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I. INTRODUCERE 

 

Ghidul HERITAGE-FRIENDLY ECONOMY pentru patrimoniul natural transfrontaier româno-

bulgar face parte din proiectul A heritage-friendly cross-border economy in Romania and 

Bulgaria, finanțat prin Programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020. Întregul 

proiect, inclusiv principalul său rezultat - Strategia de dezvoltare a unei economii care 

protejează resursele naturale și culturale în România și Bulgaria - este promotorul 

conceptelor de valorificare economică sustenabilă a patrimoniului cultural și natural din 

regiunea de graniță româno-bulgară.  

 

În acest sens, Strategia propune informații, măsuri și proiecte care să stimuleze mediul de 

afaceri și toate părțile interesate de patrimoniu în abordarea unei atitudini noi, 

cuprinzătoare, care să asigure menținerea autenticității, calității și integralității acestuia, 

în beneficiul individului și actualelor comunități locale, precum și al viitoarelor generații.  

 

Prezentul Ghid prezintă modele alternative economice, cele mai multe suprapunându-se 

parțial în concepte și practici, exemple și proiecte care pot inspira întreprinderile pe 

această cale inovatoare. 

 

Pentru informații suplimentare asupra proiectului A heritage-friendly cross-border 

economy in Romania and Bulgaria se poate consulta site-ul de web www.heritagerobg.eu 

 

 

II. MODELE ECONOMICE ALTERNATIVE HERITAGE-FRIENDLY 

 

Modelele alternative de a desfășura activități economice au apărut, s-au transformat și 

luat forme noi, sau s-au perimat continuu de-a lungul istoriei, ele au fost subtil integrate 

de modelele alternative societale sau în propunerile utopice de organizare a unor 

comunități idealiste care să rezolve definitiv și exemplar problemele omenirii. Niciunul din 

modelele prezentate de ghid nu este nou, nu este o inovație ambițioasă a vreunei școli de 

gândire economică modernă, ci vine dintr-un timp care nu poate fi trasat cu exactitate în 

trecut. Dar fiecare în parte a fost propus spre dezbatere și aplicare ca soluție pentru 

marile provocări de mediu, sociale sau religioase cu care se confruntă comunitățile, și care 

fac parte din permanenta transformare în care trăim. Mai populare sau mai puțin populare, 

în funcție de moment, aceste modele alternative variază larg și se adaptează problemelor 

pe care le adresează, audienței sau interpretării date de cel care le propune și 

promovează.  

 

II.1. Economie circulară 

 

Economia circulară este un concept care s-a inspirat în mod direct din natură, de la 

sistemele vii, și consideră că sistemele noastre ar trebui să funcționeze ca un organism 

care procesează „nutrienții” și apoi îi întoarce în circuit – fie el un circuit biologic sau 

tehnic – astfel „închizând bucla” sau fiind „regenerativ”, termeni cu care este asociată 

economia circulară.  
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Conceptul este caracterizat ca o economie bazată pe refacere și regenerare din designul 

bunurilor, și își propune să mențină bunurile, componentele acestora și materialele la cea 

mai mare rată a lor de utilizare și de valoare pe întregul lor ciclu de viață, făcând, în 

același timp, distincția între ciclurile biologice și cele tehnice1. Este concepută ca un ciclu 

de dezvoltare continuu pozitivă care protejează și consolidează capitalul natural al 

resurselor, optimizează valoarea acestora și propune noi modele de gestionare a resurselor 

finite și a fluxurilor de regenerare.  

 

În termeni practici și succinți, principiile economiei circulare se traduc prin șase măsuri pe 

care le pot aplica întreprinderile2:  

1. Regenerare: trecerea la utilizarea de energie si materiale din surse regenerabile,  

restabilirea, păstrarea și refacerea  ecosistemelor, precum și returnarea în natură a 

resurselor biologice recuperate. 

2.  Co-utilizare: co-utilizarea bunurilor (ex. mașini, sedii și birouri, aparate și 

echipamente), reutilizare – second hand, prelungirea vieții bunurilor prin întreținere, 

design care să asigure înlocuirea de piese – reutilizare – upgradare/actualizare – reparare, 

etc. 

3. Optimizare: sporirea performanței/eficienței bunurilor și prelungirea vieții lor, 

reducerea deșeurilor în procesul de producție și pe lanțul valoric (la nivel de extragere a 

materiilor prime, logistică, producție, utilizare și colectarea deșeurilor), rentabilizarea 

cantității enorme de informații disponibile, a metodelor de autozare, etc.  

4. Închiderea buclei: închiderea buclei de utilizare a componentelor și materialelor – 

refabricarea produselor si materialelor este prima opțiune, cea de a doua fiind reciclarea, 

iar pentru materiile regenerabile – tratarea anaerobica a nămolul de epurare, extracția 

biochimicalelor din deșeurile organice. 

5. De-materializare: cărți și muzică pe suport electronic, servicii online de turism și 

călătorie, comerț electronic, autoturisme fără șofer, birouri virtuale, etc.  

6. La schimb: înlocuirea materialelor tradiționale cu materiale obținute din resurse ne-

regenerabile, folosirea noilor tehnologii, cum ar fi fabricarea aditivă (additive 

manufacturing - imprimarea 3D) prin care se renunță la resursele prime convenționale.  

 

Astfel, conceptul este un răspuns la modelul liniar de producție și consum care domină 

economia globală, în care bunurile sunt fabricate din materii prime, sunt vândute, folosite, 

apoi aruncate ca deșeuri. Diferența este în modul de a aborda bunurile – prin prisma 

consumului resurselor sau prin prisma utilizării resurselor într-un mod care să asigure 

recuperarea lor, biologică sau tehnică, cu cât mai puține pierderi pe parcursul lanțului 

valoric.  

