
 

 

Economia  1-2/2000 35

MANAGEMENT 
 
 
 
 

Dezvoltarea durabilă şi efectele sale 
asupra mediului construit 

 
 
 

Introducere 
 

n literatura de specialitate dezvoltarea durabilă a primit 
mai multe definiţii. Una dintre ele concepe dezvoltarea 
durabilă ca fiind dezvoltarea care satisface nevoile 

generaţiei prezente, fără a compromite posibilităţile 
generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi. O altă 
definiţie afirmă că dezvoltarea durabilă reprezintă suma 
aspiraţiilor de natură economică, socială şi de mediu ale 
unor grupuri umane care pot sau nu să aibă ca prioritate 
creşterea economică. Împlinirea acestor aspiraţii este 
condiţionată, în primul rând, de cinstea şi corectitudinea 
dintre generaţii. Principiul capital care trebuie să stea la 
baza acestor sentimente este acela că resursele naturale să 
nu fie consumate peste limitele lor de regenerare. Altfel 
spus, toate ţările nu trebuie să mai ia, nici chiar sub formă 
de împrumut, nimic din cota generaţiilor viitoare. Practic, 
nu trebuie să se mai folosească bunuri al căror cost nu este 
plătit pe loc de generaţiile prezente.  

Trebuie admis faptul că până acum acest principiu 
rareori a fost întâlnit în activitatea de urbanism. Abia la 
începutul anilor ’90 a apărut în planificarea urbană ideea 
reducerii consumului de energie, cu scopul diminuării 
încălzirii globale. Transpunerea sa în practică depinde în 
mare măsură de atitudinea segmentului politic al societăţii. 

Practic, se pune problema creării unui sistem eficient de 
utilizare şi distribuire a resurselor pe termen lung. În acest 
fel se poate vorbi despre o societate durabilă, care să 
dăinuie un timp nedefinit, să posede o mare putere de 
anticipare, să fie suficient de flexibilă şi inteligentă pentru a 
nu-şi submina propriul fundament fizic şi social. 

O societate durabilă din punct de vedere social 
presupune ca fiecare dintre indivizii săi să aibă, în primul 
rând, un standard de viaţă materială adecvat şi sigur, fapt 
posibil numai printr-o bună configurare a sistemului format 
din trei elemente de bază: populaţie, capital şi tehnologie. 
Totuşi, pe lângă bunăstarea materială şi siguranţa zilei de 
mâine, mai sunt necesare şi toleranţa dintre indivizi (în 
special în societăţile care posedă o diversitate culturală) şi 
încrederea în sine. 

O societate durabilă din punct de vedere fizic trebuie să 
satisfacă cel puţin trei condiţii: 

 gradul de folosire a resurselor regenerabile să nu îl 
depăşească pe cel de regenerare; 

 rata de folosire a resurselor neregenerabile să nu fie 
mai mare decât rata de apariţie a înlocuitorilor 
regenerabili; 

 cantitatea de emisii poluante să nu depăşească 
capacitatea de asimilare (autocurăţare) a mediului. 

Principiul societăţii durabile face distincţia între 
creşterea durabilă şi dezvoltarea durabilă. Creşterea 
trebuie să se refere la o sporire cantitativă a unui sistem 
economic, în timp ce dezvoltarea durabilă constă în 
schimbări calitative ale sistemului, schimbări care trebuie 
să se afle într-un echilibru dinamic cu mediul înconjurător. 

Astfel se pune în mod stringent problema apariţiei de 
noi idei, specifice unei economii ecologice. Asta nu 
înseamnă că ideile mai vechi nu sunt încă valabile. De 
exemplu, economiile tradiţionale consideră mediul 
înconjurător ca pe o problemă de producţie, iar efectele 
negative determinate de poluare se regăsesc în preţul 
produselor. 

Totuşi, pornind de la ştiinţele (legile) naturii, trebuie 
stabilite reguli complet noi, pentru proiectarea aşezărilor 
umane, producţie şi consum. În acest sens se impune o nouă 
unitate de măsură a bunăstării, cum ar fi „bunăstarea 
economică durabilă” care să înlocuiască indicatorul produs 
naţional brut. 

 
Dezvoltarea urbană durabilă 
 
Pentru dezvoltarea durabilă a unei societăţi, sectorul 

aşezărilor umane este de o importanţă considerabilă. 
Argumentul îl poate constitui următoarele aspecte practice: 

 reducerea consumului de materiale şi energie în 
domeniul construcţiilor; 

 reducerea cantităţii de deşeuri din construcţii şi 
demolări şi creşterea gradului de reciclare a acestora; 

 reducerea cantităţii de energie utilizată în spaţiile 
construite, precum şi a emisiilor produse (în special 
cele de canalizare); 

 creşterea eficienţei prelucrării şi a recirculării 
deşeurilor solide provenite din aşezările umane; 

 reducerea consumului de energie în sectorul 
transporturi care deservesc aşezarea umană (în acest fel 
se reduc emisiile nocive); 

 păstrarea unui mediu armonios din punct de vedere 
ecologic şi estetic; 

 realizarea şi conservarea aşa-numitelor coridoare verzi, 
ca elemente de legătură a aşezării umane cu restul 
teritoriului. 

