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Investigaţia este axată pe colaborarea dintre Guvernul unui stat şi societatea civilă din acel stat, pe aspectul cum 
poate ea propulsa dezvoltarea durabilă. 

Autorul abordează implicarea societăţii civile în dezvoltarea durabilă, inclusiv cazul Republicii Moldova. Este anali-
zat faptul cum orice domeniu, inclusiv dezvoltarea durabilă, poate să beneficieze de pe urma implicării active a cetăţeni-
lor, fie ca persoane fizice sau juridice, fie ca ONG-uri sau grupe de interes. 

În vizor este luată implicarea Guvernului în promovarea dezvoltării durabile la nivel naţional sau internaţional. 
Autorul vine cu propriile propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei şi/sau de aplicare a acesteia în scopul facilitării tran-

ziţiei către dezvoltarea durabilă şi minimizării sacrificiilor necesare din partea populaţiei. 
Cuvinte-cheie: dezvoltare durabilă, guvern, societate civilă, ONG, populaţie, resurse, colaborare. 
  
THE ROLE OF THE GOVERNEMENT AND CIVIL SOCIETY IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
The article focuses on pointing out how the collaboration between the Government of one state and the civil society 

from that country can foster the sustainable development.  
In the first part of the article, the author analyzes the involvement of the civil society in sustainable development, in-

cluding in the Republic of Moldova. It reviews how any domain, including sustainable development, can benefit from 
the active involvement of the citizens as individuals or legal entities, NGOs or groups of interest. 

In the second part of this paper, the author describes how exactly the Government is involved in promoting sustain-
able development at national and international levels. The pluses and minuses of the Government’s activity in this do-
main are thoroughly analyzed. 

The author comes with her own proposals of improving the legislation and/or its application in order for the transi-
tion to a sustainable development to be smooth and with fewer sacrifices from the population. 

Keywords: sustainable development, government, civil society, NGO, population, resources, collaboration. 
 
 
Introducere  
În februarie 2008 protestatarii din Burkina-Faso au cotropit străzile, înfuriaţi de creşterea bruscă a preţuri-

lor pentru alimente şi petrol din ultimii ani. Ei au dat foc mai multor staţii de petrol, au deteriorat clădirile 
Guvernului şi au aruncat cu pietre în reprezentanţii unei delegaţii guvernamentale ce au venit să discute 
problema. În doar câteva săptămâni, scene similare au putut fi urmărite în peste 30 de ţări din lume, de la 
Haiti până în Somalia, de la Yemen până în Indonezia. Însă, nu doar ţările lumii a III-a au simţit acele creşteri 
în preţuri. Italienii şi mexicanii erau la fel de indignaţi de creşterea preţurilor pentru paste şi tortilla, preţuri 
ce au o valoare simbolică considerabilă pentru aceste popoare. În anul ce preceda criza economică, preţurile 
la mai multe produse strategice, inclusiv la făină şi orez, s-au dublat sau chiar triplat. Consecinţele au fost 
văzute de consumatori pe rafturile magazinelor din toată lumea, iar efectele variau de la scăderea popula-
rităţii guvernelor până la greve ca cele descrise mai sus. 

Aşa-numita „criză a mâncării” descrisă mai sus nu face nimic altceva decât să accentueze necesitatea unei 
abordări coordonate şi coerente a dezvoltării durabile. Interacţiunea factorilor economici, sociali şi a celor de 
mediu a provocat această criză.  

Dar, ce reprezintă aceşti factori? 
Pe măsură ce economia mondială s-a extins, preţul tuturor comodităţilor a crescut simţitor. Standardele de 

viaţă tot mai înalte au exercitat o puternică presiune asupra agriculturii moderne, aceasta fiind deja un 
consumator puternic de petrol, pesticide, fertilizatori şi transport. 

Producătorii mondiali de alimentaţie, inclusiv Australia şi Myanmar, au fost loviţi de forţe distrugătoare 
ale naturii, cicloane şi inundaţii, limitând puterea de producere a acestora. Schimbările în comerţul internaţional 
au făcut ca anumite ţări să se bazeze exclusiv pe importuri, costurile cărora nu şi le mai puteau permite. 