 

Exemple concrete de aplicare a măsurilor de  economie circulară se găsesc în toate 

sectoarele economice, inclusiv cele care valorifică patrimoniul natural. Astfel, cel mai 

vizibil și dezbătut sector, cel agro-alimentar3 european ocupă 40% din terenul disponibil, 

                                                 
1 Towards a circular economy: business rationale for an accelerated transition, Ellne McArthur Foundation, 
2015, disponibilă la adresa https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/TCE_Ellen-
MacArthur-Foundation_9-Dec-2015.pdf 
2 Growth Within: a circular economy vision for a competitive Europe, Ellne McArthur Foundation, 2015, 
disponibilă la adresa https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/growth-within-a-circular-
economy-vision-for-a-competitive-europe 
3 Creșterea din interior: vizunea unei economii circulare pentru o Europă competitivă (Growth Within: a 
circular economy vision for a competitive Europe), Ellen McArthur Foundation, 2015, disponibilă la adresa 
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soluționează nevoi vitale ale societății cum este nutriția și asigură servicii de ecosistem 

cum ar fi polenizarea și energie4. Sectorul agroa-alimentar rămâne un sector de bază 

pentru economiile rurale și, începând cu anii 1950, a cunoscut o creștere semnificativă a 

productivității datorită industrializării, prin aplicarea de metode intensive și prin 

specializare. Aceste caracteristici impresionante ale sectorului agro-alimentar nu sunt însă 

de natură să reducă sau să anuleze problemele pe care, în același timp, acest sector le 

generează: sectorul agro-alimentar produce risipă, efecte nocive asupra mediului 

înconjurător și are o valoare nutritivă și energetică în scădere, ceea ce influențează 

sănătatea populației.   

 

Sectorul agro-alimentar produce risipă – aproximativ o treime din alimentele produse 

astăzi în Europa se alterează sau se distrug înainte de a fi consumate, iar fructele și 

legumele ajung chiar și la 46%5. În general, 20% din alimente se distrug pe parcursul 

lanțului valoric, de la producția agricolă (9%) la prelucrarea primară și depozitarea care 

urmează recoltării, procesăre și ambalare (5%) și distribuție (3%). Apoi, consumatorul 

aruncă încă 11%. Risipa se măsoară și în privința apei cu care se irigă terenurile exploatate 

sau a fertilizatorilor care sunt absorbiți într-o mică măsură față de volumul total folosit.   

 

Efectele nocive asupra mediului se constată în mod special în sectorul agricol datorită 

pătrunderii fertilizatorilor în apele râurilor, lacurilor, mărilor și perturbării micro-florei,de 

asemenea datorită specializării culturilor care a distrus biodiversitatea și straturile 

superficiale ale solului. Un efect negativ îl are și pescuitului în exces, incluzând aici 

braconajul, care determină diminuarea sau chiar dispariția capitalului natural, cum ar fi, 

la nivel european, tonul aproape dispărut din apele europene.  

 

Calitatea alimentelor nu s-a îmbunătățit cu trecerea timpului, chiar dacă s-au adoptat 

sisteme de agricultură mult mai performante în ultimele decenii. Prin comparație cu anii 

1950, o roșie are cu 55% mai puțin potasiu, castraveții cu 78% mai puțin fier, iar salata 

verde cu 63% mai puțină vitamină B2. Mai mult, alimentele conțin frecvent urme de 

chimicale toxice sau plastic. Peștele, de exemplu, acumulează material plastic sau 

poluanți, inclusiv metale grele.   

 

Față de situația prezentată, economia circulară propune șase căi prin care să adreseze 

aceste probleme ale sectorului agro-alimentar, șase căi care ar putea conduce la 

restabilirea treptată a echilibrului la nivelul resurselor naturale valorificate de sectorul 

agro-alimentar și la sustenabilitatea acestora. O parte din aceste propuneri sunt 

materializate sau în curs de materializare, confirmând-se astfel justețea lor, altele mai au 

nevoie de timp pentru ca factorii decizionali, întreprinderile, consumatorii și alți actori să 

aloce resurse și energie pentru implementarea lor.   

1. Practici agricole orientate spre eficientizarea resurselor: agricultura de precizie, 

bazată pe IT și automatizări, informații, monitorizare de la distanță și prin satelit, 

                                                                                                                                                         
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/growth-within-a-circular-economy-vision-for-a-
competitive-europe 
4 Agenția de Mediu Europeană, http://www.eea.europa.eu/soer- 2015/europe/agriculture. 
5 Pierderi și deșeuri alimentare la nivel global: amploare, cauze și prevenție (Global food losses and food waste 
– Extent, causes and prevention), FAO, 2011 
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care are o mare capacitatea de a spori productivitatea, în același timp reducând 

impactul agriculturii asupra mediului6.  

2. Agricultura regenerativă, cum ar fi agricultura organică, agricultura ecologică de 

reciclare care integrează producția organică, pășunile cu specii leguminoase și 

zootehnia – această abordare asigurând recircularea dejecțiilor animaliere ca 

îngrășământ, agro-silvicultura, pășunatul planificat holistic, sistemele silvo-

pastorale7, etc.   

3. Închiderea buclei pentru nutrienți și alte materiale: potențialul pentru extragerea 

de bio-chimicale sau recuperarea energiei și nutrienților din varii deșeuri este 

semnificativ. Spre exemplu, potențialul pentru recuperarea fosforului din nămolul 

de epurare, din deșeurile de carne și oase, precum și din deșeurile biodegradabile 

se ridică la 30% din consumul actual de fosfor artificial folosit ca îngrășământ8 în 

Uniunea Europeană, un potențial care, exploatat, ar conduce la reducerea 

importurilor de fosfor- îngrășământ care reprezintă 95% din necesarul european. Pe 

de altă parte, recuperarea energiei și nutrienților prin compostarea deșeurilor 

vegetale și biodegradabile este larg răspândită în Europa.  

4. Restaurarea și conservarea capitalului natural, respectiv a ecosistemelor 

degradate, și recuperarea terenurilor agricole sau forestiere pentru viitoarele 

generații. 

5. Fermele peri-urbane și urbane: interesul în acest tip de activitate este în creștere, 

datorită cererii din ce în ce mai mari de produse locale, proaspete sau relativ 

neprelucrate, din surse trasabile până la producator. Organizarea de lanțuri scurte 

de aprovizionare a devenit o prioritate la nivel european, iar fondurile destinare 

finanțării agriculturii și dezvoltării rurale sprijină astfel de proiecte în ambele țări, 

România și Bulgaria. Avantajele sunt evidente – se reduce distanța străbătută de 

legume și fructe de la producator la consumator, în beneficiul sănătății și calității 

vieții, se reduc deșeurile de alimente, se creează locuri de muncă și se 

consolidează legăturile între mediul rural și cel urban. 

6. Lanțurile de aprovizionare digitale ar putea reduce deșeurile de alimente, prin 

utilizarea la capacitatea actuală a ofertei și inovațiilor din domeniul tehnologiei 

informațiilor și comunicațiilor.  