Dezvoltarea urbană durabilă poate fi abordată ţinând 
cont de două direcţii principale: 
a) pur şi simplu ca o politică de protecţie a mediului,  
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aplicată teritoriului urban; se insistă pe strategiile şi 
programele municipalităţilor de a reduce consumul de 
resurse şi impactul dezvoltării asupra mediului 
înconjurător. 

b) ca abordare holistică, ce cuprinde o componentă 
ecologică (se insistă pe strategiile de protecţie a 
mediului), aspecte economice (probleme fiscale şi 
activitate de dezvoltare) şi echitatea socială 
(distribuirea onestă a resurselor). Această abordare 
pune împreună problemele mediului cu cele ale 
dezvoltării şi echităţii sociale. 

Practic, dezvoltarea urbană durabilă reprezintă o 
activitate complexă, care necesită un set de abordări 
complementare şi strategii corespunzătoare. Există un 
spectru larg al concepţiilor de planificare urbană, care au în 
vedere asigurarea unei dezvoltări urbane durabile. Dintre 
acestea, trei sunt mai importante: oraşul compact, oraşul 
sănătos şi oraşul verde. 

Oraşul compact este recomandat pentru că ar putea 
asigura sporirea eficienţei unui sistem urban prin 
următoarele mijloace: 

 optimizarea folosirii serviciilor existente şi reducerea 
investiţiilor şi a consumului de materiale pentru 
alimentările cu apă, energie şi gaze, canalizare, 
transport etc.; 

 reducerea navetismului şi a aglomeraţiei rutiere urbane; 
 realizarea unui transport public de calitate. 

Oraşul sănătos, sub aspect fizic şi social, permite 
locuitorilor săi să fie în plenitudinea capacităţilor fizice şi 
intelectuale şi, totodată, să fie îngăduitori, toleranţi unii cu 
alţii. Realizarea unei comunităţi sănătoase este un proces la 
care participă atât municipalitatea cât şi cetăţenii. În acest 
sens, pe lângă o politică de echitate publică, se întreprind 
acţiuni specifice pe tărâmul educaţiei, al asigurării de 
locuinţe şi, în general, al planificării urbane. Pentru o 
dezvoltare durabilă „sănătoasă” a unei comunităţi umane, 
este necesară o coordonare inteligentă a eforturilor 
specialiştilor din domeniul social, al sănătăţii publice, 
protecţiei mediului, utilizării terenului, transporturi, 
economic etc. 

Conceptul de oraş verde recomandă ca dezvoltarea 
urbană să se bazeze pe înţelegerea judicioasă a proceselor 
ecologice şi a fenomenelor naturale. Într-un oraş verde, 
organizaţiile care se ocupă de spaţiul verde şi de cel 
construit reprezintă, pe de o parte, interfaţa om-natură şi, pe 
de altă parte, interfaţa om-municipalitate. Oraşul verde 
urmăreşte să pună omul şi mediul înconjurător într-o relaţie 
de beneficiu reciproc. Apoi, aşezările umane se vor 
dezvolta în funcţie de posibilităţile şi resursele propriilor 
ecosisteme. Asemenea colectivităţi umane se caracterizează 
prin noi forme de transport, de producere a hranei, o nouă 
concepţie despre muncă, noi surse de energie regenerabilă, 
restaurarea habitatului natural din zonele urbane. 

Fiecare dintre cele trei aspecte ale unui oraş are un rol 
capital în dezvoltarea urbană durabilă: 

 oraşul compact promovează eficienţa economică şi 
fiscală, reducându-se efectele negative asupra mediului; 

 oraşul sănătos accentuează calitatea mediului din 
perspectiva celor care îl folosesc; 

 oraşul verde pune împreună procesele ecologice cu 
aspectele umane şi sociale ale unei comunităţi. 

 
Concluzii 
 
La nivelul ţărilor dezvoltate economic, cu 

preponderenţă în ţările Comunităţii Europene, există o 
profundă conştientizare a necesităţii asigurării unei 
dezvoltări durabile a aşezărilor umane, activitate care a 
devenit prioritară pentru guverne, organizaţii 
guvernamentale şi neguvernamentale. Totuşi, până acum nu 
se poate vorbi despre aşa ceva şi în ţările din Europa 
Centrală şi de Est. 

Plecând de la experienţa ţărilor dezvoltate în acest 
domeniu, diferite organisme ONU sau ale Comunităţii 
Europene şi-au oferit serviciile în vederea constituirii şi în 
România de aşezări umane durabile. 

Orientările şi recomandările făcute se referă la 
următoarele aspecte: 

 consecinţele dezvoltării durabile asupra mediului 
construit; 

 participarea tuturor părţilor implicate (administraţia 
publică locală, proiectanţii, constructorii şi beneficiarii 
activităţii de urbanism) inclusiv a populaţiei; 

 înfiinţarea şi funcţionarea unor bănci de date pentru 
urbanism; 

 pregătirea de cadre de specialitate; 
 stabilirea unei legături solide între cercetare şi practica 

în domeniul urbanismului şi al amenajării teritoriului; 
 coordonarea acţiunilor sectorului privat cu cele ale 

sectorului de stat în domeniul urbanismului şi a 
amenajării teritoriului. 

 
Conf. univ. dr. ing. Constantin GHIGA 
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