Luând în considerare numărul de factori implicaţi, apar întrebările: Poate cineva controla ceea ce se petre-
ce? Este posibil de a reconcilia nenumăratele interese contradictorii? Avem  mijloacele de a ghida agricultura 
şi alte activităţi vitale către progrese? 

Trebuie să înţelegem că procesul de globalizare influenţează puternic structurile socioeconomice şi de 
mediu ale regiunilor şi statelor. În timp ce globalizarea oferă noi oportunităţi pentru dezvoltarea economică a 
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statelor, regiunilor şi localităţilor, acest fenomen este totodată însoţit de o excluziune economică şi de mediu, 
precum şi de vulnerabilitate socială. 

Istoricul antrenării societăţii civile în acţiunile guvernamentale în domeniul dezvoltării durabile înce-
pând cu Rio 1992. În 1992, la Rio de Janeiro conducătorii statelor lumii au căzut de acord că principalele 
cauze ale deteriorării mediului global este consumul şi producţia dezechilibrate ale resurselor globale, în spe-
cial în ţările industrializate, ceea ce agravează puternic sărăcia, inegalitatea şi instabilitatea nu doar între ţări, 
dar şi în cadrul  acestora. Totuşi, pe parcursul  ultimilor 20 de ani au fost create drepturi mai mult în favoarea 
corporaţiilor, drepturi ce depăşesc cu mult drepturile create în favoarea populaţiei şi mediului.  

Rolul societăţii civile este să balanseze aceste categorii de drepturi. 
Pe parcursul primei perioade de existenţă a Consiliului pentru Dezvoltare Durabilă (în continuare – CDD), 

ce a durat din 1993 până în 1997 şi continuând în cea de-a doua până în 2001, a existat o implicare mult mai in-
tensă din partea societăţii civile decât în prezent. În 1996, la sugestia Consiliului Director pe ONG-uri din cad-
rul CDD, a fost emisă o recomandare de a purta dialoguri între părţile implicate la Summit-ul Mondial de Tota-
lizare a ultimilor 5 ani din 1997. Asta a dus la două zile de discuţii între reprezentanţii părţilor implicate, ceea 
ce este incomparabil cu cele trei minute de discuţii între Grupurile Majore existente în zilele de azi [4, p.3].  

Programul Grupurilor Majore este bazat pe Agenda 21. ONG-urile sunt rugate să fie vocea oamenilor ale 
căror drepturi au fost marginalizate, cum ar fi femeile, tinerii şi băştinaşii. Totuşi, conceptul Grupurilor Ma-
jore a fost din start incomplet şi fundamentat inadecvat. Sistemul nu era creat astfel încât să fie posibilă ade-
rarea de noi grupuri de persoane marginalizate, cum ar fi academicienii sau organizaţiile religioase, iar alte 
grupuri, ca autorităţile locale, păreau să aparţină altor categorii. De asemenea, erau foarte puţine premise de a 
accepta implicarea grupurilor de oameni extrem de săraci, a celor care au cel mai mult de suferit de pe urma 
implementării necorespunzătoare a dezvoltării durabile. 

Cele mai defavorizate erau ONG-urile. Acestora li s-au acordat trei minute în cadrul negocierilor pentru 
a-şi expune poziţia în faţa reprezentanţilor puterii de stat, timp vădit insuficient pentru a reuşi un impact asu-
pra procesului oficial. Pe măsură ce volumul participării ONG-urilor creştea, scădeau oportunităţile pentru 
acestea de a participa efectiv la negocieri. Mai mult ca atât, pe cât de importante erau subiectele dezbătute în 
cadrul şedinţelor, pe atât de restrâns devenea rolul ONG-urilor, acestora fiindu-le limitată participarea efecti-
vă la procesul diplomatic. 

Totuşi, odată cu eşecul guvernelor în majoritatea statelor ce a survenit în urma crizei economice, valoarea 
ONG-urilor a crescut esenţial, îndeosebi în cazul responsabilităţii reciproce, domeniu în care guvernele ezită 
să fie dedicate acelor promisiuni făcute în faţa poporului. ONG-urile pot schimba profund situaţia, utilizând 
procesul interguvernamental în aşa-numita „tragere la răspundere” a guvernelor pentru eşecurile cauzate. 

