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Rezumat. Seceta, inundaţiile, furtunile distrugătoare, valurile de 
căldură, ploile acide, schimbările climatice sunt doar câteva din 
consecinţele acţiunii umane asupra mediului. Oare putem trăi împotriva 
mediului? Răspunsul este NU, şi în acest sens se impune funcţionarea unei 
economii care să respecte principiile de ecoeficienţă pentru că numai aşa se 
va asigura continuarea progresului economic. Economia verde este o mare 
oportunitate pentru toate ţările lumii, este o economie reală care păstrează 
echilibrul dintre resurse-nevoi şi mediu, vizează calitatea şi nu cantitatea, 
pune accent pe regenerare, reciclare, refolosire şi creativitate. Eco-efienţa 
implică atât inovare către un grad mare de dematerializare a produselor, 
serviciilor şi sistemelor, cât şi modificarea severă a practicilor actuale de 
producţie şi consum. Dacă se va produce pe principiul de ecoeficienţă se vor 
reduce efectetele profundei crize economice, ecologice, social-politice şi 
cultural-spirituale, care marchează planeta şi ţările noastre. 
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Vreme de două secole, ideea de acumulare de capital a creat un puternic 
proces de industrializare care a dus la diversificarea de bunuri şi servicii 
realizate în noile întreprinderi la care oamenii nici nu visau, toate acestea 
devenind nu numai realizabile, dar şi în proporţii de masă, antrenând un consum 
din ce în ce mai mare de resurse naturale, materii prime şi energie.  

Astăzi, creşterea industrializării se apropie de limitele absolute prin 
consecinţele negative (criza ecologică, criza socială, criza umană şi criza 
economică), cât şi prin epuizarea resurselor, care îi vor impune o scădere a 
ritmurilor de creştere şi în anumite cazuri chiar o prăbuşire. Astfel, ideea 
conform căreia creşterea economică ar fi calea cea mai bună a creşterii umane 
s-a dovedit a fi o iluzie, atâta timp cât nu s-au luat în considerare consecinţele ei 
neaşteptate şi nedorite. 

 În acest sens, se impune să regândim activitatea economică actuală, 
ţinând cont de alte procese economice, astfel încât sistemul economic să se 
armonizeze cu sistemul natural şi să funcţioneze pe principiul bărcilor cu pânze, 
împinse de procesele ecologice, şi nu de resursele naturale limitate şi 
epuizabile.  

Resursele naturale mondiale sunt epuizabile şi limitate, astfel trebuie să le 
utilizăm mult mai raţional şi eficient fără a pune în pericol mediu şi generaţiile 
viitoare. Astăzi a devenit rentabilă creşterea eficienţei cu care sunt folosite 
resursele mondiale, iar fără ecoeficinţă nu se poate vorbi de un sistem de 
producţie durabil. Tranziţia la un sistem energetic durabil bazat pe eficienţă şi 
energie regenerabilă impune înlocuirea unui întreg sistem complex.  

Ecoeficienţa presupune diminuarea intensităţii consumului de materii 
prime, materiale şi a consumului energetic pe unitatea de produs, îmbunătăţirea 
posibilităţilor de reciclare, reutilizare şi refolosire, utilizarea la miximum a 
resurselor regenerabile, mărimea durabilităţii produselor şi posibilitatea ca 
acestea să se descompună în părţi uşor reciclabile, reducerea dispersării 
substanţelor toxice în mediul înconjurător etc. 

