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Rezumat. În climatul internaţional al începutului de mileniu, 
reconcilierea între nevoia dezvoltării economice şi sociale, pe de o parte, 
şi protecţia mediului, pe de altă parte, este esenţială. Ca urmare, se 
impune promovarea dezvoltării durabile, care integrează creşterea 
economică, îmbunătăţirea calităţii vieţii, sănătatea, educaţia, dezvoltarea 
socială şi protecţia mediului. 

Problemele de mediu sunt deosebit de complexe, deoarece cauzele 
sunt interdependente, fapt ce necesită acţiuni la toate nivelurile: 
autorităţi locale, naţionale şi regionale, precum şi la Uniunea 
Europeană, fiecare având propriul rol în creşterea responsabilităţii faţă 
de protecţia mediului. 

Este recunoscut la scară largă că pentru obţinerea unor rezultate 
de succes trebuie utilizată abordarea integrată pentru a administra 
mediul înconjurător, prin adoptarea de strategii pe termen lung şi de 
planuri de acţiune. Aceasta presupune o analiză detaliată a  legăturilor 
dintre diferite politici şi responsabilităţi, inclusiv legăturile între diferite 
niveluri administrative. 
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1. Efecte contradictorii ale tehnologiei asupra mediului 
Până nu demult, resursele naturale regenerabile ale Terrei erau considerate a fi 

suficiente pentru nevoile omenirii. În prezent, ca urmare a exploziei demografice şi a 
dezvoltării fără precedent a tuturor ramurilor de activitate, necesarul de materie primă 
şi energie pentru producţia de bunuri a crescut mult, iar exploatarea intensă a resurselor 
pământului relevă, tot mai evident, un dezechilibru ecologic. 

Perfecţionarea şi modernizarea proceselor tehnologice, utilizând cele mai noi 
cuceriri ştiinţifice, au redus mult consumurile specifice de materii prime, dar nu şi pe 
cele energetice. Ca urmare a industrializării şi a creşterii producţiei de bunuri, au sporit 
mult numărul şi cantitatea materialelor ce afectează mediul ambiant. 

1.1. Presiunea mediului  
Tot mai des, o parte dintre materiile prime, produse intermediare sau finale, 

deosebit de complexe, se regăsesc în aer, apă şi sol (EEA, 2008). Ploile acide sunt 
relativ frecvente, ca urmare a prezenţei bioxidului de sulf din aer, cauzată de 
dezvoltarea proceselor termice şi de utilizarea unor combustibili inferiori. În atmosferă 
sunt evacuate importante cantităţi de oxizi de azot, oxizi de carbon, negru de fum, 
săruri şi oxizi ai metalelor antrenate de gazele de ardere, cu efecte dăunătoare asupra 
vegetaţiei, în general, şi direct sau indirect asupra omului. 

Studiile realizate de Institutul Blacksmith arată că 600 de milioane de oameni, 
majoritatea provenind din ţări în curs de dezvoltare, vor muri prematur din cauza 
expunerii la deşeuri industriale (Blacksmith Institute, 2009). 

Minele, centrele de reciclat baterii şi cele în care se tratează pielea animalelor 
sunt, de cele mai multe ori, zone cu o toxicitate extremă în ţările în curs de dezvoltare. 
Chimicalele întâlnite aici provoacă retardarea la copii şi cancer. 

La acest început de mileniu, lumea se află în efervescenţă. Schimbările care au 
avut şi vor avea loc creează, într-o viziune optimistă, speranţe pentru remedierea, fie şi 
treptată, a mediului înconjurător.  

Mediul natural, adică aerul, apa, solul şi subsolul, formele de viaţă pe care aceste 
ecosisteme le creează şi le susţin reprezintă imaginea cea mai comună pe care omul 
obişnuit şi-o face atunci când vorbeşte despre mediul înconjurător. 

Însă, actualmente, mediul înconjurător apare ca o realitate pluridimensională 
care include nu numai mediul natural, ci şi activitatea şi creaţiile omului, acesta 
ocupând o dublă poziţie, şi anume: de „component” al mediului şi de 
„consumator/beneficiar” al acestuia. 

Conceptul actual de mediu înconjurător are un caracter dinamic, care caută să 
cunoască, să analizeze şi să urmărească funcţionarea sistemelor protejate în toată 
complexitatea lor. 

Prin resurse naturale se înţelege totalitatea elementelor naturale ale mediului 
înconjurător ce pot fi folosite în activitatea umană: 

 resurse neregenerabile – minerale şi combustibili fosili; 
 resurse regenerabile – apă, aer, sol, floră, faună sălbatică; 
 resurse permanente – energie solară, eoliană, geotermală şi a valurilor. 
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În întreaga activitate de protecţie a mediului înconjurător se urmăreşte nu numai 
folosirea raţională a acestor resurse, ci şi corelarea activităţii de sistematizare a 
teritoriului şi localităţilor cu măsuri de protejare a factorilor naturali; adoptarea de 
tehnologii de producţie cât mai puţin poluante; echiparea instalaţiilor tehnologice şi a 
mijloacelor de transport generatoare de poluanţi cu dispozitive şi instalaţii care să 
prevină efectele dăunătoare asupra mediului înconjurător; recuperarea şi valorificarea 
optimă a substanţelor reziduale reutilizabile. 