Cetăţenii, societatea civilă şi progresul. Este bine cunoscut faptul că niciun activist, în pofida forţei sale 
interioare, nu poate obţine schimbări sociale mondiale lucrând de unul singur. Fiecare activist trebuie să co-
munice şi să interacţioneze cu alţii pentru a demonstra eficacitatea şi necesitatea unei idei sau acţiuni şi a-i 
convinge pe alţii să adopte acea idee şi să o promoveze. Progresul uman depinde de comunicarea continuă 
dintre oameni şi instituţii. Deciziile pe care le facem referitor la cum ar trebui să fie lumea şi cum putem îm-
bunătăţi ceea ce avem la moment depinde de interacţiunea dintre cetăţeni, afaceri, societatea civilă şi puterea 
de stat. Aceste patru categorii funcţionează împreună în complex.  

Termenul „societate civilă” este foarte des întâlnit în zilele noastre. Este un concept ce, la fel ca termenul 
„dezvoltare durabilă”, este greu de a fi limitat la o definiţie rigidă, acceptată de toţi. Şcoala Londoneză de Eco-
nomie, Centrul pentru Societatea Civilă propun următoarea definiţie: arena de colective apolitice ce acţionează 
în interese, scopuri şi valori comune participanţilor. 

Grupurile, asociaţiile şi mişcările ce creează societatea civilă au fost mereu prezente în toate schimbările 
sociale importante din ultimele secole. Organizaţiile societăţii civile pot fi dedicate unor subiecte specifice sau 
generale. Rolul important al acestora nu poate fi negat, ele fiind cheia succesului pentru fiecare progres al ome-
nirii, inclusiv: votul universal, protecţia mediului, drepturile salariaţilor şi combaterea discriminării rasiale. 

Dezvoltarea durabilă nu constituie o excepţie de la cele relatate mai sus. Organizaţii precum Clubul Sierra, 
fondată în 1892 în SUA, sau Grupul Gould din Australia, fondat în 1909, pledau pentru ceea ce astăzi numim 
dezvoltare durabilă cu mult timp înainte ca politicienii sau presa să atragă atenţie acestui subiect. Societăţile 
civile au fost prezente la toate întâlnirile de rang înalt ce discutau subiectul dezvoltării durabile. De fapt, anu-
me ONG-urile au constituit acel instrument de implementare a ideilor ce vin în susţinerea dezvoltării durabile 
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şi transpunerea lor în acţiuni concrete. Acestea au statut consultativ în cadrul întâlnirilor ONU şi ale Organizaţiei 
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (statut pentru care ONG-urile au luptat şi au organizat toate premisele 
pentru înfăptuirea acestuia), ele participă şi în dezbateri. Acestea fac munca de cercetare, creează planuri de acţi-
uni şi organizează acţiuni sociale, cum ar fi protestele, flashmob-urile şi boicoturile. ONG-urile sensibilizează opi-
nia publică şi îi educă pe cei responsabili de crearea politicilor şi strategiilor într-un domeniu sau altul.  

La începutul acestei lucrări am relatat despre aşa-numita „criză alimentară”. Consiliul „Marine Steward-
ship” (în continuare – MSC) este un exemplu concret de ceea ce poate obţine o organizaţie a societăţii civile 
într-un domeniu concret. MSC este o organizaţie independentă, globală, non-profit ce are ca scop găsirea solu-
ţiilor întru implementarea pescuitului durabil. Aceasta a fost creata în anul 1997 de către Fondul Mondial 
pentru Natură şi Unilever – cel mai mare cumpărător de produse de mare din lume. Mai târziu, în 1999 MSC-ul 
devine independent total de ambele organizaţii şi continuă să colaboreze cu organizaţii de pescuit, vânzători de 
produse de mare şi alte persoane implicate în această activitate în scopul de a identifica, certifica şi promova 
responsabilitatea adecvată, benefică societăţii şi viabilă din punct de vedere economic a activităţii de pescuit 
din toată lumea. Principiile şi Criteriile MSC pentru Pescuitul Durabil este un set de principii recunoscut în plan 
internaţional utilizat pentru evaluarea organizaţiilor de pescuit, îndeosebi pentru a stabili dacă activitatea 
acestora este administrată în conformitate cu cerinţele dezvoltării durabile. Numai produsele de la organizaţiile 
de pescuit evaluate de către certificatori independenţi, ce se conformează standardelor MSC, au dreptul de a fi 
marcate cu logo-ul MSC. Astfel, pentru prima dată, consumatorilor le este oferită oportunitatea de a identifica şi 
procura peşte şi alte produse de mare ce provin de la surse de încredere, recunoscute în plan internaţional [1]. 