 

În ultimii ani, acest model economic a atras multă atenție, guverne și chiar Uniunea 

Europeană preluându-l în politicile lor. La 2 decembrie 2015, Comisia Europeană a adoptat 

un pachet ambițios de măsuri privind economia circulară. Pachetul constă într-un plan de 

acțiune care cuprinde măsuri ce acoperă întregul ciclu de viață al produsului: de la 

concepere, achiziționarea materialelor, producție și consum, până la gestionarea 

deșeurilor și piața materiilor prime secundare. Acest plan a mobilizat deja investiții în 

valoare de 164 de miliarde euro până la sfârșitul anului 2016, iar la începutul anului 2017 

Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții au lansat o platformă de sprijin 

financiar pentru economia circulară cu intenția de a consolida legătura dintre 

instrumentele financiare existente, cum ar fi Fondul european pentru investiții strategice 

(FEIS) și InnovFin (inițiativa „Finanțare UE pentru inovatori”, sprijinită de programul 

                                                 
6 Precision agriculture: an opportunity for EU farmers – potential support with the CAP 2014-2020,  European 
Commission, Directorate-General for Internal Policies, 2014 
7 Sistemul silvo-pastoral este practica de a combina silvicultura și pășunatul animalelor domestice într-un mod 
reciproc benefic în ce privește protecția solului, prin comparație cu pășunatul convențional. 
8 Present and future phosphorus use in Europe: food system scenario analyses, Kimo van Dijk et al., 2014. 
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Orizont 2020). Suplimentar, la planul existent care privește valorificarea energetică a 

deșeurilor și îmbunătățirea legislației privind anumite substanțe periculoase din 

echipamentele electrice și electronice, din 2017 se va adaugă o strategie în domeniul 

materialelor plastice, cu un cadru de monitorizare pentru economia circulară și cu o 

propunere de promovare a reutilizării apei9. Ambele țări, România și Bulgaria, au preluat 

Pachetul privind Economia Circulară, incluzând Comunicare „Închiderea buclei - un plan de 

acțiune al UE pentru economia circulară” și diversele directive legate de gestiunea 

deșeurilor.  

 

II.2. Economia socială 

 

Economia socială, denumită și al treilea sector sau economia socială și solidară, este un 

sistem distinct și independent de sistemele public și privat – de unde și denumirea de al 

treilea sector – care caută să combine eficacitatea economică și scopul social, fiind 

carcterizată de solidaritatea și responsabilitatea colectivă față de interesele generale sau 

ale unei colectivități, dedicându-se îmbunătățirii condițiilor de viață și creării de 

oportunități pentru persoane dezavantajate sau aparținând unor categorii vulnerabile. 

Acest tip de economie acordă prioritate individului și obiectivelor sociale față de creșterea 

profitului întreprinderii sau întoarcerea investiției în folosul investitorului sau 

proprietarului întreprinderii.  

 

Economia socială se găsește în expansiune la nivel european și mondial datorită 

potențialului său de a adresa probleme cum ar fi folosirea forței de muncă și a resurselor 

primare nedelocalizabile – soluții locale la problemele locale, integrarea și soluționarea 

nevoilor grupurilor vulnerabile, șomajul, echitatea socială, etc. Acest interes în creștere 

pentru economia socială este răspunsul inovativ al societății față de timpurile de criză pe 

care le traversăm și de resursele publice din ce in ce mai restrânse. Cooperative, asociaţii 

de întrajutorare, fundaţii si asociaţii non-profit, dar mai ales un nou tip de 

întreprindere, „întreprinderea de economie socială”, participă la creșterea economiei 

sociale și aplică principiile solidarității și reciprocității, își gestionează activitatea în mod 

democratic, pe principiul „un om - un vot”, urmăresc impactul social asupra persoanelor 

cu dificultăţi în integrarea sau reintegrarea pe piaţa muncii mai curând decât generarea 

de profit pentru proprietarii sau partenerii lor, urmăresc, de asemenea, impactul societal 

sau asupra mediului în interes general.  

 

Economia socială numără în prezent peste 2 milioane de întreprinderi ale economiei 

sociale în Europa10, ceea ce reprezintă 10% din numărul total de întreprinderi din Uniune. 

Peste 11 milioane de persoane – aproximativ 6% din angajații de la nivel european – 

lucrează în întreprinderi ale economiei sociale. Activitățile lor acoperă de la agricultură și 

sectorul bancar, până la comerț sau la activitățile specifice unităților protejate 

autorizate11 care angajează persoane cu dizabilități. Această formă de activitate 

economică este definită cu claritate la nivelul Uniunii Europene prin Inițiativa privind 

                                                 
9 Comunicat de presă http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-104_ro.htm  

 
10 Economia socială în Europa, Comisia Europeană, DG Growth, informații disponibile la adresa 
http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_ro 
11 Employment and sheltered workshops 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-104_ro.htm
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Antreprenoriatul Social - Construirea unui ecosistem pentru promovarea întreprinderilor 

sociale în cadrul economiei și al inovării sociale {SEC(2011) 1278}. 

 

La nivelul României și Bulgariei, economia socială este preluată ca prioritate de dezvoltare 

în documentele strategice privitoare la asigurarea incluziunii sociale a grupurilor 

dezavantajate. În Bulgaria, cadrul de dezvoltare a economiei sociale este reprezentat de 

Conceptul Național pentru Economie Socială (aprobat în anul 2014) și planuri de 

implementare multi-anuale, iar în România, cadrul legal este stabilit de Legea nr. 

219/2015. În ambele țări, programele finanțate prin Fondul European Social în perioada 

2014-2020 includ invariabil măsuri de stimulare a economiei sociale şi a sectoarelor 

antreprenoriatului social prin facilităţi acordate pentru a înlesni accesul şi participarea pe 

piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.  

 

Acest tip de activitate economică alternativă este adecvată oricărei inițiative în care 

întreprinzătorul privat intenționeaza să sprijine comunitatea locală în valorificarea 

obiectivelor de patrimoniu, indiferent de sector economic. Astfel, profitul obținut nu va fi 

distribuit acționarilor – proprietarilor, ci va fi folosit pentru rezolvarea unor nevoi specifice 

locale, de natură socială, pentru protecția mediului, pentru educație, dezvoltare 

comunitară, creare de locuri de muncă pentru persoane vulnerabile, etc.  