Creşterea economică se bazează în mare majoritate nu pe surse regenerabile de 
energie, ci pe energia cheltuită prin folosirea combustibililor fosili, neregenerabili: 
cărbuni, ţiţei, gaze naturale. 

Problema reziduurilor activităţilor umane a luat proporţii îngrijorătoare, iar 
poluarea, degradarea apei şi a aerului, ameninţarea păturii de ozon, deşertificarea, 
deşeurile toxice şi cele radioactive – prin acumularea lor – provoacă alterarea calităţii 
factorilor de mediu. Acestea reprezintă cauza unor dezechilibre în faună şi floră, în 
sănătatea şi bunul mers al colectivităţii umane, în special din zonele supraaglomerate. 

1.2. Calitatea mediului 
Daedalus Consulting a realizat, în parteneriat cu Green Report, prima cercetare 

cantitativă privind teme de mediu din România (Daedalus Consulting, 2008). Sondajul 
a apărut în februarie 2008 şi a fost realizat pe un eşantion de 1.003 respondenţi. 

Dintre fenomenele cu impact asupra mediului înconjurător, românii identifică 
aspecte îngrijorătoare legate de poluarea din atmosferă (84,3%), defrişarea pădurilor 
(84,1%), alimentele modificate genetic (77,3%), poluarea industrială, seceta şi 
inundaţiile ori subţierea stratului de ozon (cu peste 72%).  

Acestea sunt fenomene cu consecinţe directe asupra vieţii de zi cu zi, iar subiecţii le 
percep personal şi profund. Epuizarea resurselor de combustibili fosili (55,7%), un 
fenomen suficient de îndepărtat în viitor, nu creează îngrijorare foarte mare. 

Mediul înconjurător reprezintă un element esenţial al existenţei umane şi este 
rezultatul interferenţelor unor elemente naturale – sol, aer, apă, climă, biosferă – cu 
elemente create prin activitatea umană. Toate acestea interacţionează, influenţând 
condiţiile şi posibilităţile de dezvoltare viitoare a societăţii. 

Orice activitate umană, şi implicit existenţa individului, este de neconceput în 
afara mediului. De aceea, calitatea în ansamblu a acestuia, precum şi a fiecărei 
componente, îşi pun amprenta asupra factorului uman. 

Ansamblul de relaţii şi raporturi de schimburi ce se stabilesc între om şi natură, 
precum şi interdependenţa lor influenţează echilibrul ecologic, determină condiţiile de 
viaţă şi muncă, perspectivele dezvoltării societăţii în ansamblu. Aceste raporturi 
vizează atât conţinutul activităţii, cât şi crearea condiţiilor de existenţă umană. 

Ca urmare, mediul trebuie adaptat şi organizat pentru a răspunde nevoilor 
indivizilor, ceea ce presupune preluarea din natură a unor resurse şi prelucrarea lor 
pentru a deservi populaţia. Această dependenţă cunoaşte un mare grad de reciprocitate, 
datorită faptului că nevoile umane se adaptează într-o măsură mai mare sau mai mică 
mediului. 



Mihaela Comănescu 
 

42 

Asigurarea unei calităţi corespunzătoare a mediului, protejarea lui – ca necesitate 
a supravieţuirii şi progresului – reprezintă o problemă de interes major şi de certă 
actualitate pentru evoluţia socială. În acest sens, se impune păstrarea calităţii mediului 
prin diminuarea efectelor negative ale activităţii umane cu implicaţii asupra acestuia. 

Poluarea şi diminuarea drastică a resurselor de materii prime regenerabile, în 
cantităţi şi ritmuri ce depăşesc posibilităţile de refacere pe cale naturală, au produs 
dezechilibre serioase ecosistemului planetar (EEA, 2006). 

Cercetările amănunţite legate de calitatea mediului, de diminuarea surselor de 
poluare s-au concretizat într-un ansamblu de acţiuni şi măsuri care prevăd: 

 cunoaşterea temeinică a mediului, a interacţiunii dintre sistemul economic şi 
sistemele naturale, cu consecinţele de rigoare; 

 utilizarea raţională şi cu maximum de economicitate a resurselor naturale; 
 prevenirea şi combaterea degradării mediului provocată de om, dar şi din 

cauze naturale; 
 armonizarea intereselor imediate şi de perspectivă ale societăţii în ansamblu 

sau a agenţilor economici privind utilizarea factorilor de mediu. 

1.3. Politici de mediu 
Politicile de mediu au cunoscut două etape în evoluţia lor (Călin, 2007). Prima 

etapă avea ca obiectiv soluţionarea unor probleme legate de contaminarea aerului, a 
apei, tratarea deşeurilor solide urbane şi conservarea spaţiilor naturale, punând accent 
pe principiul poluator-plătitor, acţiunile corective fiind prioritare celor preventive. 