Rolul Guvernului în promovarea dezvoltării durabile. Dacă e să studiem diferite sondaje de opinie din în-
treaga lume, observăm că populaţia din majoritatea statelor lumii are cea mai puţină încredere în guvernanţi. 
Guvernele sunt mereu criticate pentru eşecurile lor, fie acestea reale sau doar percepute în asemenea fel de 
societate. A conduce un stat în asemenea condiţii este o adevărată provocare. Totuşi, guvernele democratice 
cel puţin încearcă să elaboreze politici şi strategii menite să satisfacă poporul şi să soluţioneze cele mai im-
portante probleme ale societăţii. 

Este important a identifica, în primul rând, acţiunile concrete ce pot fi înfăptuite de guvernele din întreaga 
lume în direcţia dezvoltării durabile. În linii generale, acestea se rezumă la colectarea şi analizarea informaţiei 
relevante, la elaborarea politicii şi promovarea acesteia, acordarea sprijinului necesar ONG-urilor pentru a miş-
ca societatea în direcţia dorită. Acestea trebuie să se asigure că interesele individuale nu stau în calea intereselor 
întregului stat. Dezvoltarea durabilă contribuie la interesul statului ca un tot unitar, însă acţiunile de promovare 
a acesteia pot afecta negativ pentru moment interesele imediate ale anumitor persoane, cum ar fi proprietarii fa-
bricilor ce trebuie să plătească impozite mai mari sau să investească în instalarea filtrelor de aer sau apă. 

Guvernele intervin şi în aşa-numitele „eşecuri de marketing”, situaţie în care forţele pieţei nu produc de 
sine stătător un venit eficient.  

Având în vedere natura globală a multor provocări ce ţin de dezvoltarea durabilă, naţiunile trebuie să co-
laboreze la cele mai înalte niveluri pentru a crea şi implementa soluţiile necesare. Astfel, guvernele diferite-
lor state au autoritatea şi împuternicirea de a face acest lucru. Ele, de asemenea, au şi mijloacele de a asigura 
implementarea acestor decizii. Cele mai importante mijloace cu ajutorul cărora guvernele sunt în măsură să 
influenţeze dezvoltarea durabilă sunt: reglementarea, fiscalitatea şi cheltuielile. Fiecare din ele joacă un rol 
important, dar cea mai flexibilă şi efectivă, din punct de vedere economic, este fiscalitatea. 

Reglementarea. Scopul reglementării legislative este de a oferi protecţie atât persoanelor fizice şi juridice 
ale unui stat, cât şi mediului. Fie că obiectul reglementării este protecţia mediului, siguranţa şi sănătatea acasă 
sau la locul de muncă sau consumul de bunuri şi servicii, reglementarea legislativă este imperativă şi poate avea 
efecte impresionante. Anume în cadrul procesului corect de reglementare este încurajată practica ecologică ce 
se integrează în principiile dezvoltării durabile. 

Schimbările climatice, dezastrele naturale, cum ar fi inundaţiile, vânatul şi pescuitul ilegal, ce duc la dispari-
ţia anumitor specii, şi alte activităţi umane sau naturale au atras atenţia colectivă spre sistemul mediului şi au 
impus necesitatea de a dezvolta şi îmbunătăţi capacitatea omului de a avea grija de mediul natural în care trăieşte. 

Importanţa unei reglementări legislative adecvate este demonstrată prin mai multe exemple, unul din ele 
fiind SUA, unde reglementarea mediului şi energeticii a jucat un rol semnificativ în creşterea sensibilităţii 
populaţiei şi agenţilor economici faţă de problemele ce stau în calea dezvoltării durabile, generând reacţii ce 
s-au materializat sub forma unor acte normative ce asigură condiţiile necesare dezvoltării durabile.  