 Ecoeficineţa este motivată nu numai de îngrijorările legate de protecţia 
mediului, dar şi de perspectivele unor economii financiare semnificative sub 
forma unor note de plată reduse pentru energie şi apă, reducerea cheltuielilor cu 
materii prime, materiale, combustibil etc. Noua economie trebuie să fie 
economia lumii moderne, a pieţei muncii, a nevoilor umane, a materiilor prime 
şi a modului cum se întrepătrund toate acestea în mod armonios, astfel încât să 
creeze o armonizare între nevoile umane şi nevoile mediului. Noua economie 
trebuie să pună accent pe utilizarea şi reutilizarea valorilor şi nu pe schimbarea 
lor, pe latura calitativă a produselor şi mai puţin pe latura cantitativă, pe 
regenerare, reciclare, reutilizare şi mai puţin pe acumulare de bani sau bunuri 
materiale.  
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Responsabilitatea faţă de societate şi faţă de mediu nu revine numai 
ţărilor dezvoltate, ci ne aparţine tuturor, noi oamenii trebuie să ne gândim cum 
putem economisi energie şi materii prime; consumatorii cum pot să cureţe 
mediul de efectele nocive ale deşeurilor; producătorii trebuie să se gândească să 
producă mai sănătos şi mai puţin poluant etc. Succesul regândirii activităţii 
economice impune inovare şi competitivitate. Noua economie are nevoie de 
întreprinderi pionier care pot schimba peisajul economic ostil şi să pregătească 
terenul pentru a atrage şi alţi agenţi economici de a produce pe principiul de 
ecoeficienţă. 

Uniunea Europeană a lansat la summitul de la Gothenburg (2001) 
Strategia pentru Dezvoltare Durabilă (SDD), numită Europa 2020 (reînnoită în 
iunie 2006), iar în iunie 2009 Comisia Europeană a evaluat progresele realizate 
de Uniunea Europeană din momentul lansării strategiei. În acest sens Comisia a 
subliniat că deşi UE se consideră în fruntea luptei împotriva schimbărilor 
climatice şi pentru dezvoltare durabilă, în unele zone persistă anumite tendinţe 
sustenabile: pierderea anuală în domeniul serviciilor legate de ecosistem 
echivalează cu 50 de miliarde de euro, în timp ce pierderea cumulată de bogăţia 
naturală este estimată la 7 la sută din PIB-ul ţărilor membre până în 2050; 
cererea de resurse naturale creşte cu repeziciune; rezervele europene de peşte 
sunt aproape de epuizare, iar pădurile, soiurile de plante şi rasele de animale 
sunt din ce în ce mai ameninţate de schimbările climatic etc. În acest sens, 
Comisia Europeană a adoptat, pe 3 martie 2010, Strategia Europa 2020 pentru 
ieşirea din criză şi trecerea rapidă către o economie cu emisii reduse şi consum 
de energie redus, bazată pe tehnologii eficiente din punctul de vedere al energiei 
şi resurselor, pe transport sustenabil şi treceri către comportamente de consum 
sustenabile. Strategia identifică trei factori cheie pentru creşterea economică, de 
aplicat la nivelul UE şi la nivel naţional: o creştere bazată pe inteligenţă, 
inovare, educaţie şi societate digitală; producţie mai competitivă şi utilizare mai 
eficientă a resurselor; o creştere economică favorabilă incluziunii, adică o mai 
bună participare pe piaţa muncii şi lupta împotriva sărăciei. 

Progresele realizate în direcţia celor trei obiective vor fi măsurate prin 
intermediul a cinci indicatori de referinţă, reprezentativi la nivelul UE, şi pe 
care statele membre trebuie să-i transforme în indicatori de referinţă naţionali: 
75% din populaţia în vârstă de 20-64 de ani trebuie să fie angajată; 3% din PIB-ul 
UE trebuie să fie investit în cercetare şi dezvoltare; obiectivele climatice şi 
energetice 20/20/20 trebuie să fie îndeplinite, adică 20% din energia consumată 
să fie din surse regenerabile, iar volumele de noxe emise în atmosferă să se 
diminueze cu 20% până în anul 2020; ponderea abandonului şcolar timpuriu 
trebuie să fie sub 10%, iar cel puţin 40% din generaţia tânără trebuie să aibă 
studii universitare; trebuie redus cu 20 de milioane numărul persoanelor expuse 
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riscului sărăciei. Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse UE propune Agenda 
Europa 2020 contând dintr-o serie de iniţiative-pilot, printre care: o uniune a 
inovării, care presupune reorientarea cercetării-dezvoltării şi a politicii de 
inovare către provocările majore; programul Tineretul în mişcare; o agendă 
digitală pentru Europa care presupune constituirea unor pieţe unice digitale şi la 
care toţi europenii trebuie să aibă acces la internet de mare viteză până în anul 
2013; utilizarea eficientă a resurselor, inclusiv a celor regenerabile, cu emisii 
reduse de carbon în atmosferă; o politică industrială care să promoveze creştere 
economică verde; o agendă pentru noi competenţe şi locuri de muncă; o 
platformă europeană împotriva sărăciei(1). 