Cea de-a doua etapă a politicilor de mediu, începută spre sfârşitul anilor ’70, 
aduce o nouă filosofie concepută în jurul noţiunii de dezvoltare durabilă. Politicile de 
mediu devin preponderent anticipative, implicând într-o măsură sporită societatea 
civilă.  

Totodată, se evidenţiază tendinţe de globalizare şi de integrare în sistemul 
politicilor social-economice. Astfel, se încearcă armonizarea orizonturilor timpului 
economic cu cele ale timpului biologic, ecologic, trecându-se la o abordare sistemică a 
economiei şi mediului. 

Integrarea politicilor de mediu în cele economice implică constrângeri şi 
oportunităţi atât în politicile economice, cât şi în cele de mediu. 

Inovarea tehnologică are un rol capital în procesul de integrare a mediului şi 
economiei. Amploarea problemelor de mediu sugerează că progresele tehnologice nu vor fi 
de ajuns pentru rezolvarea noilor provocări la care guvernele vor trebui să facă faţă. 

Conform Raportului Eurobarometru publicat în martie 2008, mai mult de două 
treimi dintre cetăţenii europeni preferă ca deciziile în materie de politică a mediului să 
fie luate la nivelul Uniunii Europene (Eurobarometru, 2008).  

Potrivit sondajului, cetăţenii europeni sunt din ce în ce mai conştienţi de rolul pe 
care îl joacă mediul înconjurător în viaţa de zi cu zi. Mai mult de 95% dintre cetăţenii 
europeni sunt de părere că protecţia mediului este importantă. Aproximativ 80% susţin 
că mediul le influenţează calitatea vieţii şi afirmă că, prin eforturile proprii, pot să 
contribuie la protejarea acestuia.  
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De asemenea, este relevat faptul că schimbările climatice ocupă primul loc pe 
lista preocupărilor ecologice ale cetăţenilor, urmate de poluare şi de dezastrele 
provocate de om. 

Majoritatea copleşitoare a europenilor consideră că UE ar trebui să facă mai 
mult pentru mediu, iar deciziile care privesc mediul înconjurător ar trebui luate la nivel 
european, fiind necesară o legislaţie armonizată la nivel european şi, de asemenea,  
consideră că Uniunea ar trebui să ajute şi alte state să-şi îmbunătăţească standardele de 
mediu. 

1.4. Protecţia mediului şi creşterea economică 
Protecţia mediului devine un sector distinct în economia societăţii omeneşti, 

preocupările în acest domeniu vizând orice latură a activităţii umane (Klaver et al., 
1999). 

Creşterea economică actuală, alimentată de progresul ştiinţific şi tehnic, este 
distructivă pentru mediu şi aduce riscuri crescute omenirii. Relaţia dintre creşterea 
economică şi calitatea vieţii dezvoltă ideea că este important de ştiut ce tip de creştere 
trebuie promovat. 

O creştere economică puternică antrenează o presiune crescută asupra mediului, 
având efecte negative prin deşeuri, emisii poluante, transformarea spaţiului public. 

Pe de altă parte, creşterea economică are efecte pozitive chiar şi asupra mediului, 
permiţând alocarea de mijloace financiare pentru implementarea politicilor de mediu, 
accelerarea progresului tehnic, favorizarea nivelului de trai, a confortului şi a educaţiei. 

De multe ori însă, măsurile de protecţie a mediului provoacă efecte 
contradictorii – de exemplu, dacă reglementările în domeniu nu prevăd termene de 
adoptare rezonabile pentru firme, legea nu se respectă. Odată ce procedurile sunt clar 
definite, întreprinderile îşi adaptează progresiv aparatul productiv, iar investiţiile 
alocate mediului pot deveni un factor de creştere economică (Borzel, 2007). 

Pentru asigurarea unui punct de echilibru, intervin diverşi actori implicaţi: 
puterea publică, întreprinderile, organizaţiile nonguvernamentale, partidele politice, 
societatea civilă. 

Pentru protejarea mediului trebuie identificate zonele afectate, evaluat gradul de 
deteriorare şi stabilite cauzele care au produs dezechilibrele respective. 

În ceea ce priveşte modalităţile de protejare, se impune soluţionarea a trei 
categorii de probleme: 

 crearea unui sistem legislativ şi institutuţional adecvat şi eficient care să 
garanteze respectarea legilor în vigoare; 

 evaluarea costurilor acţiunilor de protejare a mediului şi identificarea surselor 
de finanţare a acestora; 

 elaborarea unor programe pe termen lung, corelate pe plan naţional şi 
internaţional, pentru o viziune de ansamblu. 

Referitor la evaluarea costurilor şi stabilirea modului în care acestea sunt 
suportate, se poate susţine ideea că protejarea mediului este costisitoare şi nu pot fi 
întotdeauna identificaţi factorii poluatori. Din cauza acestei situaţii, costurile de 
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protejare a mediului se împart între societăţile comerciale potenţial poluatoare şi stat. 
Fondurile alocate protejării mediului diferă de la o ţară la alta, în funcţie de nivelul de 
dezvoltare al fiecăreia. 