Promulgarea actelor normative ecologice duce la atingerea scopurilor dezvoltării durabile, aceste două 
noţiuni fiind interdependente. Multe reglementări legislative ecologice se adresează unor procese şi activităţi 
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economice şi industriale. Scopul acestora este promovarea unei activităţi „verzi”. Astfel, scopurile ecologice 
şi de dezvoltare durabilă încurajează concurenţa echitabilă şi prietenoasă între agenţii, organizaţii şi persoane 
juridice ce activează într-un domeniu relevant. Această competiţie dă naştere, adesea, soluţiilor inovatoare, 
precum şi stabileşte o practică în respectarea cerinţelor ecologice. 

Agenţiile de stat care îşi exercită activitatea în domeniile respective pot promova şi înainta cerinţe către 
persoanele a căror activitate ţine de dezvoltarea durabilă, pentru a asigura o utilizare eficientă a resurselor 
economice şi naturale. Cele mai bune practici variază de la acţiuni simple, cum ar fi reciclarea echipamentu-
lui electronic, până la crearea unor sisteme complexe de dezvoltare a energiei geotermale, solare şi a vântu-
lui, reducerea componentelor toxice în materialele utilizate şi reducerea folosirii petrolului prin apelarea la 
noi tipuri de combustibil ca parte a acţiunii de reducere a consumului de energie şi promovare a dezvoltării du-
rabile. Acţiunile ecologice de protecţie, conservare şi păstrare a diferitelor specii şi utilizarea proactivă a practi-
cilor „verzi” de mediu contribuie la dezvoltarea durabilă. 

Dezvoltarea durabilă este uneori descrisă ca acţiunea de a lăsa lumea într-o stare mai bună decât era ea la 
început. Încadrarea conducerii guvernamentale în mişcarea către o dezvoltare durabilă este cel mai bine 
exemplificată de funcţionarii publici care îi conduc şi motivează pe alţii să arate respect faţă de mediu în ac-
tivitatea lor cotidiană.  

Delegarea propriilor responsabilităţi nu va duce la o dezvoltare durabilă. Funcţionarii publici, ca parte a 
puterii de stat, se pot manifesta pozitiv prin încurajarea practicilor ecologice ce vor genera schimbări esenţia-
le pe viitor, astfel încât persoanele care nu fac parte din sistemul autorităţilor de stat să fie motivate să urme-
ze exemplul respectiv. 

Cheltuielile. Guvernarea unui stat implică cheltuieli enorme, iar felul în care sunt alocate fondurile de stat 
influenţează practic orice aspect al societăţii şi economiei. Acest fapt are un impact direct asupra dezvoltării du-
rabile. De exemplu, un guvern cu o anumită sumă dedicată ramurii energetice poate direcţiona banii spre con-
strucţia unei staţii generatoare de energie sau poate investi aceşti bani în promovarea tehnologiilor de utilizare 
eficientă şi conservare a energiei. Ajutorul financiar primit de un stat din partea altui stat poate fi utilizat pentru 
încurajarea comerţului bilateral sau a cooperării tehnologice. Alegerile pe care le face statul în orice domeniu, 
începând cu bugetul alocat ştiinţei până la ajutoarele sociale, exercită impact asupra viitorului acestui stat. 

Acest aspect este unul mai puţin cunoscut publicului larg, dar joacă un rol important în majoritatea buge-
telor naţionale. Multe state membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (în continuare – 
OCDE) depun eforturi considerabile pentru a diminua utilizarea energiei fosile prin scăderea fondurilor alo-
cate acestei ramuri. Astfel, economiile obţinute de pe urma acestei activităţi sunt direcţionate spre alte ramuri 
ce sprijină dezvoltarea durabilă. Consumatorii şi contribuabilii transferă anual peste 300 miliarde de dolari în 
bugetul agriculturii OCDE, dintre care o bună parte sunt utilizaţi pentru îmbunătăţirea tehnicilor şi calităţii 
produselor agricole.  

