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The growth and complexity of issues relating to pollution lead to the revision of existent tasks in the 
fi eld and formulation of the new ones. Environmental protection is a general concern. On the one hand, it is an 
issue related to the development of the society, and on the other hand, it is a matter of recovering, preserving 
and protecting the environment. Thus, the actions of environment protection go together with lasting economic 
policy, economic and social prognosis on medium and long term. The society and economy must function, but 
environment protection must be realized by all means. 

Un rol deosebit de important în fundamentarea 
noţiunii de mediu l-au avut alături de dispoziţiile 
legislative, doctrina şi jurisprudenţa. Noţiunea de 
mediu (biologic, geografi c şi sociologic) este greu de 
defi nit, fapt ce a avut drept consecinţă o diversitate 
a conţinutului defi niţiilor date în acest sens. Pornind 
de la realitatea după care noţiunea de mediu are, atât 
o valoare teoretică, cât şi practică, s-a încercat în 
doctrină o grupare a defi niţiilor ştiinţifi ce1 pornind 
de la o serie de elemente comune cum ar fi : viaţa şi 
calitatea vieţii, fi inţa umană etc.

Mediul natural constituie un compartiment esenţial 
pentru existenţa oricărei economii. Ecologia are ca 
obiect interrelaţiile dintre organismele vii şi mediul 
lor de viaţă. Ea a fost considerată la început ca fi ind 
un domeniu de cunoştinţe legate de economia naturii, 
de investigarea relaţiilor complexe, directe sau 
indirecte, dintre animale şi mediul lor anorganic şi 
organic. Ulterior, datorită evoluţiei pe care omenirea 
a înregistrat-o, ecologia a cunoscut noi valenţe 
ajungând să fi e o ştiinţă biologică interdisciplinară, o 
ştiinţă a naturii vii cu un profi l complex. „Ea studiază 
interacţiunea dintre vieţuitoare şi dintre acestea şi 
mediul înconjurător, precum şi principiile, legităţile 
organizării, funcţionării şi productivităţii sistemelor 
biologice supraindividuale.”2

Echilibrul ecologic actual este afectat de o 
multitudine de cauze, afl ându-se la extrema opusă 
poluării. Reprezentând echilibrul care trebuie să se 
menţină în cadrul biodiversităţii, echilibrul ecologic 
este dereglat, atât de fenomene naturale (cutremure, 
inundaţii, erupţii vulcanice, alunecări de teren, 

tornade etc.), cât şi de activităţile umane declanşate 
mai cu seamă pe parcursul ultimelor 4-5 decenii ale 
secolului trecut.

Privitor la rolul şi responsabilitatea omului în 
degradarea mediului, în ruperea echilibrului ecologic, 
în literatura de domeniu s-au conturat o serie de 
opinii.3

Deseori, activităţile umane pot provoca 
modifi cări în structura mediului(eroziunea solului, 
colmatarea albiilor, defrişarea vegetaţiei forestiere 
şi ierboase, modifi carea arealelor speciilor fl oristice 
şi faunistice sau chiar dispariţia unora dintre 
acestea) mult mai complexe şi mai profunde decât 
fenomenele naturale.

Creşterea numărului şi complexităţii problemelor 
ce ţin de poluare au condiţionat necesitatea revizuirii 
sarcinilor existente în domeniu şi formularea unor 
strategii şi concepţii noi. Astfel, acţiunile de protecţie 
a mediului se defi nesc în strânsă legătură cu politica 
de dezvoltare economică, cu prognozele economice şi 
sociale pe termen mediu şi lung. Societatea, economia 
trebuie să funcţioneze, iar protejarea mediului trebuie 
realizată cu orice preţ.