Proiectul Comisiei Europene pentru noua strategie economică a UE sună 
destul de bine, obiectivele sunt ambiţioase şi realiste, dar îndeplinirea lor 
rămâne o problemă greu de realizat, aşa cum s-a întâmplat şi cu Strategia 
Lisabona. UE trebuie să se implice foarte riguros în conducerea implementării 
şi monitorizării procesului mai ales pe termen lung şi trebuie să convingă toate 
statele membre să depună eforturi permanente şi susţinute în a realiza, pe de o 
parte, o mai strânsă legătură între schimbările climatice, energie, reglementare 
financiar-bancară şi dezvoltare socială, iar, pe de altă parte, trebuie să 
redefinească ansamblul de politici economice, educaţionale, culturale, 
financiar-bancare care să aibă o finalitate coexistentă şi adaptate noilor cerinţe 
europene şi mondiale. Rolul Parlamentului European trebuie să fie amplificat 
prin trecerea la un nou nivel de conducere şi responsabilitate. De asemenea, este 
necesar ca toţi cetăţenii şi instituţiile abilitate şi recunoscute prin lege să 
contribuie la o trecere rapidă către o societate a cunoaşterii, cu emisii reduse şi 
consum de energie redus, bazată pe tehnologii eficiente din punctul de vedere al 
energiei şi resurselor, precum şi educarea populaţiei şi instituţiilor către un 
consum sustenabil, toate acestea pentru a limita efectele profundei crize 
economice, ecologice, social-politice şi cultural-spirituale, care afectează 
întreaga planetă. 

Economia verde este soluţia pentru o viaţă sănătoasă, prosperă şi curată, 
iar politicile economice trebuie să stabilească pieţei un cadru ecologic de baza 
foarte clar, care să vizeze: reducerea drastică a emisiilor ce ne deteriorează 
clima, conservarea peisajelor naturale din zonele rurale, protejarea diversităţii 
biologice a planetei, stoparea producerii de deşeuri nucleare etc. 

Trecerea de la o societate a deşeurilor la o economie a reciclării va oferi 
noi locuri de muncă, va înlocui industriile de extracţie, va crea stabilitate 
economică şi socială, va asigura un mediu mai sănătos şi mai curat, energia va 
proveni de la turbine eoliene în loc să vină de la minele de cărbuni şi în care 
oraşele sunt destinate oamenilor nu automobilelor. Economia verde nu va mai fi 
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în conflict cu sistemul său suport, adică ecosistemul planetar, şi va putea susţine 
progresul economic pentru un viitor îndelungat. 

Trebuie să conştientizăm că prin produsele pe care le consumăm, fie ca 
persoane fizice fie ca persoane juridice, putem exercita o mare influenţă asupra 
viitorului Terrei. Fiecare achiziţie pe care o facem, indiferent dacă este o foaie 
de hârtie sau un calculator, conţine costuri ascunse pentru mediul înconjurător 
şi populaţia Pământului. Multe produse necesită mari cantităţi de apă, lemn, 
energie, metale şi resurse care nu sunt întotdeauna regenerabile, iar aceste 
materii prime conţin adesea substanţe chimice toxice care atunci când ajung în 
mediu pun în pericol sănătatea oamenilor şi a sistemelor ecologice de care 
depindem. 

