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Conceptul de dezvoltare durabilă a luat naştere ca răspuns la apariţia problemelor de mediu şi a
crizei resurselor naturale, în special a celor legate de energie. Conferinţa privind Mediul de la
Stockholm din 1972 este momentul în care se recunoaşte că activităţile umane contribuie la
deteriorarea mediului înconjurător, ceea ce periclitează viitorul Planetei.
În 1983 îşi începea activitatea Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED), după o
rezoluţie adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite.
În 1985 era descoperită gaura din stratul de ozon de deasupra Antarcticii şi prin Convenţia de la
Viena a început căutarea unor soluţii pentru reducerea consumului de substanţe care dăunează
stratului protector de ozon care înconjoară Planeta.
În 1987, la un an de la catastrofa de la Cernobîl în cadrul Raportului WCED de la Brundtland a
fost formulată cea mai citată definiţie a dezvoltării durabile: “Dezvoltarea durabilă este cea
care urmăreşte nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare
de a-şi satisface nevoile lor”.
Termenul de dezvoltare durabilă a început să devină, însă, foarte cunoscut abia după
Conferinţa privind mediul şi dezvoltarea, organizată de Naţiunile Unite la Rio de Janeiro în vara
lui 1992, cunoscută sub numele de “Summit-ul Pământului”. Ea a avut ca rezultat elaborarea
mai multor convenţii referitoare la schimbările de climă (reducerea emisiilor de metan şi dioxid
de carbon), diversitatea biologică (conservarea speciilor) şi stoparea defrişărilor masive. Tot
atunci a fost elaborată şi Agenda 21 - planul de susţinere a dezvoltării durabile.
Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv şi al Uniunii Europene începând cu 1997, când a fost
inclus în Tratatul de la Maastricht, iar în 2001, la summit-ul de la Goteborg a fost adoptată
Strategia de Dezvoltare Durabilă a UE, căreia i-a fost adăugată o dimensiune externă la
Barcelona, în 2002. În iunie 2006 a fost adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă pentru o
Uniune Europeană extinsă, bazată pe strategia de la Goteborg şi rezultat al procesului început
încă din 2004. Scopul declarat al Strategiei reînnoite este acela de a acţiona pentru o
îmbunătăţire continuă a calităţii vieţii atât pentru generaţiile prezente, cât şi pentru cele viitoare.
Dar acest lucru nu se poate obţine decât în cadrul unor comunităţi capabile să utilizeze
resursele în mod raţional şi eficient şi să descopere potenţialul ecologic al economiei, asigurând
prosperitate, protecţia mediului şi coeziune socială.
Odată cu aderarea la Uniunea Europeană în 1 ianuarie 2007, România trebuie să facă faţă
provocărilor şi cerinţelor impuse de statutul de membru UE. În acest context provocările se
regăsesc în subsidiar la nivelul administraţiei publice locale, mai ales în ceea ce priveşte
dezvoltarea durabilă a tuturor localităţilor româneşti. În perioada 2007-2013 România va primi
din partea UE sume importante de bani pentru cofinanţarea proiectelor de dezvoltare şi
eliminarea disparităţilor la nivel regional. Pentru a maximiza absorbţia fondurilor europene puse
la dispoziţie de UE, administraţia locală trebuie să se asigure că deţine:
• O strategie de dezvoltare care să se regăsească în planul regional şi implicit în planul
naţional de dezvoltare;
• Proiecte viabile care să fie transpuse în mod profesionist în aplicaţii cu şanse
maxime de finanţare;
• Capacitatea de implementare şi cofinanţare a proiectelor aprobate.
Pentru a veni în întâmpinarea localităţilor judeţului Braşov, în 2006, la iniţiativa Consiliului
Judeţean Braşov, a luat fiinţă asociaţia de dezvoltare intercomunitară “AGENŢIA DE
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DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI BRAŞOV” (ADDJB). Statutul de asociaţie
intercomunitară îi permite să-şi concentreze eforturile spre dezvoltarea pe termen lung a
comunităţilor locale membre. Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri
unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Braşov. Agenţia are în prezent 52 de membri dintre
care 35 sunt membri fondatori.
Misiunea ADDJB este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea
principiilor dezvoltării durabile.
Scopul Agenţiei este de a facilita cooperarea între unităţile administrativ-teritoriale membre şi
colaborarea cu alţi factori interesaţi de dezvoltarea durabilă a judeţului, prin respectarea
principiilor acesteia:
- progresul social, condiţionat de recunoaşterea şi admiterea nevoilor fiecărui individ
- protejarea eficientă a mediului;
- utilizarea raţională a rezervelor naturale;
- păstrarea unui nivel ridicat şi sigur de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă.
ADDJB beneficiază de sprijin politic şi logistic din partea Consiliului Judeţean Braşov, ceea ce
denotă o garanţie în plus pentru beneficiarii direcţi – comunităţile braşovene.
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