 

II.3. Economia verde 

 

Conceptul de economie verde, în diferitele lui variațiuni, a apărut treptat, pe măsură ce 

politicile de dezvoltare durabilă au devenit politici naționale sau internaționale, pe măsură 

ce cooperarea internațională s-a consolidat în vederea sprijinii implementării acestora, 

fără însă ca îngrijorările privind evoluția globală economică și de mediu să se diminueze în 

timp. Contextul s-a accentuat în ultimii ani din cauza crizelor globale energetice, a 

alimentelor și financiare, în ciuda permanentelor semnale de alarmă trase de cercetători 

din toate țările privind riscul ca unele limite ecologice sau fizice ale planetei să fie 

depășite iremediabil12. Astfel, economia verde a fost propusă pentru a reînnoi politicile de 

dezvoltare naționale luând în considerație cooperarea și sprijinul internațional, fără însă a 

se ajunge la un consens asupra definiției sale, a principiilor sau asupra unui set de măsuri 

și obiective care ar trebui integrate în politicile naționale legate de creștere economică și 

eradicarea sărăciei.   

 

Economia verde are multe definiții al căror numitor comun este integrarea aspectelor de 

mediu și sociale în procesul de decizie, trasare a politicilor și planificare economică. 

Astfel, acest tip de economie se referă la producția, distribuția și consumul de bunuri și 

servicii care să conducă la bunăstarea individului în timp, fără însă ca viitoarele generații 

să fie expuse la riscuri de mediu semnificative sau la resurse ecologice precare. Aceast tip 

de economie se bazează pe surse de energie cu emisii reduse de dioxid de carbon care 

contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, este eficientă din punct de 

                                                 
12 A Guidebook to the Green Economy, Issue 1: Green Economy, Green Growth, and Low-Carbon Development – 
history, definitions and a guide to recent publications, Divizia pentru Dezvoltare Durabilă, Departamentul 
Națiunilor Unite pentru Afaceri Economice și Sociale, si “Declarația despre Starea Planetei”, Planeta sub 
Presiune, 26‐29 martie 2012, Londra, care face referire la impactul umanității asupra Pământului și la primii 
pași făcuți de cercetători pentru a identifica „limite planetare și regionale care, odată trecute, ar putea 
genera schimbări de mediu și sociale inacceptabile”.  
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vedere al utilizării resurselor și este incluzivă social. Într-o economie verde, creșterea ar 

trebui să fie generată de investițiile publice și private care să reducă emisiile de dioxid de 

carbon și poluarea, să întărească eficienta utilizare a energiei și resurselor, precum și să 

prevină pierderea biodiversității și a serviciilor ecosistemelor. În termeni practici, 

activitățile unei economii verzi sunt activități cât mai ecologice, cu o bună gestionare a 

resurselor care să permită refacerea lor, să evite risipa lor pe întreg ciclul de viață al 

bunurilor și serviciilor, cu o atenție specială acordată apei și deșeurilor. Aceasta abordare 

este deja sprijinită prin instrumente de natură economică favorabile mediului înconjurător 

– fiscale și subvenții – precum și de sprijin financiar pentru inovarea în acest sens.  

 

În ambele țări, România și Bulgaria, sursele de fiannțare europene, menite să stimuleze 

investițiile și dezvoltarea întreprinderilor, impun aspecte care susțin o economie verde, și 

anume: 

 Utilizarea surselor regenerabile de energie 

 Retehnologizarea / achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv 

eficientizarea iluminatului în spațiile de producţie). Optimizarea funcţionării 

instalaţiilor şi a fluxurilor tehnologice. 

 Minimizarea la sursă a deșeurilor generate. Creșterea gradului de recuperare și 

reciclare a deșeurilor. 

 Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și 

operarea de către persoane cu dizabilităţi 

 Angajarea de persoane din categorii defavorizate 

 

II.4. Economia albastră 

 

Economia albastră este construită în jurul legăturilor indisolubile între mări și oceane și 

comunitățile pe care le influențează acestea. Ea este concentrată în zonele de coastă, dar 

sunt multe țări fără iețire la mare care au dezvoltat industrii legate, de exemplu, de 

ambarcațiuni sau echipamente industriale marine. Economia albastră a Uniunii Europene 

reprezintă 5,4 milioane de locuri de muncă și o valoare adăugată brută de aproape 

500 miliarde EUR pe an13. În același timp, cea mai mare parte din suprafața fundului mării 

este necartografiată sau fotografiată14, ceea ce sugerează potențialul economic enorm pe 

care marea o are pentru economia unui stat cu deschidere maritimă. Economia albastră 

este reprezentată de activitățile economice bazate sau care se adresează resurselor 

maritime.  

 

Uniunea Europeană și, implicit, România și Bulgaria ca State Membre cu deschidere la 

Marea Neagră, promovează economia albastră care recunoaşte importanţa mării pentru 

economia națională, recunoaște influența porturilor și comunităților din zonele de coastă 

care au fost, în mod tradițional, centre de noi idei și inovare.  

 

                                                 
13Pe baza datelor incluse în studiul privind creșterea albastră intitulat „Scenarii și stimulente pentru creșterea 
sustenabilă  
generată de oceane, mări și zone de coastă”, ECORYS, 2012. 
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/content/2946  
14 Circumnavigation: An integrated approach to the economy of the sea, Raport PricewaterhouseCoopers 
Portugalia 
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Economia albastră propusă la nivel european include măsuri care să îi asigure 

sustenabilitatea prin tratarea efectelor negative pe care le au activitățile economice 

asupra mediului marin, cum ar fi emisiile de poluanți și deversarea de substanțe nocive. 

Pentru cele mai importante bazine martime, inclusiv pentru Bazinul Mării Negre, se 

dezvoltă strategii care să asigure combinaţia optimă de măsuri de promovare a creşterii 

durabile, ţinând cont de factorii locali de natură climatică, oceanografică, economică, 

socială şi culturală. Mai mult, strategia de creștere albastră dezvoltă, pentru îmceput, 

cinci lanțuri valorice care ar putea genera creștere economică sustenabilă și locuri de 

muncă, datorită potențialului de creare de locuri de muncă, precum și a posibilității ca 

cercetarea și dezvoltarea să asigure ameliorări tehnologice și inovare. Aceste cinci 

sectoare sunt: 

a. acvacultura 

b. turismul în zonele de coastă 

c. biotehnologia marină 

d. energia oceanelor 

e. exploatarea minieră a fundului mării 

 

II.5. Economia participativă 

 

Economia participativă, uneori abreviată Parecon, este o alternativă la economia de piață 

sau economia centralizată socialistă, ale cărei caracteristici esențiale sunt proprietatea 

socială asupra capacităților de producție, auto-gestionarea la locul de muncă și consiliile 

de vecinătate. Ea are ca origini preocuparea pentru o economie în care oamenii sunt liberi 

să decidă pentru ei, nu li se impune nicio decizie de sus în jos, își gestionează viețile în 

mod democrat, în cooperare și echitate, iar în 1991 a fost formulat acest concept de 

economiștii Michael Albert și Robin Hahnel, generându-se un interes din ce în ce mai mare.  