Corporaţiile, şcolile, universităţile, instituţiile statului şi alte instituţii mari 
au o putere de cumpărare semnificativă, iar multe firme cumpără nu doar 
nenumărate produse finite, ci şi materii prime, ambalaje şi alte bunuri necesare 
pentru procesul lor de producţie. În acest sens, pentru ca lucrurile să decurgă 
normal şi să ne gândim şi la mediu, se propune o ecologizare a aprovizionării. 
Ecologizarea contractelor de aprovizionare presupune ca agenţii de 
aprovizionare să ceară ca: produsele să afişeze mai multe atribute ecologice 
pozitive; produsele să genereze mai puţine deşeuri, inclusiv un ambalaj mai 
puţin voluminos sau care să fie durabil, refolosibil sau refabricabil; produsele să 
respecte anumite criterii de protecţie a mediului în timpul fabricaţiei sau 
producerii; furnizorii să recupereze sau să accepte echipamentul electronic sau 
alte bunuri la sfârşitul duratei de utilizare; furnizorii să prezinte ei înşişi garanţii 
de protecţie a mediului etc. (Halweil, Mastny, 2004, p. 162). 

O cale importantă de instituţionalizare a aprovizionării ecologice este 
stabilirea unor reguli scrise sau a unor legi care sprijină activitatea. De exemplu, 
strategia adoptată de oraşul Copenhaga în 1998, care specifică faptul că în doi 
ani toate efectele de birou trebuie să fie fără PVC, toate fotocopiatoarele trebuie 
să folosească 100% hârtie reciclată, toate imprimantele trebuie să practice 
imprimarea pe ambele părţi şi toate casetele de toner trebuie să fie folosite 
(Halweil, Mastny, 2004, p. 173). Totuşi, cine garantează că aceste activităţi vor 
avea loc? Nimeni, pentru că organizaţiile nu fixează obiective stricte de 
activitate şi pentru că nu există un sistem de evidenţă bine pus la punct; astfel, 
dacă o instituţie îşi fixează obiective mai specifice şi cuantificabile cu atât mai 
mare este probabilitatea ca achiziţia ecologică să se realizeze. 

Cererea mai mare pentru produse ecologice din partea tuturor instituţiilor 
poate juca un rol foarte important în constituirea unei pieţe mai mari de 
desfacere a bunurilor şi serviciilor ecologice, şi în acest sens producătorii vor fi 
mai motivaţi să le proiecteze şi să le producă, iar dacă aceste produse vor fi în 
creştere, propulsate de forţele concurenţiale şi ale inovaţiei, economiile care 
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produc produse convenţionale vor scădea preţurile, făcând mai accesibilă 
achiziţionarea produselor ecologice. 

În prezent, unii producători caută să aducă pe piaţă bunuri noi, mult mai 
performante şi mai moderne, dar în goana lor după profit vor dezechilibra alte 
sfere ale vieţii sociale şi în special ale mediului. Având în vedere că firmele 
răspund de realizarea profiturilor şi sunt supuse relaţiilor cu asociaţii şi 
furnizorii, în unele cazuri s-ar putea ca anumite dezavantaje concurenţiale să îi 
împiedice să meargă spre o economie verde.  

Economia de consum face ca individul să îşi concentreze atenţia şi 
energiile consumând pentru a fi la modă, rămânând astfel prizonierul acestei 
necesităţi, care în fond este fiziologică, fără să îi mai rămână timp să se 
gândească şi la alte nevoi spirituale care i-ar putea îmbunătăţi sau chiar schimba 
condiţia socială şi evident să se gândească la consecinţele asupra mediului. 
Apare astfel un supraconsum peste limitele necesităţilor, bunuri care îi sunt 
utile dar mai puţin folositoare, dacă nu chiar păgubitoare pentru consumatori, 
producând nevoi artificiale. 

Sistemul de producţie de masă şi consumul de masă sunt doar o necesitate 
economică. Astfel economiile moderne sunt capabile să producă cantităţi imense 
de bunuri la preţuri foarte mici, ceea ce îi face atât pe producători, cât şi pe 
consumatori să privească tot mai multe produse drept simple mărfuri ce se pot 
arunca relativ uşor şi nu ca articole care înglobează energie şi materiale 
valoroase. Materiile prime ieftine susţin paradisul consumatorului. Marii 
producători caută să producă în ţările unde mâna de lucru este cea mai ieftină, 
aflându-se într-o permanentă concurenţă în ceea ce priveşte menţinerea unui nivel 
foarte scăzut a veniturile muncitorilor. China este un exemplu în acest sens, astfel 
că excedentul său comercial cu Statele Unite a ajuns la 103 miliarde în 2002 
(Brown, 2005, p. 230).  