În vederea elaborării unor programe pentru protejarea mediului, trebuie 
identificaţi toţi factorii de mediu şi zonele în care pot apărea probleme de poluare. Un 
astfel de program presupune totodată evaluarea costurilor necesare şi stabilirea 
responsabilităţilor pentru derularea proiectelor. 

Protecţia mediului este o problemă majoră a ultimului deceniu, dezbătută la 
nivel mondial, fapt ce a dat naştere numeroaselor dispute dintre ţările dezvoltate şi cele 
în curs de dezvoltare. Acest lucru a impus înfiinţarea unor organizaţii internaţionale ce 
au ca principal obiectiv adoptarea unor soluţii de diminuare a poluării şi creşterea 
nivelului calităţii mediului în ansamblu (Duţu, 2008). 

Comisia Europeană a elaborat un raport al situaţiei ajutoarelor de stat în 
domeniul protecţiei mediului, potrivit căruia acestea s-au dublat în perioada 2001-
2006, de la 7 la 14 miliarde de euro. 

Cu toate acestea, datele arată diferenţe mari între statele membre privind 
cheltuielile pentru mediu, raportate la produsul intern brut (PIB). Germania, 
Danemarca şi Suedia au cheltuit, în perioada 2004-2006, între 0,32% şi 0,77% din PIB 
pentru ajutoare ecologice. În alte ţări, procentele sunt mult mai mici – de exemplu, în 
Marea Britanie – 0,06%, în Franţa – 0,01%, iar în Italia procentul este aproape de zero. 

Reducerea poluării ar trebui să fie un deziderat în vederea protejării mediului. În 
acest sens, se fac eforturi la nivelul comunităţilor naţionale şi locale.  

De exemplu, unul dintre motivele pentru care se produce poluarea luminoasă 
este calitatea îndoielnică a iluminatului public. Lampadarele sferice care transmit mai 
multă lumină spre cer decât spre sol sunt cele mai mari surse de poluare şi risipesc 
energia în mod inutil. Iluminatul devine mai eficient prin utilizarea lampadarelor 
îndreptate spre pământ, care transmit luminozitatea în scopurile pentru care au fost 
instalate. 

Ţara care are cele mai aspre legi împotriva poluării luminoase este Slovenia. 
Acest stat a stabilit, printre altele, o ţintă de consum energetic pentru iluminarea 
stradală de 50 de kilowaţi/oră pe an pe locuitor, ceea ce înseamnă jumătate din acest tip 
de consum energetic al Franţei, ţară care a luat exemplul celorlalte state şi a introdus în 
legislaţia din domeniu  stipulări cu privire la poluarea luminoasă. 

În ultima perioadă, britanicii folosesc mai rar uscătoarele de rufe, utilizează 
becuri ecologice şi renunţă mai des la maşini de teama încălzirii globale, arată un 
sondaj efectuat recent online de organizaţia Christian Aid (EEA, 2008).  

Potrivit sondajului la care au participat 2.127 de adulţi, 9 din 10 persoane au luat 
deja măsuri pentru reducerea emisiilor de bioxid de carbon, 75% dintre aceştia au 
schimbat becurile tradiţionale cu unele ecologice, 70% nu lasă niciun aparat electric în 
stand-by, 57% nu mai pornesc sistemele electrice de încălzire dacă nu este necesar, iar 
42% folosesc maşina de uscat rufe tot mai rar.  

Schimbările stilului de viaţă s-au extins şi la capitolul transport, astfel că 36% 
renunţă adesea la maşină, iar 19% zboară mai puţin cu avionul.  
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Rezultatele sondajului arată că 77% dintre britanici cred că guvernul ar trebui să 
ia mai multe măsuri de reducere a emisiilor de bioxid de carbon şi să preia conducerea 
în cadrul negocierilor internaţionale privind schimbările climatice. 

2. Factori  responsabili faţă de protecţia mediului 
Presiunea activităţii omului asupra mediului natural creşte foarte rapid. De 

asemenea, se accelerează dezvoltarea industrială, schimburile, circulaţia mărfurilor. 
Totodată, spaţiul ocupat, parcurs şi utilizat pentru activităţile umane este din ce în ce 
mai vast. Această evoluţie îşi pune amprenta în mod nefavorabil asupra mediului şi a 
componentelor sale. 

Comportamentul individului poluează mediul într-o măsură mai mare sau mai 
mică, fie sub forma activităţii cotidiene, fie a consumurilor turistice (Roberts, 2007). 

Prin dezvoltarea activităţii umane sunt afectate toate componentele mediului în 
proporţii diferite. Între aceste elemente, cele mai importante sunt: peisajele, solul, apa, 
flora, fauna, monumentele, parcurile şi rezervaţiile, precum şi biosfera. 

În consecinţă, conservarea funcţiilor igienico-sanitară, recreativă şi estetică ale 
componentelor mediului natural constituie garanţia unei dezvoltări continue a societăţii 
umane, iar preocupările trebuie să vizeze atât autorităţile, cât şi toate componentele 
societăţii civile la nivel local, naţional, european şi internaţional. 

2.1. Implicarea  populaţiei 
Majoritatea populaţiei urbane din România are un comportament prietenos cu 

mediul şi este favorabilă energiei regenerabile, iar pentru mai mult de jumătate dintre 
români, problemele de mediu se află pe locul doi după sărăcie. 

