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Ce reprezintă “Dezvoltarea durabilă"” ca obiectiv orizontal al Proiectului  
"FPC – Formare pentru competitivitate”, cum este şi va fi concretizat ? 

  
Proiectul "FPC – Formare pentru competitivitate” are ca unul din obiectivele sale 

orizontale, înscrise de altfel în marea majoritate a proiectelor POS DRU, "Dezvoltarea durabilă”. 
Celelalte obiective orizontale sunt: "Egalitatea de şanse" (pe care l-am prezentat în Newsletterul 
anterior), "Inovaţie şi TIC", "Îmbătrânire activă" şi "Abordare interregională", asupra cărora vom 
reveni în Newsletter-ele următoare). 

Considerăm util, mai ales pentru folosul grupului ţintă al FPC, să definim acest nou concept şi apoi 
să îl explicăm, pe înţelesul tuturor. 

În conformitate cu Regulamentul Consiliului nr.1083/2006 şi cu Regulamentul 
Parlamentului European şi al Consiliului nr.1081/2006, ţările membre ale Uniunii Europene (UE), 
care vor beneficia de finanţare prin fonduri europene, trebuie să asigure respectarea temei 
orizontale privind dezvoltarea durabilă. Prin dezvoltarea durabilă este asigurată coerenţa dintre 
obiectivele economice, sociale şi de mediu. Conform acestor documente, politica de coeziune va 
trebui să consolideze creşterea, concurenţa şi ocuparea forţei de muncă, prin integrarea priorităţilor 
UE în favoarea dezvoltării durabile. Implementarea principiului dezvoltării durabile în proiectele 
POS DRU oferă oportunitatea de a integra conţinutul cultural cu valorile etice şi sociale.  

Prezentarea acestui concept pe înţelesul tuturor, ne determină să propunem o definiţie 
precum aceasta: prin “dezvoltare durabilă” înţelegem toate practicile prin care comunităţile 
regionale şi locale sunt dezvoltate de o asemenea manieră încât să nu împieteze asupra 
nevoilor socio-economice ale generaţiilor tinere, care le înlocuiesc pe cele care ies de pe piaţa 
muncii, din aceleaşi comunităţi locale. 

Practic, abia după 1989, în România se înregistrează o competiţie reală pe piaţa muncii 
care nu dăunează asupra ocupării de posturi adecvate pentru tineri şi pentru cei de vârsta a II-a, 
care să aducă elemente superioare ale calităţii vieţii acestora (până la acea dată economia era 
comandată politic). 

Conceptul de dezvoltare durabilă are apoi sensul promovării unor măsuri specifice care 
vor trebui implementate pentru a crea un echilibru între nevoile economice, sociale şi cele din 
domeniul protecţiei mediului înconjurător, asigurând prosperitate pentru generaţiile actuale şi 
viitoare (cu alte cuvinte, a trăi şi munci într-un mediu sănătos, cu o dezvoltare trainică). 

Însuşi obiectivul general al „Agendei de la Lisabona” (document esenţial în 
transformarea actuală a UE) vizează: “o economie bazată pe cunoaşterea cea mai competitivă şi 
mai dinamică din lume, caracterizată printr-o creştere economică durabilă, locuri de muncă mai 
numeroase şi de mai bună calitate şi o coeziune socială sporită şi caracterizată printr-un mediu 
durabil”. 

Efectul major al POSDRU, aşa cum este specificat prin obiectivul său general ”dezvoltarea 
capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia, prin conectarea educaţiei şi învăţării pe tot 
parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea participării crescute pe o piaţă a muncii modernă, 
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flexibilă şi inclusivă” se va materializa la nivelul întregii societăţi, pornind de la comunităţile 
locale şi regionale. 

UE a elaborat mai multe studii şi intervenţii care să identifice zonele vulnerabile la sărăcie 
din fiecare ţară membră şi apoi să le ofere acces la fonduri de dezvoltare socio-economică şi 
culturală.  