Pentru a susţine orientarea către o economie care consumă mai puţin, 
consumatorii şi producătorii trebuie să acorde mare atenţie întregului ciclu de 
viaţă al produselor, de la materialele şi metodele de producţie până la modul în 
care aceste produse pot fi biodegradabile şi supuse procesului de reciclare, 
reutilizare şi refolosire. Pentru ca procesul de consum să fie durabil trebuie să 
se ia o serie de măsuri: suspendare subvenţiilor din partea statului (carburanţi, 
metale şi minerale, lemn etc.) care determină o scădere a preţurilor şi 
încurajează consumul; transferul taxelor este o măsură care îi determină pe 
producători să reducă folosirea combustibililor fosili şi cantitatea de deşeuri şi 
emisii poluante; totuşi, impunerea ecotaxelor rămâne relativ limitată până în 
prezent (de exemplu taxele de protecţie a mediului în ţările OECD se ridică în 
medie la aproximativ 6-7% din totalul tuturor taxelor; aprovizionarea ecologică 
poate duce la inovaţii tehnologice şi la stabilirea pieţelor verzi prin intermediul 
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unor instrumente de reglementare; standardele de produse şi programele de 
etichetare care contribuie la informarea consumatorilor în vederea alegerii 
produselor neagresive faţă de mediu etc.). 

Având în vedere că resursele sunt limitate la potenţialul planetei noastre, 
trebuie să le utilizăm raţional şi să găsim metode să le reciclăm şi să le 
refolosim, astfel încât să fie din ce în ce mai puţină nevoie să le extragem din 
mediul natural. Producătorii trebuie să încerce să ofere la acelaşi volum dat de 
bunuri şi servicii un aport de materiale de zece ori mai mic, astfel preţurile de 
cost sunt mai mici pe unitatea de produs, încurajând creşterea utilizării acestor 
produse, iar consumatorii pot să-şi satisfacă mai multe nevoi la acelaşi preţ. De 
asemenea, activitatea de consum a resurselor va fi minimizată dacă companiile 
recuperează produsele la sfârşitul perioadei de utilizare. Dacă producătorii vor 
avea în vedere acest lucru atunci se vor elimina părţile inutile şi ambalajele 
nedorite şi se vor proiecta produse care pot fi cu uşurinţă dezasamblate, 
reciclate, refabricate sau refolosite. 

Durabilitatea, reparabilitatea şi capacitatea de modernizare sunt factori 
esenţiali în scăderea impactului consumului asupra mediului. Pentru unele 
companii aceşti factori pot însemna scăderea vânzărilor, dar vor fi mult mai 
multe oportunităţi pentru menţinerea, repararea şi refabricare produselor şi prin 
urmare un mai mare potenţial de afaceri şi de locuri de muncă de-a lungul vieţii 
unui produs. Acest lucru îl va face pe producător să regândească produsul şi să 
ofere consumatorilor produsele de care au o reală nevoie, iar consumatorii nu 
vor mai cumpăra produsele, ci le vor lua în leasing sau le vor închiria, iar 
producătorii vor răspunde pentru întreţinerea şi repararea normală a bunurilor. 
Dar din nefericire mai sunt multe de făcut în ceea ce priveşte reducerea 
impactului asupra mediului de către produsele şi serviciile livrate 
consumatorilor. 

În ultimele decenii preţul petrolului, al combustibililor fosili, al gazelor 
naturale a crescut foarte mult, ceea ce arată că vremea când acestea erau ieftine 
a trecut, accentuând tensiunea relaţiilor internaţionale dintre ţările lumii. În 
acest sens, economia contemporană trebuie să găsească soluţii de reconciliere a 
economiei cu mediul înconjurător, iar funcţionarea economiei trebuie să se 
realizeze pe baza proceselor naturale, regenerabile şi reciclabile, cu cicluri 
hidrologice naturale, cu materiale locale, alimentarea la reţelele locale, deci se 
impune reconstrucţia unităţilor economice de producţie pe sisteme ecologice. 

Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA) a prognozat că energia 
regenerabilă va avea o pondere de 13% din energia mondială în intervalul  
2005-2030, iar dacă politicile naţionale vor fi eficient implementate, procentul 
ar putea ajunge la 17%, iar resursele regenerabile ar putea furniza 29% din 
energia globală în acest interval. De asemenea, IEA estimează că trebuie să se 
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investească 45 trilioane $, în medie 1% din producţia economică globală din 
prezent până în 2050, pentru ca lumea să se dispenseze de petrol şi să reducă la 
jumătate emisiile de CO2. Consumul mondial de energie în 2009 şi potenţialul 
anual de producere a energiei regenerabile cu tehnologii actuale: consum 
mondial de energie – 477 flux energetic; energie solară >1600; energie eoliană 
– 600; energie geotermală – 500; biomasă > 250; hidroenergie – 50; energie 
marină < 1 (Savin, Moomaw, 2009, p. 181). 

În România, afacerile verzi sunt abia la început, investiţiile în parcuri 
eoliene şi în centrale care utilizează energia solară se află abia în fază 
incipientă. Pentru producerea energiei regenerabile, creşterea eficienţei 
energetice şi agricultura ecologică, Comisia Europeană alocă fonduri prin 
intermediul Programului operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 
Economice. Pentru sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi 
capacităţi de producere a energiei electrice şi termice prin valorificare biomasei, 
a resurselor hidroenergetice, solare, eoliene, geotermale etc., au fost alocate 263 
de milioane de euro pentru perioada 2007-2013 (vezi figura 1). Distribuţia pe 
zone a potenţialului energiei regenerabile: Delta Dunării – energia solară; 
Dobrogea – energie solară şi eoliană; Moldova – micro-hidro, energie eoliană, 
biomasă; Carpaţi – biomasă şi micro-hidro; Transilvania – potenţial ridicat 
pentru micro-hidro; Câmpia de Vest – energie geotermală; Subcarpaţii – 
biomasă şi micro-hidro; Câmpia de Sud – biomasă, energie geotermală, energie 
solară(2). 

România are potenţial energetic şi posibilităţi de amplasare a agregatelor 
eoliene; astfel se pot monta instalaţii eoliene cu o capacitate de până la  
1.400 MW, ceea ce înseamnă un aport de energie electrică de aproape 23.000 
GWh/an. Energia solară este utilizată în special pentru producerea de apă caldă 
menajeră din locuinţe individuale, iar dacă am exploata la maximum întregul 
potenţial solar din ţara noastră, am putea substitui aproximativ 50% din 
volumul de apă caldă menajeră sau 15% din cota de energie termică pentru 
încălzirea curentă. În condiţiile meteosolare din ţara noastră, un captor solar-
termic funcţionează cu un randament care variază între 40%-90%. 
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Sursa: Mona Scărişoreanu, „Agricultura ecologică primeşte 180 milioane de euro”, 
articol publicat în suplimentul revistei Capital, intitulat „România în pragul revoluţiei verzi”, 
octombrie 2009, p. 6. 

 
Figura 1. Potenţialul României de producere a energiei verzi 

 
O altă sursă de energie regenerabilă în care România are potenţial imens 

este apa, care este folosit în proporţie de 48%. Biomasa este principalul 
combustibil rural folosit mai ales pentru încălzirea caselor şi apei, iar exploatarea 
la maximum a potenţialului de biomasă presupune utilizarea în totalitate a 
reziduurilor din exploatarea forestieră, a rumeguşului şi altor resurse din lemn, a 
deşeurilor agricole rezultate din cereale sau tulpini de porumb, resturi vegetale de 
viţă de vie, precum şi reziduuri menajere urbane. Ritmurile de creştere din 
prezent indică faptul că instalaţiile eoliene, solare şi cu biomasă pot fi fabricate la 
viteze comparabile cu proiectele energetice convenţionale de mari dimensiuni 
(celule fotovoltaice au crescut într-un ritm anul de peste 40%; energie eoliană – 
24,1%; biocombustibili – 19,8%, cărbune – 5,9%; hidroenergie – 3,1%; gaze 
naturale – 3,15%; petrol – 1,8%; energie nucleară – 0,4%) (Hare, 2009, p. 202). 