La Conferinţa ONU de la Rio de Janeiro, din anul 
1992, în raportul intitulat “Viitorul nostru comun“, 
dezvoltarea economică durabilă sau creşterea durabilă 
reprezintă “o nouă cale de dezvoltare care să susţină 
progresul uman nu numai în câteva locuri şi pentru 
câţiva ani, ci pentru întreaga planetă şi pentru un 
viitor îndelungat.“

Pentru realizarea obiectivelor protecţiei mediului 
înconjurător este necesar ca dezvoltarea economico-
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socială să se efectueze pe temeiul cunoaşterii 
atente a implicaţiilor ecologice şi a consecinţelor 
în acest domeniu şi pe evaluarea atentă, adecvată 
a contradicţiilor posibile, stabilind, în fi ecare caz, 
modalităţile practice de soluţionare efi cientă ale 
acestor contradicţii. 

Omul, mediul şi economia formează un sistem 
unitar la funcţionarea armonioasă al căruia trebuie să 
vegheze întreaga societate umană. Ca urmare, noile 
concepte au în vedere relaţiile complexe economie-
om-mediu şi urmăresc să prevină efectele negative 
rezultate din valorifi carea resurselor în scopuri 
economice, să permită o dezvoltare echilibrată a 
sistemelor social-economice şi ecologice încât să 
asigure existenţa nu numai a generaţiilor actuale, ci şi 
a celor viitoare.

Pentru asigurarea compatibilităţii între sistemul 
economic, uman, ambiental şi tehnologic se impune 
stimularea progresului tuturor acestor dimensiuni.4

Protecţia mediului se afi rmă din ce în ce mai 
mult nu doar ca o problemă a umanităţii, ci mai ales 
ca o problemă economică cu enorme implicaţii nu 
numai în relaţiile economice internaţionale, dar şi în 
schimbarea mediului la scară globală.

De altfel,  premisa primordială a acţiunii 
de dezvoltare trebuie să o constituie stabilirea 
priorităţilor în domeniul protecţiei mediului.

Protecţia, conservarea şi ameliorarea mediului 
natural cer un efort deosebit în domeniile ştiinţifi c, 
tehnic, economic, fi nanciar, cultural-educativ, precum 
şi o mare unitate de voinţă şi acţiune în acest scop din 
partea membrilor societăţii. În acest sens, experienţa 
multor ţări demonstrează, că programele de protejare 
a mediului pot fi  organizate şi realizate efi cient numai 
pe baza unui plan de ansamblu, coerent, care include 
priorităţile decurgând din integrarea informaţiei 
ştiinţifi ce, tehnice, economice şi sociale, proiectând 
şi calculând, totodată, infl uenţele negative asupra 
tuturor resurselor.

Problemele globale ale mediului (ploi 
acide, epuizarea stratului de ozon, schimbările 
climatice, defrişarea şi deşertifi carea, conservarea 
biodiversităţii, trafi cul internaţional de produse şi 
deşeuri toxice şi periculoase, protejarea mediului în 
perioadele de confl ict armat) au început să devină 
predominante şi au creat necesitatea iniţierii unor 
acţiuni suplimentare pentru creşterea conştientizării 
publice, care să determine comunitatea internaţională 
să ia în timp util măsuri funcţionale, atât pe plan 
internaţional, cât şi naţional. Evaluarea efectelor 
acestor „noi” probleme ale mediului a condus la 
recunoaşterea faptului că s-a realizat un progres prea 
redus în integrarea protecţiei mediului în politicile şi 
activităţile de dezvoltare.5

Ideea dependenţei calităţii mediului şi a resurselor 
sale (sau a gradului de deteriorare) de nivelul de 
dezvoltare economică a apărut in urmă cu 35 de ani, 
când economistul Simon Kuznets a lansat ipoteza 
conform căreia disparităţile cresc la începutul 
procesului economic afl at în ascensiune, pentru ca pe 
parcurs ele să se reducă. Kuznets susţinea faptul că la 
începutul procesului de dezvoltare economică are loc 
accelerarea exploatării resurselor naturale şi se face 
simţit un fenomen de acumulare a poluanţilor odată 
ce este depăşită capacitatea de absorbţie a mediului 
natural.6

Dezvoltarea durabilă sau dezvoltarea sustenabilă 
trebuie privită ca fi ind singura alternativă la criza 
modelului tradiţional de creştere economică în care 
deteriorarea mediului şi criza ecologică au efecte 
directe, atât asupra economiei, cât şi a societăţii 
umane.