Tehnologiile utilizate permit obţinerea unui venit vădit crescut. De exemplu, dacă la începutul secolului 
XX un fermier american hrănea, în medie, 2,5 oameni din ţară, astăzi peste 130 de oameni beneficiază de 
producţia unui singur fermier. Totodată, utilizarea acestor tehnologii avansate, în pofida unui profit crescut, 
are un puternic impact asupra mediului şi comunităţilor agricole: agricultura mecanizată cauzează o eroziune 
puternică solului, scăderea gradului de fertilitate a acestuia şi poluarea apei. Apele subterane care până nu 
demult erau pure acum sunt contaminate cu pesticide [2]. 

În asemenea cazuri, statul este obligat să intervină în scopul restabilirii mediului ecologic deteriorat, prin 
alocarea unor mijloace financiare menite să încurajeze dezvoltarea biodiversităţii în ariile ce au avut de suferit 
de pe urma activităţilor omului. 

Taxarea. Cea mai importantă provocare pentru ţările membre ale OCDE, dar şi pentru statele în curs de dez-
voltare, este să stabilească o politică şi un cadru legal atrăgătoare pentru dezvoltarea comerţului şi creşterea in-
vestiţiilor din afară şi să se asigure că societatea va beneficia de pe urma acestora, dar şi că va fi promovată dez-
voltarea durabilă. 

În termeni fiscali, acest fapt implică următoarele: 
I. Asigurarea unui mediu fiscal favorabil investiţiilor din afara statului şi comerţului internaţional în ţă-

rile în curs de dezvoltare. 
II. La nivel internaţional, cooperarea între statele dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare, în scopul asigurării 

că fondurile colectate de pe urma politicii fiscale sunt utilizate constructiv şi nu arbitrar. 
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III. Susţinerea statelor în curs de dezvoltare în procesul de elaborare a unei politici fiscale corecte şi eficiente, 
precum şi a unui mecanism de colectare a impozitelor ce ar permite guvernelor acestor ţări să investească 
ulterior în măsuri eficiente şi durabile de dezvoltare a mediului, economiei şi societăţii. 

IV. Implicarea societăţii civile în încurajarea contribuabililor să acţioneze responsabil şi să achite impo-
zitele printr-o politică fiscală transparentă. 

Rolul taxării în dezvoltarea durabilă asigură multe aspecte. Cele mai importante ţin de utilizarea taxării în 
procesul de încurajare sau descurajare a unui anumit comportament din partea contribuabililor ce ar putea afec-
ta, pozitiv sau negativ, dezvoltarea durabilă economică, ecologică şi socială. Totuşi, există un aspect mult mai 
profund, deşi rareori discutat, al acestei probleme. Taxarea este esenţială dezvoltării durabile prin faptul că asi-
gură guvernul cu destule resurse financiare necesare implementării politicilor de dezvoltare durabilă. Obiective-
le ce ţin de îmbunătăţirea infrastructurii, educaţiei, sănătăţii, protecţiei mediului nu pot fi atinse fără investiţi-
ile de rigoare. Atât statele în curs de dezvoltare, cât şi cele deja dezvoltate, investitorii şi organizaţiile inter-
naţionale au o răspundere solidară pentru promovarea unui sistem de taxare eficient, de pe urma căruia fieca-
re stat va beneficia de propria dezvoltare economică. 

Implicarea Guvernului şi a societăţii civile în dezvoltarea durabilă în Republica Moldova. Republica 
Moldova, deşi este un stat în curs de dezvoltare, încearcă să ţină totuşi pasul cu marile puteri ale lumii în 
ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă. Astfel, reprezentanţii statului au participat activ la Conferinţa ONU 
privind Dezvoltarea Durabilă „Rio+20” din 20-22 iunie 2012. Această participare a fost precedată de o inten-
să pregătire şi colaborare între Guvernul Republicii Moldova şi societatea civilă din ţară. 

Astfel, începând cu anul 2011, a fost lansat procesul naţional de pregătire pentru Conferinţa Rio+20. De 
menţionat că toate pregătirile au fost organizate de Guvernul Republicii Moldova în parteneriat cu Programul 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), cu participarea reprezentanţilor multor altor asociaţii obşteşti 
implicate în dezvoltarea durabilă. Unul din obiectivele pregătirii reprezentanţilor Republicii Moldova la con-
ferinţă era elaborarea şi perfecţionarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2020”, Programului de 
Asistenţă al ONU pentru anii 2013-2017 şi Strategiei Naţionale de Mediu pentru 2012-2022, ce urmau a fi 
aprobate în ajunul Conferinţei ONU din iunie 2012 [3]. 