În prezent, România produce aproximativ 18% din energie din surse 
regenerabile. Comisia Europeană a stabilit că până în 2020 ţinta este de 24%; 
astfel, ţinta intermediară din 2012 este de 19,04%, în 2014 de 19,66%, în 2016 
de 20,59%, iar în 2018 de 21,83%. La nivelul Uniunii Europene doar 8,5% din 
energie se obţine din surse regenerabile, iar până în 2020 ţinta agregată este de 
20%(3). 

Pentru a ne îndepărta de combustibilii fosili este nevoie de voinţă şi de o 
redefinire a politicilor educaţionale şi culturale în ceea ce priveşte practicile de 
producţie şi consum. Construcţia de noi şi numeroase centrale eoliene, 
geotermale bazate pe biomasă şi alte sisteme regenerabile va necesita cantităţi 
mari de energie, dar ele sunt relativ scurte – de trei la opt luni pentru o turbină 
eoliană şi de la unu la cinci ani pentru panourile fotovoltaice care au o durată de 



Daniela Vîrjan 
 

144 

viaţă de aproximativ 30 de ani, iar în momentul în care vor fi puse în funcţiune 
majoritatea sistemelor regenerabile, nu va mai fi nevoie de energie pentru a 
extrage şi transporta combustibili necesari funcţionării lor. 

Perioada energiei ieftine a favorizat construcţia unor clădiri verzi, cu 
zero-energie şi zero-emisii de carbon care îşi produc local întreaga energie de 
care au nevoie, din surse regenerabile (panourile termosolare pot produce apă 
caldă şi căldură cu o bună rentabilitate, iar celulele fotovoltaice pot fi integrate 
în acoperiş şi chiar în faţadele clădirilor). Astfel de clădiri sunt Bank of 
America Tower (SUA – centrală proprie generatoare de 4,6 megawaţi, oţelul 
din componenţa centralei a fost fabricat în proporţie de 87% din material 
reciclabil, iar betonul cu 45%; economiseşte 34 milioane de litri de apă anual 
datorită sistemului său de colectare a apei de ploaie), World Wildlife Fund 
(sediul olandez al organizaţiei ecologice – prima clădire cu zero emisii de gaze 
cu efect de seră din lume; clădirea este ventilată natural, iar electricitatea şi apa 
caldă sunt obţinute prin panourile solare care învelesc sediul), Centrul Electric 
Wuhan (China – are formă de floare – cală; zero emisii de gaze cu efect de seră, 
acoperişul este echipat cu panouri solare pentru generarea energiei electrice, iar 
ploaia este colectată şi reciclată, iar turbinele eoliene generează energie) etc. 
(www.green-report.ro) 

În acest sens, Parlamentul European a stabilit ca, începând cu anul 2019, 
orice imobil nou construit în Uniunea Europeană să fie „verde”, astfel că, 
potrivit Consiliului Român pentru Clădiri verzi (RoGBC), o clădire este 
considerată verde dacă prin intermediul designului, al materialelor de 
construcţie şi al tehnologiilor utilizate se reduce atât consum de energie, cât şi 
impactul negativ asupra mediului, atât în timpul construcţiei, cât şi în operare. 
Dezvoltarea unei construcţii verzi implică costuri de proiectare, execuţie şi 
echipamente mai ridicate cu 10%-20% în comparaţie cu imobilele tradiţionale, 
dar costurile de operare scad cu minimum 10-15% pentru o clădire verde, 
costurile cu energia sunt mai scăzute, iar oamenii locuiesc într-un mediu mai 
sănătos. 