 

Deciziile la locul de muncă le iau împreună toți angajații, în mod democratic, fiecare 

angajat reprezentând un vot, locurile de muncă echilibrează contribuția intelectuală cu 

cea fizică, iar salariul este în funcție de efortul sau sacrificiul fiecăruia. Toți cetățenii din 

comunitate aparțin „consiliilor de vecinătate” și „consiliilor consumatorilor” unde pot 

participa la luarea deciziilor asupra modului în care se face consumul și asupra bunurilor 

publice locale. Consiliile lucrătorilor și al consumatorilor sunt unite printr-o structură 

federativă democratică formată din unități mari geografice, iar economia este planificată 

democratic și descentralizat.  

 

Acest model economic promite următoarele valori: 

Auto-gestionarea: participarea la procesul de luare de deciziilor în funcție de 

gradul în care persoana este afectată de decizia respectivă 

Echitatea: remunerația este direct proporțională cu efortul sau sacrificiul personal 

Solidaritate: grija pentru starea de bine a celorlați 

Diversitatea: încurajarea unei varietăți de stiluri de viață  

Eficiența: atingerea obiectivelor fără risipirea timpului sau a resurselor limitate 

Sustenabilitatea: protejarea și cultivarea mediului înconjurător 

 

În momentul de față, există grupuri de sprijin și promovare a conceptului, cele mai active 

fiind în Marea Britanie, Finlanda și în Suedia.  

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/biotechnology
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/ocean_energy
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/seabed_mining
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III. ABORDĂRI SUSTENABILE ALE PATRIMONIULUI NATURAL 

 

 

III.1. Orezul japonez și ibisul crestat japonez15 

 

Tema alimentației a devenit o temă de dezbatere și conștiență la nivel global, odată cu 

conștientizarea problemelor determinate de populația aflată în creștere și de marile 

dezechilibre ecologice datorate industrializării sectorului agro-alimentar și schimbărilor 

climatice. Unul din proiectele promovate susținut de numeroși cercetători și actori politici 

este de preluare constructivă a cunoștințelor locale, a sistemelor locale agricole care să 

reflecte relațiile profunde din natură și care au jucat un rol crucial în evoluția omenirii. 

Acest proiect este susținut în mod particular de inițiativa internațională de conservare 

dinamică și management adaptat al biodiversității agricole și a sistemelor de cunoștințe 

tradiționale din întreaga lume, o inițiativă a Organizației pentru Alimentație și Agricultură 

(Food and Agriculture Organization FAO) a Națiunilor Unite care are ca scop să 

impulsioneze securitatea alimentară și a a traiului și supraviețuirea culturii agrare - 

Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS). GIAHS a fost lansată în anul 2002 

și până în prezent 37 de situri au fost desemnate ca atare, incluzând orezariile terasate 

Ifugao din Filipine, orezariile terasate Hani din China și agricultura andină din Peru. Nici un 

site nu a fost desemnat GIAHS în Europa și Asia Centrală.  

 

În Japonia există 8 situri GIAHS, iar principalul concept pentru care a primit recunoaștere 

mondială este cel denumit satoyama și definit ca mediu natural influențat de om, un 

model de valorificare sustenabilă a biodiversității, așa cum sunt terenurile fermelor sau 

pădurile secundare (crescute dupa o exploatare completă) pe care oamenii le-au dezvoltat 

și menținut sustenabile timp îndelungat. Se apreciază că circa 20% din suprafața Japoniei 

este reprezentată de satoyama.  

 

Primul sit satoyama declarat GIAHS a fost Insula 

Sado, din prefectura Niigata, alături de Peninsula 

Noto, din prefectura Ishikawa, datorită puterii lui 

de exemplificare a conceptului de satoyama și a 

beneficiilor suplimentare de consolidare a 

agriculturii sustenabile și a efectelor agro-

turismului. 

 

Insula Sado este caracterizată de un relief muntos, 

cu o regiune de câmpie în mijlocul lanțurilor muntoase, întreaga insulă fiind valorificată 

ingenios încă din perioada Yayoi, acum 1700 de ani. Terenurile satoyama sunt cultivate cu 

                                                 
15 Informațiile și fotografiile au fost obținute de pe site-urile FAO, Sado City (foto ibis), site-uri de prezentare a 
Insulei Sado: http://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/designated-sites/asia-and-the-pacific/sados-
satoyama-in-harmony-with-japanese-crested-ibis/en/ , https://ourworld.unu.edu/en/japanese-agricultural-
heritage-systems-recognized, https://www.visitsado.com, https://cambodia.wcs.org/About-Us/Latest-
News/articleType/ArticleView/articleId/9170/Wildlife-Friendly-Ibis-Rice-Received-International-
Recognition.aspx 
 

 

http://www.fao.org/nr/giahs/en/
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o diversitate de culturi agricole fie în orezării inundabile, fie pe alte tipuri de câmpuri – 

orez, fasole, legume, cartofi, hrișcă, fructe – și populate de șeptel, dar valoricate și prin 

activități de culegere a plantelor și ciupercile sălbatice în păduri, a diverselor specii 

marine în zonele costiere.  

 

Insula Sado este recunoscută în parte datorită acestei diversități de activități agricole, 

complementare și generând o mare varietate agro-alimentară care a fost produsă și 

menținută de comunitățile locale ale insulei vreme de secole.  

 

Spre exemplu, perioada de constrângere 

alimentară din epoca Edo (1603-1868) a condus la 

dezvoltarea de orezării pe coastele dealurilor, 

care au contribuit la estetica specifică a insulei și 

la asigurarea hranei pentru ibisul crestat japonez 

(Nipponia nippon). Acest specific al insulei a făcut-

o să fie ultimul refugiu al ibisului sălbatic, o 

pasăre prețuită în Japonia, care se hrănește cu 

insecte din orezării și cuibărește în copaci înalți. 

Ibisul a fost declarat monument al naturii în anul 1934 și monument special al naturii în 

1952, de Guvernul Japoniei, și pasăre protejată internațional în 1960. Cu toate aceste 

măsuri de protecție, în anul 1981 mai erau 5 ibiși pe Insula Sado. Programul de protejare și 

înmulțire a ibisului crestat, dezvoltat pe Insula Sado în parteneriat cu China, a făcut ca în 

perioada 2008-2011 să se redea naturii 139 de păsări, efortul depus pentru reintroducerea 

ibisului în sălbăticie având și efectul de a intensifica aplicarea de practici agricole 

tradiționale în ultimul deceniu, de a renunța la pesticide.   