În economie şi în ecologie, acţionează legea 
dependenţei echilibrate a ecosistemelor şi a sistemelor 
sociale, de volumul resurselor (materiale, energetice, 
informaţionale) care condiţionează dezvoltarea. Prin 
exploatarea şi valorifi carea excesivă a acestora, peste 
limita de regenerare sau de suport, sistemele naturale, 
din care fac parte resursele prelevate, pot deveni 
instabile la acţiunea factorilor externi.7

Dezechilibrarea tot mai accentuata a raportului 
dintre economie şi mediu îndeamnă la regândirea 
relaţiilor dintre activitatea economică şi mediul 
înconjurător, formarea conştiinţei ecologice, 
dezvoltarea ştiinţei economia mediului şi modifi carea 
atitudinii faţă de natură.

Între optimul economic şi cel ecologic există o 
contradicţie generată de caracteristicile bunurilor cu 
care se operează. Economia foloseşte bunuri concrete, 
cu o valoare ce poate fi  calculată, pe când ecologia 
ia în considerare bunuri ce nu intră în sistemul de 
valori caracteristice economiei, fapt pentru care sunt 
denumite bunuri libere (atmosfera, peisajele, speciile 
rare etc.) Acestea din urmă sunt cele mai expuse 
riscului de degradare.

Privită din perspectivă globală, există  o singură 
economie mondială în care sunt legate, în măsură mai 
mare sau mai mică, toate ţările, regiunile sau chiar 
localităţile.8

Impactul creşterii economice asupra mediului 
natural se manifestă prin desprinderea din natură 
a unor cantităţi de substanţe utile şi deversarea în 
mediul natural a deşeurilor şi reziduurilor rezultate din 
producţie şi consumul fi nal. Dezvoltarea energeticii 
din ultimele trei decenii a exercitat asupra mediului 
înconjurător o infl uenţă nefastă, prin scoaterea unor 
suprafeţe de pământ din circuitul agricol, poluarea 
apelor din zonele marine, poluarea termică şi chimică 
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a aerului şi a apei, degradarea peisajului. La baza crizei 
ecologice a stat modul necorespunzător de utilizare a 
resurselor naturale, caracterizat prin consum neraţional 
şi risipă de energie, prin goana după obţinerea unor 
profi turi cât mai ridicate. Dinamica contradicţiei s-a 
manifestat prin agravarea condiţiilor vieţii biologice a 
omului, fl orei şi faunei, orice tendinţă de subestimare 
a mediului natural fi ind sortită eşecului. Atâta timp 
cât omul este creaţia naturii, el nu poate trăi, produce 
şi consuma decât în armonie cu ea. Astăzi, şi mai 
ales în ţările dezvoltate, contradicţia dintre creşterea 
economică şi resursele naturale se manifestă ca o luptă 
dintre mediul natural, ca suport al vieţii, şi încercarea 
de adaptare a creşterii economice la noile condiţii 
concrete.

Realizarea unei ecodezvoltări presupune 
construirea unei relaţii între procesul dezvoltării 
economice, pe de o parte, şi mediul natural, pe de 
altă parte, acesta fi ind reprezentat prin totalitatea 
resurselor naturale care trebuie gestionate durabil, 
prin procesele ecologice care suportă viaţa pe planetă, 
prin respectarea producţiei suportabile a ecosistemelor 
de care depind: zonele piscicole, pădurile, păşunile şi 
terenurile agricole.

