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Dezvoltare durabilă - o scurtă introducere

2015 a fost un an important
•Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre
•Agenda de Acțiune Addis Ababa
•Acordul de la Paris privind schimbările climatice

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă
•a fost adoptată la Adunarea Generală ONU de către toate statele membre 
•reprezintă un răspuns la problemele sociale, economice și de mediu 
ale lumii
•stabilește 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD/SDG) 
și 169 de ținte
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Dezvoltarea durabilă în România

Angajament politic pentru Agenda 2030

•În aprilie 2016, ambele camere ale Parlamentului României și-au declarat susținerea 
pentru implementarea celor 17 obiective. 

•Parlamentul României a fost primul parlament din cele 176 ale Uniunii Interparlamentare 
care și-a exprimat susținerea pentru Agenda 2030.

•S-au tradus două manuale privind dimensiunea parlamentară a implementării Agendei 
2030 pentru a sprijini legiuitorul în integrarea componentei dezvoltării durabile în procesul 
legislativ.

Consolidare cadru instituțional

•În mai 2017, a fost înființat prin HG nr. 313/2017 Departamentul pentru Dezvoltare 
Durabilă, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, pentru a coordona 
implementarea celor 17 obiective la nivel național.
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Dezvoltarea durabilă în România

Atribuții ale Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă:

•de coordonare a activităților de implementare rezultate din setul de 17 
obiective de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030.

•de planificare și de integrare a datelor și informațiilor comunicate de 
către instituțiile cu atribuții în domeniu

•de monitorizare a indicatorilor specifici naționali

•de a formula propuneri de ajustare a obiectivelor-țintă
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Pentru a răspunde la 
această provocare, 
avem nevoie de un 
plan...
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Strategia națională pentru dezvoltarea 
durabilă a României 2030 

• Departamentul pentru dezvoltare durabilă a coordonat revizuirea Strategiei 
naționale pentru dezvoltarea durabilă a României.

• Procesul de revizuire: 1 an (5 septembrie 2017 – 20 septembrie 2018)

• Scopul revizuirii: evaluarea implementării strategiei din 2008 și punerea ei 
în acord cu obiectivele stabilite în Agenda 2030.

• Structurată pe cele 17 ODD-uri.

• În centrul atenției: cetățeanul. 

• Stabilește prioritățile naționale, ținte și măsuri necesare pentru 
implementare și monitorizare.

• Succesul ei necesită implicarea tuturor actorilor interesați.
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Strategia națională pentru dezvoltarea 
durabilă a României 2030

Procesul de consultare publică a implicat aprox. 1200 de persoane:
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✓ 3 întâlniri pregătitoare

✓ conferință de lansare

✓ 8 seminarii regionale

✓ conferință națională cu mediul 
academic

✓ dezbatere națională cu reprezentanții 
societății civile

✓ 5 întâlniri ale Comitetului de redactare

✓ întâlnire cu reprezentanții 
ministerelor

✓ O întâlnire cu Subcomisia de 
Dezvoltare Durabilă din Parlament

✓ dezbatere națională cu institutele de 
cercetare 

✓ dezbatere națională cu mediul de 
afaceri

✓ dezbatere națională cu 
sindicatele

✓ procedura de evaluare de 
mediu – decizia etapei 
de încadrare



Strategia națională pentru dezvoltarea 
durabilă a României 2030
Capitolul I prezintă:

•O (scurtă) introducere a dezvoltării durabile

•Contextul internațional

•Contextul european

•Perspectiva României

„Strategia susține ca România să fie în 2030 o țară membră a unei Uniunii Europene 
puternice, în care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar
cetățenii României vor putea trăi într-o țară în care statul servește 
nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat.”
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Strategia națională pentru dezvoltarea 
durabilă a României 2030

Capitolul II: Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă

•Împărțit pe cele 17 Obiective pentru dezvoltare durabilă stabilite la 
nivelul ONU.

•Fiecare Obiectiv este împărțit astfel:
• O scurtă introducere pentru fiecare obiectiv 

• Scopul obiectivului

• Subiectele cheie și evaluarea situației actuale

• Orizont 2020

• Ținte 2030

11



Strategia națională pentru dezvoltarea 
durabilă a României 2030

Capitolul III: Implementare

•Abordarea holistică a Strategiei necesită și o schimbare în structura 
instituțională pentru a avea o implementare de succes:

• Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă, condus de 
Primul- ministru.

• Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă, alcătuit dintr-un grup de 
specialiști din mediul academic, cercetare și societate civilă care vor urmări 
efectele politicilor din domeniul dezvoltării durabile.

• Nucleelor pentru dezvoltare durabilă în fiecare instituție relevantă,
alcătuite din „experți în dezvoltare durabilă”.

•Strategia propune și facilitarea înființării unei coaliții pentru 
dezvoltare durabilă din reprezentanți ai societății civile.
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Strategia națională pentru dezvoltarea 
durabilă a României 2030

Capitolul III: Monitorizare, plan de acțiune, raportare

•Departamentul pentru dezvoltare durabilă colaborează cu Institutul 
Național de Statistică pentru revizuirea setului de indicatori naționali.

•Se va elabora un plan de acțiune care are ca scop materializarea 
obiectivelor care să țină cont de propunerile transmise de toate 
organizațiile în faza de consultare și dezbatere publică a strategiei, prin 
implicarea tuturor actorilor implicați în implementare. 

•Departamentul pentru dezvoltare durabilă va coordona
raportarea periodică către UE și ONU.
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Președinția României la Consiliul UE

• Dezvoltarea durabilă va juca un rol esențial, nu doar pentru Președinția 
României, ci și pentru viitorul Uniunii.

• Departamentul pentru dezvoltare durabilă se pregătește pentru această 
perioadă.

• Reprezentantul Departamentului va prezida în timpul președinției României
Grupul de lucru (Working Party) pentru implementarea Agendei 2030 
pe lângă Consiliul UE, care este responsabil de urmărirea implementării 
Agendei în plan intern și extern.
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Președinția României la Consiliul UE

• Se pregătește un raport al Uniunii Europene, pentru anul viitor, către 
Forumul Politic la Nivel Înalt (HLPF) din iulie și către Summit-ul ONU 
din septembrie, privind implementarea Agendei. 

• Conform concluziilor Consiliului Uniunii Europene de pe 18 octombrie 
2018, se revine la cererea instituției din 2017 pentru finalizarea unui 
Document de reflecție programatic cât mai curând de către Comisia 
Europeană.

• Bazat pe aceste documente, se va redacta o strategie a Uniunii
Europene pentru Agenda 2030.
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Președinția României la Consiliul UE

• Departamentul, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și în 
parteneriat cu UNECE, va organiza pe 16 aprilie 2019, la București, o 
conferință la nivel înalt pe tema parteneriatelor pentru 
implementarea Agendei.

• Întâlnirea va aduce împreună reprezentanți la nivel ministerial și 
coordonatori ai implementării Agendei 2030 din țările UE, Balcanii de 
vest, Asia centrală, Parteneriatul estic și reprezentanți ai societății 
civile din această regiune.
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2030 începe acum...



Vă  mulțumesc!

Csilla LŐRINCZ

t: +40 446 167909

e: lorincz.csilla@gov.ro

Departamentul pentru dezvoltare durabilă

e: office.ddd@gov.ro

Website: ddd.gov.ro

Facebook: Departamentul pentru Dezvoltare 
Durabilă