 

Acest program cu efecte multiple a condus la inițiativa de a dezvolta un brand local de 

orez de Sado, certificat ca fiind produs prin agricultura prietenoasa cu ibisul, având o mare 

valoare adăugată. In ciuda acestor rezultate spectaculoase, comunitatile din Sado se 

confrunta, ca multe alte comunitati japoneze, cu procesul de imbatranire si depopulare, 

cu impact asupra economiei locale. Pentru revitalizare, pe langa maximizarea 

cunostintelor traditionale pentru practicarea eco-agriculturii si gestionarea satoyamei, 

trebuie sa fie introduse masuri in avalul si amontele celor prezentate, prin implicarea 

cator mai multi stakeholderi si crearea de oportunitati 

sinergice si in alte sectoare, cum ar fi turismul. 

 

Modelul Sado, de integrare a sistemului de păstrare a 

biodiversității agricole cu sistemul de agricultură 

prietenoasă cu ibisul se consideră că poate fi un 

model de transferat nu numai iîn Japonia ci și în alte 

țări.  

 

Astfel, dupa modelul japonez, în Cambogia, în 

Câmpiile de Nord situate în provincia Preah Vihear,  

 s-a dezvoltat și implementat o schemă inovativă de plăți pentru servicii de mediu „Orezul 

Ibis” Prietenos cu Viața Salbatică, care să permită populației locale să se dedice 

conservării biodiversității și, în același timp, să se răspundă dorinței firești de progres și 
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dezvoltare proprie. Schema a oferit subvenții comunităților locale în schimbul participării 

la acorduri de conservare care să protejeze habitatele unora dintre cele mai amenințate 

specii de păsări de apă, incluzând ibișii gigant și cu umeri albi. Schema și proiectele de 

business ale fermierilor cultivatori de orez au condus la eficientizarea activiăților de 

agricultură, la extinderea proprietăților deținute de localnici, iar calitatea vieții s-a 

îmbunătățit pentru multe comunități din aria geografică de implementare a schemei. În 

februarie 2016, orezul Wildlife-Friendly™ Ibis Rice a primit certificările de organic în SUA și 

UE, ceea ce îi permite comercializarea lui pe piețele americane și europene și deschiderea 

unor noi oportunități internaționale.  

 

III.2. Port Salerno, Florida (Martin County), Statele Unite16  

 

Portul Salerno din Florida (Martin County), Statele Unite, are o populație de peste 10.000 

de locuitori și este un mic port pescăresc localizat în apropierea gurii de vărsare a râului 

St. Lucie în Oceanul Atlantic. Geografia portului permite diferite activități maritime cum 

ar fi sportul nautic, pescuitul recreațional, agrementul nautic offshore, pescuit comercial 

și marina.  

 

Pana în anul 1994, portul Salerno era o comunitate de pescari prosperă, cu peste 250 de 

locuitori care practicau pescuitul comercial. Activitatea lor era cea care, pe de o parte, 

susținea specificul economic al orașului și, pe de altă parte, menținea în uz și funcțională 

la capacitate infrastructura portuară pentru activitatea de pescuit comercial, frontul 

industrial către ape. În 1994, Florida a interzis pescuitul la plasă în toate apele provinciei 

Florida, ceea ce a condus la un declin accentuat al comunității de pescuit comercial din 

Salerno care s-a redus, treptat, la 40  de pescari. Mai mult, în paralel cu acest regres, 

pescarii se confruntau cu o percepție negativă din partea comunității locale care considera 

ca această industrie de pescuit are efecte negative asupra mediului înconjurător, 

blochează dezvoltarea pescuitului sportiv și a turismului pentru pescuit, iar docurile și 

infrastructura specifică erau inestetice. Pescarii erau, de asemenea, în litigiu de 

proprietate asupra docurilor cu autoritățile regionale. Acesta este contextul defavorabil și 

descurajant al începutului de ani 2000 în care pescarii au decis să inițieze un proiect 

consistent de salvgardare a meseriei și îmbunătățire a imaginii, pentru a păstra moșterirea 

maritimă a Portului Salerno și identitatea de „paradis al pescarilor”.    

 

Planul de dezvoltare propus a 

urmărit patru obiective care să 

răspundă situației prezentate 

anterior, și anume: accesul 

publicului la frontul industrial la 

mare, menținerea pescuitului 

comercial ca o resursă istorică, 

revitalizarea economiei locale și 

                                                 
16 Informațiile și fotogafiile au fost preluate de pe website-urile Autorității Docurilor pentru Pescuit Comercial, 

Rețelei Naționale a Fronturilor de Pescuit, Departamnetului pentru Afaceri al Provinciei Florida, Programului 

de Parteneriat pentru Fronturilor de Pescuit Florida: www.portsalernoseafoodfestival.org, 

www.wateraccessus.com, www.floridajobs.org  
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reducerea efectelor riscurilor naturale. Aceste plan a fost adoptat de consiliul local și 

implementat în cea mai mare parte a lui.  

 

Acțiunile și măsurile implementate au fost de naturi diferite, organizatorice, 

investiționale, partneriale. În primul rând, principala schimbare și metodă aplicată de 

comunitatea portuară Salerno și pescarii profesioniști a fost de a se organiza. În afară de 

organizarea directă realizată de pescari, Agenția de Dezvoltare Comunitară regională a 

creat un Comitet de Consiliere al Vecinătăților Portului Salerno care i-a asistat pe pescari 

în toate acțiunile lor. Pentru intrarea în legalitate a activității de pescuit comercial, 

pescarii au acționat spre rezolvarea litigiului privind proprietatea zonei de docuri și, în 

acest sens, au înființat și o organizație de pescuit care sa îi reprezinte la nivelul 

autorităților și să lupte pentru interesele lor – Autoritatea Docurilor pentru Pescuit 

Comercial a Portului Salerno. Această asociație urma să se implice și în adresarea proastei 

imagini a pescarilor, la nivelul comunității locale.  

 

 

Cea de a doua problemă rezolvată a fost cea a 

accesului publicului la frontul construit al zonei 

destinate pescarilor profesioniști. Soluția a fost 

de a include în Planul Comunitar de 

Redezvoltare a Portului Salerno o zonă 

accesibilă pentru public – o cale de acces din 

lemn (podină) și o zonă pentru ambarcațiuni. 