Campaniile ecologice sunt încă la început în România. Specialiştii în domeniu 
apreciază că adulţii se pot adapta destul de greu constrângerilor ecologice. În 
continuare, prezentăm câteva dintre rezultatele primului Barometru Verde realizat în 
România de către Fundaţia Terra Mileniul III şi Asociaţia Alma-Ro, cu sprijinul 
financiar al CEE Trust (Barometru Verde România, 2008). Studiul a fost efectuat în 
perioada iunie – august 2008 pe un eşantion reprezentativ de 1165 de persoane din 
toate regiunile ţării. 

Foarte mulţi respondenţi, 88%, cred că la nivel naţional nu se pune accent pe 
protecţia mediului şi cei mai mulţi sunt nemulţumiţi în ceea ce priveşte suprafaţa verde 
din oraşul în care locuiesc. 

În plus, peste 80% recunosc că propriul lor comportament este un principal 
factor poluator, pe locurile următoare situându-se poluarea auto şi factorii industriali. 
În privinţa măsurilor pe care sunt cel mai dispuşi să le adopte, s-a precizat reducerea 
consumului de apă şi de energie electrică. 

Implicarea redusă a populaţiei în rezolvarea problemelor de mediu, respectiv în 
programele de colectare şi recuperare a deşeurilor, poate fi explicată prin: 

 lipsa unui mecanism sistematic de informare în legătură cu prezervarea 
mediului înconjurător şi cu consecinţe asupra încălcării normelor de mediu; 
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 slaba coordonare a acţiunilor referitoare la administrarea deşeurilor 
întreprinse de responsabilii locali la care să fie cooptaţi şi cetăţenii; 

 precaritatea fondurilor aflate la dispoziţia autorităţilor reduce posibilitatea 
organizării de campanii de educare ecologică a copiilor şi adulţilor; 

 antrenarea redusă în procesul decizional diminuează oportunităţile cetăţenilor 
de a se exprima direct, prin promovarea unor iniţiative în privinţa politicilor 
de mediu. 

Tinerii cu vârste sub 35 de ani sunt cei care se gândesc cel mai puţin la ecologie, 
arată studiul „Ecologismul în România” din 2008, realizat on-line. Astfel, aproape 20% 
dintre respondenţii din mediul urban, încadraţi în această categorie de vârstă, 
menţionează că nu au auzit de nicio acţiune ecologistă, iar cei mai mulţi dintre ei sunt 
sceptici în privinţa rezultatelor concrete ale acestor campanii. 

În cazul respondenţilor din afara Bucureştiului, doar 34% au luat parte în ultimul 
an la o acţiune de acest gen. Din categoria persoanelor cu vârste peste 35 de ani, mai 
bine de 56% dintre ei au participat la campanii de plantare a copacilor sau de strângere 
a deşeurilor. 

În ultimii ani, opinia publică a devenit din ce în ce mai preocupată de problemele 
mediului înconjurător, acestea fiind adesea reflectate în comportamentul 
consumatorului, remarcându-se o mare nevoie pentru produsele care nu sunt 
periculoase pentru mediu.  

2.2. Implicarea mediului de afaceri 
Parteneriatul între populaţie, organizaţii de afaceri şi autorităţi trebuie susţinut în 

interesul comun de a menţine calitatea factorilor de mediu în limitele impuse de 
reglementări, de a proteja mediul înconjurător şi sănătatea oamenilor,  de a îmbunătăţi 
starea economică a comunităţii locale. 

În acest sens, organizaţiilor le revine un rol crucial în dezvoltarea de produse şi 
tehnologii de producţie care să minimizeze cantitatea de deşeuri generată. Produsul 
trebuie astfel proiectat încât impactul său asupra mediului să fie minim pe durata 
întregului ciclu de viaţă. 

O astfel de abordare care minimizează pierderile de energie şi de materiale este 
benefică organizaţiei însăşi. În multe întreprinderi, potenţialul de economisire a 
costurilor generate de deşeuri nu este cunoscut. În fiecare an se pierd din această cauză 
sume importante. 

Criza economică a determinat o scădere a consumului, fapt pentru care cantitatea 
de deşeuri s-a redus cu până la 10%, potrivit unui raport al Institutului pentru materii 
prime, Cyclope (CEE, 2008). Din acest punct de vedere, se consideră că marii perdanţi 
ai crizei sunt companiile de reciclare a deşeurilor.  

Reţeaua globală de firme de servicii profesionale care furnizează servicii de 
audit şi consultanţă fiscală în domeniul afacerilor, – KPMG –, a elaborat, în aprilie 
2008, un raport intitulat „Schimbările climatice vă schimbă afacerea”, care analizează 
riscurile schimbărilor climatice asupra mediului de afaceri (KPMG, 2008). 
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În cadrul raportului, au fost analizate 18 sectoare ale industriei, grupate în trei 
zone în funcţie de riscurile cu care se confruntă şi de acţiunile preventive ce ar trebui 
întreprinse. Dacă în „zona periculoasă” se află şase sectoare, în „zona medie” se află 
nouă: auto, clădiri şi imobiliare, asigurări, construcţii şi materiale de construcţii, 
sectorul minier şi metalifer, sectorul farmaceutic, industria de retail şi cea de utilităţi. 
În cea de-a treia zonă, „zona sigură”, se află trei sectoare: telecomunicaţiile, sectorul 
alimentar şi al băuturilor şi chimicalele. 