Astfel, studiile au permis numeroase comparaţii, luând ca punct de reper Produsul Intern 
Brut (PIB) pe cap de locuitor pe media obţinută la totalul de 271 de regiuni câte se află în cele 27 
de ţări membre UE (PIB calculat la paritatea puterii de cumpărare). Pentru anul 2009, aceste 
comparaţii au arătat că cele mai sărace 2 regiuni din UE se află în Bulgaria, anume Severozapaden, 
cu un PIB pe cap de locuitor de 27% din media UE şi Severen Tsentralen (cu 29%). 

Pe locul trei se situează Nord-Estul României, cu un PIB pe cap de locuitor de 29,5% din 
media UE. Locurile patru şi cinci aparţin unei alte regiuni bulgare, Yuzhen Tsentralen (31%) şi 
Severoiztochen (36%), după care vin la rând regiunea Sud-Vest Oltenia (36%), Yugoiztochen 
Bulgaria (36%), Sud-Est România (38%), Eszak-Magyarorszag Ungaria (40%). 
Pe locul al zecelea se află regiunea Sud-Muntenia (40%), zonă unde este implementat şi proiectul 
RND. 

Rezultatele investigaţiilor au arătat că dacă Bulgaria şi România domină prima parte a 
clasamentului celor mai sărace 20 de regiuni, în partea a doua Polonia şi Ungaria sunt cele mai 
prezente (poziţia 11 – Lubelskie, 41% şi Podkarpackie, 42% din Polonia, Eszak-Alfold Ungaria, 
42% şi Del-Alfold din Ungaria, 43%, Nord-Vest România, 43%, Del-Dunantul Ungaria, 45%, 
Podlaskie, 45% şi Warmińsko-Mazurskie, 45%, din Polonia, Centru România, 46% şi 
Swiętokrzyskie Polonia, 47%). 

Faţă de polul sărăciei, la antipodul acestuia în România, se află regiunea Bucureşti-Ilfov, 
cu un PIB pe cap de locuitor de 111% din media UE (regiunea Vest are 51,6%). 

Între cele 20 de regiuni cu cel mai scăzut PIB pe cap de locuitor din UE, România este 
prezentă cu 6 regiuni, din totalul de 8 la nivelul ţării, Bulgaria cu 5 din 6, Polonia cu 5 din 16, iar 
Ungaria cu patru din şapte. 

Din cele 65 de regiuni cu PIB pe cap de locuitor care au sub 75% din media UE, 15 se află 
în Polonia, câte 7 în Cehia şi România, 6 în Ungaria, cinci în Bulgaria, câte patru în Grecia, Franţa 
(toate în afara Franţei continentale) şi Italia, câte 3 în Portugalia şi Slovacia, 2 în Marea Britanie 
şi câte una în Spania, Slovenia, Estonia, Letonia şi Lituania. 

În fine, sunt de remarcat şi cele mai bogate regiuni din UE: este vorba de cartierul financiar 
al Londrei, cu un PIB pe cap de locuitor de 332% din media UE, apoi de Luxemburg (266%) şi 
Bruxelles (223%), iar din Europa Centrală şi de Est, regiunea Bratislava (178% din media UE) din 
Slovacia, are cea mai bună poziţie. 
            Proiectul FPC şi-a propus încă de la faza iniţială să ofere şi alte posibile comparaţii între 
cele 4 regiuni, evident la nivelul României. 

Prin obligativitatea contractuală, din partea beneficiarilor tuturor proiectelor de tip 
POSDRU, de asigurare a sustenabilităţii lor (adică a realizării de obiective de acelaşi fel pe o 
perioadă de minimum 3 ani post-proiect), dezvoltarea durabilă este prezumată şi controlată în 
favoarea dezvoltării comunităţilor pe termen mediu şi lung, care astfel să asigure o calitate a vieţii 
superioare de la an la an şi care va continua odată cu implementarea Programului european nou, 
denumit POCU (Programul Operaţional Capital Uman) pentru perioada 2014-2020. 
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Surse de documentare: http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/rai2013.pdf 
(accesat la 18 iulie 2015) şi Proiectul FPC. 
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