Noul concept, şi anume, cel de dezvoltare durabilă, 
care s-a constituit în această perioadă „nu trebuie să se 
limiteze doar la o utilizare durabilă a resurselor naturale, 
a mediului înconjurător natural privit ca întreg, ci 
trebuie să urmărească şi păstrarea echilibrelor naturale 
care au loc în acesta. Un mediu înconjurător intact face 
parte integrantă din patrimoniul natural ce ar putea fi  
o condiţie prealabilă de supravieţuire a umanităţii.”9 
Umanitatea este o parte a naturii iar viaţa depinde de 
funcţionarea neîntreruptă a sistemelor naturale, care 
asigură alimentarea cu energie şi substanţe nutritive. 
Deşi recunoaşterea explicită a dependenţei umanităţii 
de natură este relativ nouă, majoritatea acordurilor 
internaţionale pentru protecţia mediului au recunoscut, 
cel puţin implicit, interdependenţa dintre ecosistemele 
naturale şi sistemele antropice. Spre exemplu, 
legăturile dintre statele care împart o anumită resursă 
naturală reprezintă unele dintre motivele principale 
care stau la baza regulilor referitoare la repartizarea 
resurselor naturale şi poluarea transfrontalieră. 
Recunoaşterea limitelor ecologice şi a interconectării 
dintre ecosistemele planetei stă la baza eforturilor 
internaţionale pentru conservarea biodiversităţii şi 
prevenirii schimbărilor climatice globale.

O condiţie importantă de realizare a obiectivelor 
dezvoltării durabile este „simultaneitatea progresului 
în toate cele patru dimensiuni: economic, uman, 
ambiental şi tehnologic.”10   „Or, în cadrul complex al 
noţiunii de dezvoltare durabilă economică, dezvoltarea 
umană este obiectivul, iar creşterea economică 

în interdependenţă cu mediul natural reprezintă 
mijlocul”11, ştiut fi ind faptul că, poluarea, dar şi 
sărăcia nu mai pot fi  izolate în graniţele naţionale, iar 
dezvoltarea durabilă va deveni un obiectiv strategic 
pentru întreaga umanitate.

Pentru transformarea economiei noastre distructive 
de mediu este nevoie de o adevărată revoluţie în 
mentalitatea economică, este nevoie de recunoaşterea 
faptului că economia este parte integrantă a 
ecosistemului planetar şi că ea poate asigura progresul 
doar dacă va fi  restructurată astfel încât să devină 
compatibilă cu el, suportabilă de mediu.

O economie va fi  suportabilă doar dacă va respecta 
principiile ecologiei. Doar o astfel de economie va 
putea susţine progresul umanităţii, altfel va urma 
colapsul. Nu există nivel de mijloc: o economie este 
fi e suportabilă de către mediu, fi e nu este. Economia 
globală de azi a fost formulată de forţele de piaţă şi nu 
de principiile ecologice. A rezultat astfel o economie 
distorsionată, care este în disonanţă cu ecosistemul 
planetei – o economie care-şi distruge propriile 
sisteme suporturi naturale.

Integrarea sistemelor economice şi ecologice 
s-a conturat prin elementele impuse de conceptul 
de dezvoltare durabilă. Dezvoltarea durabilă 
este în prezent acceptată ca fi ind un principal 
obiectiv al activităţii economice şi sociale. UNEP 
a adus o interpretare ulterioară a acestei defi niţii, 
specifi când că “progresul către echitatea naţională 
şi internaţională, precum şi întreţinerea, utilizarea 
raţională şi sporirea bazei de resurse naturale stau la 
baza rezilienţei ecologice şi a creşterii economice”12. 
Pentru realizarea dezvoltării durabile, protecţia 
mediului trebuie să constituie parte integrantă a 
oricărui proces de dezvoltare şi nu poate fi  considerată 
în mod izolat de acestea.

In concluzie, pentru a asigura un viitor planetei 
Terra, va trebui ca protecţia şi conservarea resurselor 
naturale şi mediului în ansamblu să fi e o politică 
prioritară pentru toate domeniile de activitate 
umană, chiar înaintea ridicării nivelului de trai, 
transformând-o, pentru fi ecare într-un adevărat cult, 
„natura nefi ind o moştenire de la strămoşi, ci un 
împrumut de la copii”.
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