Conform EEA 2008, cantitatea de deşeuri urbane a crescut cu 500% în Marea 
Britanie comparativ cu anii 1960, iar deşeurile de la restaurantele fast food sunt pe 
locul doi după mucurile de ţigară aflate pe străzi. 

Concluziile studiului afectează şi mai mult imaginea negativă a restaurantelor 
fast food, căci pe primul loc în ceea ce priveşte cantitatea deşeurilor se situează Mc 
Donald’s, pe locul doi restaurantele locale, pe trei patiseriile Gregg’s şi pe patru KFC, 
cu 8%.  

Greenpeace România a lansat în noiembrie 2008, în cadrul campaniei de 
eficienţă energetică, „Ghidul Hipermarketurilor Verzi” (Greenpeace România, 2008). 
Acest ghid  ierarhizează hipermarketurile din ţara noastră în funcţie de importanţa pe 
care acestea o acordă încălzirii globale şi implicit reducerii emisiilor de bioxid de 
carbon (CO2), prin politica pe care o au pentru eliminarea de pe piaţă a becurilor cu 
incandescenţă.  

La solicitarea Greenpeace România de a elimina de pe piaţă, într-un termen cât 
mai scurt, becurile cu incandescenţă, hipermarketurile au răspuns diferit. Ikea a anunţat 
eliminarea lor începând cu luna septembrie 2009, Plus a stabilit ca termen luna august 
2010, iar Auchan, Cora şi Selgros Cash&Carry vor vinde doar becuri economice 
începând cu anul 2011. 

La polul opus se află Metro, care a declarat că nu va elimina de pe piaţă becurile 
cu incandescenţă decât în situaţia adoptării unor prevederi legale care să solicite acest 
lucru. Totodată, următoarele hipermarketuri: Billa, Bricostore, Mr. Bricolage, Gima, 
Hornbach, La Fourmi, Mega Image, Penny XXL nu au furnizat niciun răspuns oficial 
la repetatele solicitări venite din partea Greenpeace România. 

Majoritatea companiilor sunt conştiente că extinderea semnificativă a legislaţiei 
referitoare la mediul înconjurător va avea un impact puternic atât  asupra afacerilor 
proprii, cât şi asupra vieţii în general, cu deosebire în cadrul unor domenii cum ar fi: 
energia, agricultura, transportul  şi turismul. 

Toate aceste schimbări conduc la creşterea responsabilităţii în cadrul 
organizaţiilor şi al echipelor manageriale asupra activităţilor întreprinse, care au impact 
asupra mediului înconjurător. 

2.3. Implicarea autorităţilor locale 
În ultimii ani, s-a observat o creştere a interesului administraţiilor centrale şi 

locale în ceea ce priveşte modernizările urbane şi consecinţele acestora asupra utilizării 
terenurilor, transporturilor urbane sau dimensiunii mediului (Waddell, 2002). 
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Conexiunile între aceste domenii realizate prin planuri şi politici publice duc la 
facilitarea unei căi către o dezvoltare urbană susţinută.  

Din păcate, metodele analitice disponibile se îndepărtează de dorinţa unei 
dezvoltări coerente, lasă deciziile inadecvat fundamentate şi anticipează posibilele 
consecinţe negative ale iniţiativelor politice sau de infrastructură. 

Multe zone se confruntă cu probleme precum poluare, aglomeraţie în trafic, 
consum prea mare de resurse, reducerea spaţiilor verzi. Instituţiile publice, prin 
agenţiile de planificare urbană şi cetăţeni, iau contact cu aceste probleme pe măsură ce 
apar şi evaluează alternative pentru soluţionarea lor. 

Autorităţile locale au un rol decisiv în îmbunătăţirea mediului. Diversitatea în 
ceea ce priveşte istoria, geografia, clima, precum şi condiţiile administrativ-legislative 
conduc la adoptarea de soluţii la nivel local, în funcţie de condiţiile specifice. 
Aplicarea principiului subsidiarităţii, conform căruia acţiunile trebuie întreprinse la 
nivelul cel mai adecvat, implică, de asemenea, o intensă activitate la nivel local. 

Astfel, reprezentanţii autorităţilor locale au responsabilităţi în adoptarea unor 
planuri eficiente de management al deşeurilor, dar şi  în încurajarea parteneriatelor cu 
mediul industrial şi de afaceri, precum şi cu cetăţenii, în vederea găsirii de soluţii pentru 
minimizarea cantităţii de deşeuri generate, facilitând reciclarea şi recuperarea lor. 