Obiectivele principale ale dezvoltării durabile în Moldova constau în promovarea de acţiuni practice de 
realizare a prevederilor principiilor dezvoltării durabile, dezvoltării economice verzi, adaptării la schimbările 
climatice având ca ţintă şi reducerea sărăciei la nivel global, naţional şi local. Acest ultim obiectiv – 
eradicarea sărăciei – ar fi, în viziunea noastră, unul din obiectivele fundamentale ale Republicii Moldova, 
având în vedere realitatea cotidiană. În pofida faptului că Moldova nu se mai regăseşte nici măcar în topul 
celor 25 cele mai sărace state ale lumii, populaţia ţării o duce foarte greu, aceasta fiind divizată în pătură 
bogată şi săracă, pătura de mijloc fiind foarte redusă la număr. 

Statul nu are puterea financiară necesară pentru implementarea proiectelor ce ar ajuta populaţia în depăşi-
rea crizei, astfel proiectele sunt finanţate de donatorii din afară, guverne şi ONG-uri străine. În schimb, Gu-
vernul Republicii Moldova se obligă să elaboreze o politică eficientă de mediu şi un cadru de implementare 
adecvat, armonizat la cerinţele UE, care reies din proiectul Acordului de Asociere şi din acordurile internaţio-
nale în domeniu, ceea ce va conduce la îmbunătăţirea calităţii mediului, la atingerea Obiectivelor de Dezvol-
tare ale Mileniului în domeniul dat şi, totodată, va facilita dezvoltarea ramurilor tradiţionale ale economiei 
naţionale şi a infrastructurii necesare. 

Partenerii Guvernului Republicii Moldova din afara hotarelor se implică activ în implementarea acestei 
strategii pe plan intern. Printre aceştia putem menţiona: Agenţiile Naţiunilor Unite, Banca Mondială, Agenţia 
Suedeză Internaţională pentru Dezvoltare, Departamentul de Stat pentru Dezvoltare Internaţională din Marea 
Britanie, Fondul Monetar Internaţional, Uniunea Europeană. Astfel, partenerii Guvernului Republicii Moldo-
va fac parte atât din clasa non-guvernamentală, cât şi din cea statală. 

În acest articol am accentuat importanţa rolului fiecărui participant în implementarea obiectivelor dezvol-
tării durabile, dar mai ales productivitatea unei colaborări între aceştia. Obiectivele dezvoltării durabile se re-
duc la om luat ca persoană aparte, pentru susţinerea acestuia în prezent şi viitor. Guvernul este cel ce dispune 
de pârghiile necesare pentru ajutorul populaţiei în totalitate şi a fiecărui cetăţean în parte, iar ONG-urile sunt 
cele mai aproape de popor, cunoscându-i problemele din interior. 

 
 



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  MOLDAV I AE ,  2014, nr.3(73) 

Seria “{tiin\e sociale”   ISSN 1814-3199,       ISSN online 2345-1017,      p.80-85 
 

 85

Bibliografie: 

1. STRANGE, T., BAYLEY, A. Sustainable development – Linking economy, society, enviroment. OECD Insights. 2008. 
142 p. ISBN: 9789264047785 

2. Regulatory Policy and the Road to Sustainable Growth. OECD. 2011. [Accesat 27.08.2013] Disponibil:  
http://www.oecd.org/regreform/policyconference/46270065.pdf 

3. AFANASIEV, V., BAJURA, F., CAPCELEA, A. etc. National Strategy for Sustainable Development, UNDP. 
[Accesat 10.08.2013] Disponibil:  http://www.undp.md/publications 

4. LUFF, D. An overview of international law of sustainable development and a confrontation between WTO rules and 
sustaianble development. Edition Bruyalnt, Bruxelles. [Accesat 12.10.2013] Disponibil:  
http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/ 

5. Rio Declaration on Environment and Development, 1992 [Accesat 10.08.2013] Disponibil: 
http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/RIO_E.PDF. 

6. United Nationes framework convention on Climate Change. [Accesat 10.10.2013] Disponibil: 
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf 

Prezentat la 17.10.2013 