Pentru menținerea capacității de operare, a 

fost extins alt doc comercial existent, destinat 

pescuitului comercial. Zona destinată ambarcațiunilor a inclus câteva docuri temporare 

semnalizate corespunzător iar calea de acces a fost reprezentată de o podină în lățime de 

2,4 m care a legat toate docurile destinate pescuitului comercial și o stație de încărcare a 

peștelui pentru pescarii profesioniști. Calea de acces a fost amenajată cu bănci și corpuri 

de iluminat cu baterii solare pentru a-i spori atractivitatea.  

 

Cea de a treia temă adresată a fost cea a 

revitalizării economice a orațului Salerno. 

Principala stradă în Portul Salerno a fost 

reproiectată pentru a deveni mai prietenoasă 

pentru pietoni, și au fost construite doua 

obiective care să sporească fluxurile în 

respectiva zonă, o stație de pompieri și un nou 

centru civic. De asemenea, pentru a integra și 

comunitatea locală de afaceri în procesul de 

dezvoltare, autoritățile publice au sprijnit construirea unui restaurant și a unei pensiuni. 

Planul de revitalizare economică este în cea mai mare parte a lui implementat și economia 

se resimte.  

 

În final, cea de a patra temă pentru redefinirea Portului Salerno, cea a reducerii riscurilor 

naturale care ar putea afecta malul mării, a fost tratată prin limitarea construcțiile făcute 
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pe mal la docuri din lemn și la constructii ușoare din metal, în același timp menținând 

unitățile de procesare a peștelui și crustaceelor la distanță de malul mării.  

 

Beneficiile planului de revitalizare s-au constatat în timp pe trei mari direcții:  

 

1. Prin crearea Autorității Docurilor pentru Pescuit 

Comercial a Portului Salerno, pescarii 

profesioniști au dobândit un cadru legal prin 

care să închireze docurile de la autoritățile 

reginale, au devenit un grup profesional care 

vorbește pe aceeași voce, au dezvoltat o 

campanie pozivită de relații cu publicul și au 

încheiat un acord cu câțiva distribuitori de 

pește și fructe de mare. Astfel, au devenit 

activi în comunitate, iar percepția acesteia s-a 

modificat semnificativ în bine. Una din 

inițiativele cu care Autoritatea a contribuit la această modificare este Festivalul 

anual al peștelui care strânge anual peste 35.000 de vizitatori și pentru a cărui 

organizare se colaborează cu numeroase organizații și firme locale.  

2. Investițiile făcute pentru asigurarea accesului publicului în zona de docuri, în zona 

centrală a orașului – restaurant și pensiune, stație de pompieri și centru civic – a 

atras numeroase alte investiții private în restaurante, o nouă pensiune și 

reabilitarea multor clădiri de patrimoniu din centrul orașului.  

3. Rezultatele spectaculoase de natură economică la nivel de comunitate au 

determinat autoritățile regionale să amenajeze circa un hectar de teren și să îl 

cedeze spre dezvoltare orașului Port Salerno sub denumirea de Satul Istoric Port 

Salerno. Investițiile prevăzute includ facilități portuare pentru pescuit (stație de 

debarcare, stație de congelare, piață de pește, docuri, ateliere și zona de reparații 

în aer liber, sediu pentru Autoritate, muzeu al pescuitului local.   

 

 

III.3. Røros Meat, Røros, Norvegia17 

 

Orașelul Røros din sudul 

Norvegiei este una din cele mai 

vechi localități cu clădiri din 

lemn din Europa, cu o 

arhitectură tipică pentru o 

localitate minieră veche. Orașul 

a fost fondat în anul 1644 ca 

urmare a descoperirii cuprului 

care a făcut din Røros una din 

cele mai importante zone 

miniere din Norvegia. Caracterul 

                                                 
17 Informațiile și fotografiile au fost preluate din lucrarea  de pe site-urile http://www.roros.no, 

www.nordicvisitor.com, www.visitnorway.com, Organic ePrints  http://orgprints.org/29248/, 

http://roroskjott.no 
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original al orașului a fost păstrat și după ce activitatea de minierit a luat sfârșit, astfel 

încât în anul 1980 Røros a devenit obiectiv de patrimoniu mondial UNESCO. În prezent 

localitatea numără 3700 locuitori.  

 

În anul 2013, Røros a fost certificat ca „Destinație Sustenabilă”, o etichetă de calitate care 

se acordă destinațiilor turistice care se preocupă constant pentru reducerea presiunii 

asupra mediului înconjurător, asigurarea unei experiențe de înaltă calitate pentru 

vizitatori, precum și păstrarea autenticității istorice, caracterului și naturii destinației. De 

asemenea, în contextul dezvoltării turistimului și creșterii fluxurilor de vizitatori cu 

așteptări din ce în ce mai precise și sofisticate, așa cum sunt cei ai siturilor UNESCO, Røros 

a devenit în timp și una din destinațiile de top pentru regiunile cu alimente produse local, 

desigur și pentru ca relieful și climatul determină produsele agricole să se maturizeze lent 

și să capete, astfel, un gust distinct. Vara, se organizează acțiuni de tipul safari pentru 

cunoașterea istoriei și produselor alimentare locale.  

 

În ceea ce privește eticheta „Destinație 

Sustenabilă”18, ea s-a acordat după ce 

ani de zile (2007-2013) întreaga 

comunitate a făcut dovada 

angajamentului solid și pe termen lung 

că va oferi cele mai bune posibil 

experiențe vizitatorilor, în același timp 

menținând la minimum impactul 

turismului și îmbunătățind continuu 

practicile și relațiile de afaceri în 

comunitate, cu protejarea patrimonului 

cultural și natural, a istoriei și 

tradițiilor. Obținerea acestei distincții a 

presupus un program holistic care a adresat aspecte sociale, culturale, de mediu și 

financiare, susținut de evaluare, instruire și dezvoltare a orașelului și organizațiilor 

implicate, în prezent în număr de 180. Programul continuă la nivel local, pentru 

menținerea standardelor și diversificarea ofertei locale, inovare și consolidarea 

sustenabilității, se extinde la nivel regional, într-o maniera sustenabilă, prin cooperare. 

Eticheta „Destinație Sustenabilă” se reînnoiește la fiecare trei ani.  

 

Programul care asigură în prezent menținerea etichetei „Destinație Sustenabilă” cuprinde 

măsuri care se aplică întregii comunități, autorităților publice, firmelor, locuitorilor, toți 

fiind implicați în sporirea bunăstării și calității vieții comunității:  

 Programul local de certificare denumit „Să știi cum să fii o bună gazdă” prin care 

participanții obtin diploma „Gazdă certificată”. Este un program amplu, pe module. 