În vederea realizării acestor deziderate, autorităţile locale au la îndemână mai 
multe mijloace: 

 iniţierea de campanii de informare prin mass-media (publicaţii ale 
primăriilor, ziare, posturi de radio şi televiziune locale); 

 încurajarea înfiinţării de forme de organizare a societăţii civile care pot prelua 
o parte din activitatea de educare a cetăţenilor; 

 organizarea de seminarii şi expoziţii cu informaţii în domeniul gestiunii 
deşeurilor; 

 editarea de pliante, afişe, postere cu sfaturi practice legate de mediul de 
neutralizare a deşeurilor toxice din gospodărie; 

 realizarea de chestionare referitoare la implementarea managementului 
deşeurilor şi difuzarea lor prin intermediul companiilor locale de administrare 
a deşeurilor; 

 organizarea unui sistem de plată către întreprinderile prestatoare de servicii 
care să stimuleze cetăţenii să furnizeze deşeurile sortate; 

 implementarea unor măsuri de conştientizare şi atragere a copiilor şi tinerilor 
în acţiuni de reciclare; 

 susţinerea unor acţiuni de tip competiţie pe teme legate de mediul 
înconjurător la nivel de copii, elevi, tineret, dar şi pentru adulţi; 

 atragerea de sponsori, cu precădere din rândul întreprinderilor poluante; 
 organizarea în cadrul primăriilor a unor Centre de informare privind 

managementul deşeurilor. 
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2.4. Implicarea  ONG-urilor 
Centrul Educaţional Soros a realizat în noiembrie 2008 o evaluare naţională a 

organizaţiilor neguvernamentale de mediu (ONGM) din România (Centrul Educaţional 
Soros, 2009). Din studiu reiese că majoritatea acestora întâmpină dificultăţi în 
comunicarea cu presa şi cu instituţiile guvernamentale şi că marea lor problemă este 
lipsa de fonduri. Lucrurile evoluează însă mai bine la nivel local, unde interacţiunea şi 
comunicarea cu restul actorilor sociali sunt mai frecvente. 

De asemenea, studiul arată că 90% dintre ONGM-uri susţin că acţiunile lor au ca 
principali beneficiari tinerii şi copiii. 

În primul raport al asociaţiei Recolamp (Organizaţia, nonprofit de gestionare a 
deşeurilor de surse de iluminat), realizat după înfiinţarea acesteia, în septembrie 2007, 
se arată că românii au reciclat în 2006 circa 160 de tone de becuri (Recolamp, 2008). 
Bazele Recolamp au fost puse de Philips România, Osram România, GE Hungary ZRT 
şi Narva SRL, iar în prezent, asociaţia nonprofit numără peste 100 de membri şi are ca 
obiect de activitate colectarea şi reciclarea, în condiţii de siguranţă pentru mediu şi 
sănătatea populaţiei, a deşeurilor provenite din surse de lumină uzate.  

Asociaţia a fost desemnată de către Ministerul Mediului să gestioneze la nivel 
naţional acest flux de deşeuri, drept pentru care a înfiinţat puncte de colectare şi a 
impus Timbrul Verde – taxa pentru colectarea deşeurilor. 

Pentru 2008, Recolamp a stabilit că valoarea Timbrului Verde pentru becurile 
economice şi tuburile fluorescente este de 0,9 lei (0,21 euro), la care se adaugă taxa pe 
valoare adăugată (TVA). România se află sub nivelul mediu european de 0,26 euro, cu 
mult sub ţări ca Irlanda, Letonia şi Grecia, în care această valoare poate depăşi 0,4 
euro, dar peste state ca Suedia şi Germania, care au ajuns la valori de 0,08 – 0,1 euro. 
În 2008, cele 100 de companii participante la schema administrată de Recolamp au 
raportat ca fiind puse pe piaţă 11 milioane de unităţi, pentru care Timbrul Verde 
facturat s-a ridicat la 9,6 milioane de lei (2,28 milioane de euro).  

Însă, din cauza crizei financiare, facturile încasate s-au ridicat doar la 5,39 
milioane de lei (1,27 milioane de euro). În 2008, sistemul Recolamp a colectat 160,58 
tone de deşeuri, care sunt reciclate manual în România şi în Germania de companii 
specializate. Pentru 2009, Recolamp îşi propune extinderea infrastructurii de colectare, 
de la 1.000 până la 2.000 de puncte de colectare. Investiţiile vor continua, în condiţiile 
în care cheltuielile din 2008 pentru reciclarea surselor de lumină uzate se ridică la 1,4 
milioane de euro. 

Colectarea deşeurilor de surse de iluminat face parte din cadrul politicilor 
europene de diminuare a costurilor şi economisire a resurselor în domeniul energetic, 
dar şi de protejare a mediului. Spre exemplu, specialiştii au calculat că Europa ar face o 
economie anuală de şapte miliarde de euro dacă ar fi folosite cu 50% mai multe becuri 
economice – care au un consum mai mic şi o durată de viaţă mai mare. 
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2.5. Implicarea Uniunii Europene 
Actualmente, nu se mai poate considera că producţia de deşeuri reprezintă unul 

dintre indicatorii ce sunt expresia consumului şi bunăstării, ci relevă progresul unei 
societăţi, cât de eficientă este aceasta în relaţia cu consumul de resurse naturale şi 
operaţiile de tratare a deşeurilor. 