Toate serviciile energetice eficiente care folosesc fluxurile naturale de 
energie vor proteja clima globală, vor crea noi locuri de muncă, vor ajuta ţările 
în curs de dezvoltare să reducă sărăcia, vor mări securitatea personală şi socială, 
vor reduce tensiunile internaţionale datorate resurselor şi vor îmbunătăţi 
deopotrivă sănătatea oamenilor şi pe cea a ecosistemelor. În acest sens, se 
impune atingerea unor obiective pentru a crea o lume cu zero emisii de gaze 
poluante pentru atingerea stabilităţii climatice: gândirea pe termen lung care 
trebuie să includă viitorul ca responsabilitate a noastră şi să avem în vedere 
impactul deciziilor prezente asupra generaţiilor viitoare; inovarea de tehnologii 
care să maximizeze producerea şi utilizarea energiei fără carbon şi să 
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minimizeze costul şi optimizarea accesibilităţii la bunurile ecologice; politici 
demografice corelate cu politicile economice, educaţionale, politice, sociale etc. 
astfel încât să se asigure un optim între nevoile şi resursele populaţiei; 
schimbarea modului de viaţă presupune schimbarea de la obiceiurile şi practice 
nesănătoase de producţie şi consum la practici mai eficiente atât pentru 
întreprinzător, cât şi pentru consumator, să cerem să se producă ecologic, să 
cumpărăm produse de care avem strict nevoie, să întreprindem o serie de acţiuni 
legate de mediu, să refuzăm să mai consumăm produse care ne afectează şi ne 
pun viaţă în pericol etc.; solul şi vegetaţia trebuie protejate şi în permanenţă 
îmbunătăţite pentru că solul poate absorbi în fiecare an 13% din toate emisiile 
de CO2 cauzate de oameni, deci pot servi ca nişte captatori puternici ai gazelor 
carbonice şi gazelor cu efect de seră din atmosferă; instituţii puternice capabile 
să urmărească finalizarea eficientă a unor obiective propuse atât la nivel 
naţional, cât şi la nivel global care să vizeze nu numai scopurile unor grupuri de 
interese, ci să supravegheze la bunăstarea tuturor cetăţenilor într-un mediu cât 
mai curat; acorduri de mediu eficiente care să reglementeze în modul cel mai 
echitabil posibil răspunderea faţă de exploatarea ineficientă şi poluantă a 
activităţii economice asupra mediului sociouman şi natural; stabilitate 
economică pentru a permite implementarea şi monitorizarea obiectivelor 
economice şi ecologice atât în perioada de boom, cât şi de recesiune; stabilitate 
politică astfel încât politicul să fie capabil să se concentreze pe găsirea unor 
soluţii eficiente în rezolvarea problemelor în viitor, şi nu pe rezolvarea 
conflictelor şi revoltelor dintre partidele politice sau diferite grupuri de interese; 
informarea şi prevenirea omenirii cu privire la consecinţele nedorite şi 
neaşteptate ale unei economii iraţionale, risipitoare, ineficiente, poluante şi 
păgubitoare asupra a tot ceea ce este viu pe această planetă etc. 

Ca orice revoluţie economică, trecerea la economia verde implică eforturi 
susţinute şi multe sacrificii, iar înscrierea pe calea durabilităţii va fi un proces 
îndelungat şi complex. Guvernele trebuie să joace un rol important, acţionând 
cu promptitudine în interiorul frontierelor şi conlucrând cu celelalte guverne 
atât la nivel european, cât şi global. Firmele şi anumite instituţii vor trebui să 
preia multe dintre riscuri, să genereze multe inovaţii şi să creeze noi locuri de 
muncă, iar noi cetăţenii să ne schimbăm mentalitatea, stilul de viaţă, obiceiurile 
şi practicile nesănătoase de producere şi consum, şi cu toate acestea numai 
timpul va putea spune cât contribuie eforturile şi investiţiile durabile la salvarea 
viitorului. 
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 Note 
 
(1)  „Avatarurile strategiilor Uniunii Europene”, Euroconsultanţa. Ghidul firmei, Nr. 8(67), 

august 2010, pp. 29-34. 
(2) Comunicat de presă de la Ministerul Mediului şi Pădurilor, disponibil on-line pe site-ul 

www.euroactiv.ro la data 18.02.2010. 
(3) Conform Frauke Thies – expert Green peace la UE, declaraţie on-line www wall-street.ro, 

accesat 19.05.2010. 
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