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Циљ прве стратегије одрживог развоја у Румунији из 1999. био је промовисање сталног 

побољшања и очувања добробити становништва у корелацији са захтевима разумног 

коришћења природних ресурса и очувања екосистема. Ова стратегија заснована је на 

претпоставци да би користи од економског развоја требале надмашити његове трошкове, 

укључујући и оне који се односе на очување и побољшање животне средине. 

 

Приступање Румуније Европској унији 2007. године довело је до промене националних 

приоритета у земљи, што је резултирало Националном стратегијом одрживог развоја 

Румунија-Хоризонти 2013-2020-2030. Усвојена од стране румунске владе 12. новембра 

2008, Стратегија је настојала да смањи друштвено-економске разлике у односу на земље 

чланице Европске уније. Како би се постигао одрживи развој у Румунији, и, проширено, 

како би се испунили циљеви Агенде 2030, заједно са обавезама Европске уније у вези са 

Агендом 2030, ова Стратегија је изграђена око грађана и потреба будућих генерација. 



 

 

 

Румунска стратегија одрживог развоја заснована је на претпоставци да је за одрживи развој 

потребан начин размишљања који ће, након што га усвоје грађани, помоћи у стварању 

праведнијег друштва дефинисаног: равнотежом и солидарношћу и способношћу да се носи 

са променама које су донели тренутни глобални, регионални и национални изазови, 

укључујући смањење броја становника. Брига државе за своје грађане и поштовање грађана 

према јавним институцијама, њиховим вршњацима, моралним вредностима и културној и 

етничкој разноликости довешће до одрживог друштва. 

 

У економском смислу, потребно је осигурати дугорочни економски раст који ће користити 

грађанима земље. Економија земље се често мери цифрама које не узимају у обзир 

потенцијал сваког грађанина. Трансформација економије у одрживу и конкурентну захтева 

нови приступ, заснован на иновацијама, оптимизму и флексибилности грађана. Овакав 

приступ требао би створити предузетничку културу у којој је сваки грађанин способан да 

испуни свој потенцијал како у материјалном тако и духовном смислу. 

 

У погледу друштва, потребно је створити кохезивно друштво способно да има користи од 

побољшања у образовном и здравственом систему, смањења родне неравноправности и 

поделе између града и села. То ће резултирати промоцијом отворенијег друштва у којем се 

грађани осјећају цењеним и подржаним. Да би се то постигло, потребно је развити 

отпорност јавности како би се грађанима омогућило да остваре своје снове у праведном 

институционалном оквиру. Да би се обезбедио одрживи развој на нивоу заједнице, држава 

треба да обезбеди окружење које ће омогућити повећање потенцијала сваког грађанина 

решавањем питања здравствене заштите, образовања и правичности рада. Циљ је постићи 

највише могуће стандарде живота за све грађане. Јачање друштвеног капитала - неговање 

грађанског духа заснованог на поверењу међу грађанима - откључаће потенцијал румунских 

грађана, омогућавајући им да остваре свој потенцијал. 

 

Еколошка свест је значајно порасла последњих година. Заштита наше околине, било да је 

природана или створена од стране човека, је одговорност свих, с обзиром на реципрочне 

утицаје између људи и околине. Ово признање представља прилику за грађане да се окупе 

у племенитој потрази подизањем свести о овој одговорности. Стварање одрживог окружења 

које је створио човек може се постићи само неговањем заједница и осећаја припадности. 

Ово ће помоћи у смањењу осећаја усамљености - фактора ризика који ограничава 

индивидуалне потенцијале и, самим тим, функционисање нечије заједнице. 

 

 



 

 

 

 

Sustainable Development Gala, догађај који организује Одељење за одрживи развој при 

румунској влади, представило је 7 организација као аутентичне шампионе одрживог 

развоја: 

1.  Универзитет у Букурешту, у оквиру пројекта Geoparcul Ţara Haţegului, као основни 

модел у пољу ПРАВИЧНОСТИ;  

 

2. The Ascendia, која је креирала образовну платформу Livresq, у области ЕДУКАЦИЈЕ; 

 

3. The Romanian Society of Anesthesia and Intensive Care веома је укључена у решавање кризе 

2020. године и наставља врло успешне активности скоро деценију на пољу ЗДРАВЉА; 

 

4. Ivan Patzaichin Association - Mila 23 стално иновира, развија високо применљиве локалне 

развојне пројекте и скреће пажњу на област ВОДЕ; 

 

5. The innovative Green Energy Cluster има интегративну визију, са резултатима не само у 

економској области и друштвеној изградњи, већ и у области КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ; 

 

6.  Kaufland Romania бави се областима ПОТРОШЊЕ И ПРОИЗВОДЊЕ; 

 

7. The City Hall of Ciugud Commune from Alba County је зачетник у пољу усвajaња 

ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ унутар јавне управе у корист грађана. 