Astfel, toți angajații din turism, comerț și funcționarii publici trebuie să parcurgă 

un curs de istorie și cultură locală. În acest mod atât comunitatea localâ, ca întreg, 

cât și angajații, ca indivizi, se pot mândri de istoria lor și pot informa și educa 

turiștii. Angajații trebuie, de asemenea, să parcurgă un curs privind economia 

                                                 
18 Nordic Best Practices: Relevant for UNEP 10YFP on Sustainable Tourism and Consumer Information, Anna 

Hillgrén, Marika Bröckl, Laura Descombes, Venla Kontiokari, Mikko Halonen, Nordin Council of Ministers 2016 
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locală și firmele din regiune, astfel încât să poată vorbi despre diversitate și 

îndruma turiștii către cele mai potrivite oferte care să le răspundă exigențelor sau 

curiozității. La finalul programului, toți participanții trebuie să participe în mod 

direct la 5 tururi ghidate, astfel încât „gazdele certificate” să aibă o experiență 

nemijlocită în activitățile turistice ale zonei. Acest program mizează pe cooperare 

și nu pe concurență, având, în plus, un efect în extinderea sezonului turistic sau a 

șederilor.  

 Program de instruire în gastronomia locală, pentru ghizi turistici specializați în 

gastronomie. 

 Firmele locale sunt încurajate să obțină certificarea în managementul mediului. 

Este lăsat la alegerea firmei tipul de certificat.  

 A instituit un program de training și transfer de experiență pentru alte destinații 

turistice din Norvegia sau din străinătate implicate în procese similare.  

  „Destinația Sustenabilă” Røros comunică în materialele promoționale eforturile 

făcute de comunitatea locală,de firme, pentru menținerea și extinderea 

stadardelor de sustenabilitate și încurajează turiștii și vizitatorii să adopte o 

atitude responsabilă.  

 

Unul din efectele majore pe care le-a avut implementarea conceptului de „Destinație 

Sustenabilă” a fost implicarea întregii comunități, inclusiv a mediului de afaceri, pentru a 

asigura oferirea turiștilor a unei experiențe culturale autentice, bazate pe patrimoniul 

UNESCO, gastronomia locală și numeroase evenimente culturale. Astfel, industria 

alimentară locală s-a dezvoltat puternic, de la mai puțin de 30 de angajați per total, la 

peste 100. Røros a primit trei ani la rând distincția de capitală culturală a Norvegiei și este 

indicat, deseori, ca fiind capitala gastronomiei locale norvegiene.   

 

În acest context, s-a dezvoltat din anul 2003 producătorul 

de carne și produse din carne Røros Meat, dintotdeauna 

un producător preocupat și axat pe produse tradiționale 

norvegiene, cu sediul într-o localitate învecinată cu 

Røros. Este un producător care, deși procesează și 

produce preponderent trei produse tradiționale și non-

organice pentru piața regională HoReCa (Hotel, 

Restaurant și Catering), firma a început din anul 2011 să 

producă produse organice pentru lanțul Rema 1000 care operează în Norvegia și 

Danemarca. Istoria acestui producător este strâns legată de Røros și valorifică elementul 

de distincție prin brandul care se leagă de monumentul UNESCO și care pozitionează astfel 

firma ca susținatoare a valorilor și principiilor care definesc un monument UNESCO. 

Produsele sunt preparate dupa rețete proprii, din materie primă locală, și sunt incluse în 

evenimentele și între atracțiile turistice gastronomice ale „Destinației Sustenabile”.  
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III.4. Copacii – moștenire culturală protejată în Australia19 

 

Glenside este o suburbie a orașului Burnside, Adelaide, Australia de Sud, și găzduiește 

aproximativ 3000 de locuitori. 

 

 

Suburbia este 

cunoscută pentru 

campusul de 

sănătate mintală al 

Spitalului Regal din 

Adelaide, respectiv 

fostul Spital 

Glenside, una din 

unitățile de 

sănătate mintală 

majore ale statului 

Australia de Sud. 

Unitatea a fost înființată în anul 1870, ca Azilul „Parcul Lunatic” și a ocupat aproximativ o 

treime din suprafața suburbiei. Deoarece o parte din terenul neconstruit și unele clădiri 

erau de prisos, acestea au fost redirecționate pentru dezvoltări rezidențiale și alte 

facilități comunitare. În același timp, în aceeași incintă a fost construită recent o unitate 

modernă de sănătate.   

 

Douăsprezece din clădirile campusului sunt listate ca monumente protejate. Locuitorii 

suburbiei Glenside sunt invitați să se plimbe prin parcul spitalului pentru a crea o 

atmosferă de comunitate pentru pacienții care sunt tratați în acest spital.  

 

Ca parte a dezvoltărilor rezidențiale noi, dezvoltatorul imobiliar Cedar Woods a inclus în 

proiectul de organizare de șantier și pregătire a terenului propunerea de a renunța la 83 

de copaci, deși planurile de amplasare a celor 1000 de noi locuinte nu sunt demarate.  

 

Cei 83 de copaci au un statut special, ei sunt 

înregistrați în Registrul Copacilor 

Semnificativi din Australia, o inițiativă care 

are ca scop protejarea moștenirii naturale 

australiene. Această propunere contravine 

promisiunilor făcute anterior de dezvoltator 

privind importanța menținerii in situ a 

„copacilor semnificativi”.  

 

Îngrijorarea publicului față de această 

propunere a condus, în timp, la organizarea unui grup de acțiune – Ajutați la Salvarea 

Copacilor din Glenside (Help Save The Glenside Trees), la întâlniri de dezbatere, la 

                                                 
19 Informații și fotografii preluate de pe website-urile https://historic-hospitals.com,  

http://heritagewatch.net.au, https://www.facebook.com/helpsaveglensidehospitaltrees/, site-uri de știri 
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marcarea copacilor prin banderole galbene care să atragă atenția că respectivii copaci – 

impresionanți ca vechime și dimensiuni, 

sunt cei care vor fi tăiați, la crearea 

unei pagini de facebook dedicate, la 

organizarea de mitinguri în zona care 

urmează să fie defrișată și, în final, la 

solicitarea vocală de a integra cei 83 de 

copaci în planurile dezvoltatorului. 

Acțiunile au avut rezultatul sperat, iar 

autoritățile locale au solicitat 

dezvoltatorului să integreze copacii 

semnificativi și protejați, în planul de 

amplasament al.  

 

Un „copac semnificativ” este definit ca 

a având circumferința trunchiului de minim 3 m, iar un „copac reglementat” de minim 2 

m, conform legislației australiene.  
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