Modelul nostru de producţie-consum trebuie adaptat la cerinţa de minimizare a 
presiunii asupra mediului. 

Legislaţia joacă un rol important în controlul poluării (Duţu, 2008). Totuşi, 
legislaţia actuală se concentrează cu precădere asupra răspândirii regulate a poluării şi 
mai puţin asupra cauzelor care o determină. În Uniunea Europeană, legislaţia mediului 
înconjurător este din ce în ce mai stufoasă, iar acolo unde există pericolul ca situaţia să 
devină critică, constrângerile sunt foarte mari. 

Legislaţia UE reprezintă una dintre cele mai penetrante măsuri cu privire la 
controlul mediului înconjurător, probabil ca rezultat al mai multor factori: un puternic 
lobby politic, în special în ţări cum ar fi Germania, o gândire la nivel academic asupra 
domeniului ecologiei în ţări ca Suedia şi Olanda şi presiunea unor organisme 
internaţionale precum Greenpeace. 

Ideea folosirii sistemelor de management al mediului (SMM) este susţinută din 
punct de vedere politic de Uniunea Europeana. Al cincilea Program de acţiune cu 
privire la reorganizarea legislaţiei nu a putut soluţiona toate problemele mediului, fiind 
nevoie de realizarea unei dezvoltări durabile. Acest program include instrumente de 
bază ale pieţei precum şi înţelegeri bilaterale – SMM, eco-auditul şi eco-caracterizarea 
încadrându-se în această categorie. 

Instrumentele de bază ale pieţei sunt destinate unei analize interne a costurilor 
mediului înconjurător. Trebuie să se demonstreze necesitatea utilizării cu 
responsabilitate a resurselor limitate de către consumatori şi producători şi să se 
minimizeze diferitele tipuri de poluare şi pierderile. Sistemele de management al 
mediului introduc elemente ale economiei de piaţă în domeniul mediului înconjurător, 
prin intermediul competiţiei promoţionale între activităţile industriale.  

Ceea ce se urmăreşte este ca piaţa să recompenseze organizaţiile care folosesc 
SMM, rezultând o presiune care va încuraja şi celelalte companii să le urmeze 
exemplul. Rezultatul general s-ar putea concretiza în mai multe organizaţii care vor 
deveni active în îmbunătăţirea performanţelor mediului înconjurător. 

SMM adoptă principiul plăţii poluatorului şi cel al prevenţiei, care sunt parte a 
politicii de mediu a Uniunii Europene, prin plasarea responsabilităţii asupra afacerii şi 
folosirea unei abordări proactive, opusă celei reactive. 

Sistemul standard al managementului mediului înconjurător se referă la 
mecanismele de bază ale pieţei, care au ca scop îmbunătăţirea performanţelor 
organizaţiilor.  

Structura de realizare a SMM urmăreşte calitatea sistemelor de management 
(CSM) care se bazează în special pe asigurarea calităţii produsului finit, în timp ce 
sistemele de management ale mediului nu au în vedere produsul finit. 
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Printre principalele scopuri ale SMM-urilor menţionăm: 
 promovarea activităţilor care pot avea un impact semnificativ asupra 

mediului; 
 perfecţionarea continuă a proceselor de management al mediului 

înconjurător; 
 conştientizarea presiunii mediului asupra afacerilor. 

Multe companii se confruntă cu dificultăţi, cele de natură financiară fiind în mod 
evident o particularitate relevantă în mediul afacerilor. Cu toate acestea, presiunile 
privind mediul înconjurător au înregistrat o creştere semnificativă atât pe plan local, cât 
şi pe plan internaţional. 

Concluzii 
Noile politici de mediu propun o abordare integrată care să contribuie la un nivel 

mai înalt al calităţii vieţii şi al bunăstării sociale a cetăţenilor, prin asigurarea unui 
mediu în care nivelul poluării nu generează efecte nocive asupra sănătăţii umane şi a 
mediului. 

Abordările integrate pentru protejarea mediului duc la o planificare mai bună şi 
la rezultate semnificative. 

Soluţiile trebuie să fie orientate spre viitor, să încorporeze aspecte legate de 
prevenirea riscurilor, precum anticiparea schimbărilor climatice (de exemplu, creşterea 
pericolului de inundaţii) sau reducerea progresivă a dependenţei de combustibilii fosili. 
Iniţiativele locale de rezolvare a unor probleme pot genera probleme noi în alt domeniu 
şi pot fi în contradicţie cu politicile la nivel naţional sau regional. 

Obligaţiile impuse la nivel local, regional, naţional sau european (de exemplu, 
utilizarea eficientă a terenului, reducerea zgomotului, creşterea calităţii aerului) pot fi 
implementate mai eficient la nivel local atunci când sunt integrate într-un cadru local 
de management strategic. 

Definirea clară a obiectivelor şi a ţintelor, asumarea responsabilităţilor, a 
procedurilor de monitorizare a progreselor, consultarea publicului, verificarea 
rezultatelor, auditul şi raportarea sunt cruciale pentru implementarea efectivă a 
măsurilor de protecţie a mediului. 
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