, asigurând prosperitate pentru generațiile actuale și viitoare.
Zona de cercetare-dezvoltare-inovație a suferit, probabil, cel mai mult de pe urma
„pierderilor colaterale” cauzate de tranziția României la economia de piață.
Nevoia instruirii studenților în managementul informației științifice rezidă și din slaba
cunoaștere și identificare a resurselor de informare, documentare, cercetare puse la dispoziție
de universitate prin structurile sale specializate. Utilizarea insuficientă a instrumentelor de
informare inclusiv a celor informatizate, orientarea dificilă a studenților la publicațiile în acces
liber ale bibliotecii sau finalizarea într-o utilizare eficientă și eficace a informațiilor regăsite în
bazele de date științifice sau cu ajutorul motoarelor de căutare contribuie la scăderea gradului
de succes în activitățile de informare-documentare și cercetare documentară. Studenții,
potențiali cercetători, își vor putea dezvolta prin acest proiect pe lângă capacitățile de
gestionare a resurselor științifice și capacități de comunicare prin dezvoltarea unui limbaj
specific științei informării și documentării, capacități de lucru în echipa medii virtuale, de
redactare și publicare a cercetărilor documentare efectuate sau a rezultatelor cercetării
științifice desfășurate.
Prin realizarea activităților sale, proiectul urmărește obiectivul principal evidențiat în DCI
– Domeniul Major de Interveție 1.2, acela de creștere a calității în învățământul superior,
dezvoltarea unor programe de studii mai bune pentru studenți și a aptitudinilor de muncă a
grupului țintă (260 de studenți, 25 de cadre didactice). Acesta urmărește soluțiile oferite de
POSDRU în cadrul DMI 1.2. prin extinderea oportunităților de învățare și ulterior de dezvoltare
curriculară. Proiectul, prin activitățile sale contribuie la realizarea uneia dintre operațiunile
orientative ale POSDRU DMI 1.2., și anume sprijinirea constituirii rețelelor dintre universități,
institute de cercetare și companii, astfel încât să crească vizibilitatea potențialilor angajați încă
din ciclul unu al pregătirii universitare, aceasta venind în întâmpinarea strategiei de dezvoltare
instituțională în universități.
În cadrul activităților proiectului se face referire la protecția și conservarea naturii,
gospodărirea resurselor naturale, protecția mediului, fiind încurajată folosirea materialelor
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naturale, tradiționale și a surselor de energie alternativă. Astfel, va creste gradul general de
conștientizare asupra aspectelor ce vizează protecția mediului înconjurător.
Proiectul propus, prin obiectivul său, de a sprijini dezvoltarea resurselor umane,
contribuie la promovarea obiectivul orizontal - dezvoltare durabilă (componenta socială).
Dorința de a avea studenți mai bine pregătiți, pentru a face față provocărilor prezente și
viitoare, demonstrează responsabilitate față de generațiile viitoare și creează premisele
dezvoltării unei economii naționale bazată pe cunoaștere și performanță. Pentru a aduce un
aport la dezvoltarea, promovarea și îmbunătățirea conceptului de carieră în cercetare, proiectul
contribuie la dezvoltarea și formarea aptitudinilor și interesului studenților pentru cercetarea
științifico-teoretică.
Proiectul contribuie la implementarea principiilor dezvoltării durabile, asigurând
protejarea resurselor umane curente pentru valorificarea lor eficace, atât pentru prezent, cât și
pentru viitor. Instrumentele TIC achiziționate prin proiect, pentru îmbunătățirea serviciilor de
documentare științifică și bibliotecă, vor fi disponibile și generațiilor viitoare de studenți. Cu
ajutorul acestora studenții – viitori angajați, vor fi mai bine pregătiți pentru accesul la o piață a
muncii modernă, în contextul dezvoltării bazate pe cunoaștere.
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