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Conținut: 

 
I.Contextul internațional și național al dezvoltării 
durabile 

 

• Nivelul global – Organizația Națiunilor Unite 
• Nivel regional – Uniunea Europeană 
• Nivel național – Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și instituțiile 

statului 

 
II.Procesul de revizuire al Strategiei pentru 
Dezvoltare Durabilă a României 
 



Nivel global: ONU 
• Agenda 2030 a fost adoptată în anul 2015, în cadrul 

lucrărilor summit-ului ONU de la New York. Prin acest 
document, ONU a oferit o agendă universală cu obiective 
clare și cuantificabile. 
 

• Agenda 2030 include un set de 17 Obiective de Dezvoltare 
Durabilă (ODD) şi un plan de acţiune pe următorii 15 ani, 
pentru eradicarea sărăciei extreme, combaterea 
inegalităţilor, a injustiţiei şi protejării planetei până în anul 
2030. 
 

• În 2015, au mai fost adoptate alte 3 tratate internaționale: 
• Sendai Framework for Disaster Risk Reduction  
• Addis Ababa Action Agenda 
• Paris Climate Agreement 



Nivel regional:  
Uniunea Europeană 

• Consiliul European a declarat că dezvoltarea 
durabilă face parte din cele mai importante valori 
europene și reprezintă un obiectiv cheie care se 
regăsește și în tratatele Uniunii. 

• Eurostat a publicat un set de indicatori, prin care 
Agenda 2030 este cuantificată pentru Europa. 

• Președinția României în primul semestru din anul 
2019 - o oportunitate în implementarea agendei 
2030. 



Nivel național 

• Parlamentul României este primul parlament din 
cele 170 care sunt membre ale Uniunii 
Interparlamentare, care și-a declarat susținerea 
pentru Agenda 2030. 

 

• În interiorul aparatului de lucru al Primului 
ministru, s-a înființat în 2017 Departamentul 
pentru Dezvoltare Durabilă, care se ocupă de 
coordonarea implementării Agendei 2030 în 
România. 



Abordarea pe mai multe nivele de decizie 
multi-nivel, multi-tematic, multi-sectorial 

Departamentul pentru 
Dezvoltare Durabilă 

 
Guvernul României 

 
 

Guvernul 
 
•Comitetul 
Interministerial 
 
•Toate ministerele  
 
•Institutul Național de 
Statistică (INS) 

Parlament 
 

• Subcomisia pentru 
Dezvoltare Durabilă 
(Comisia pentru 
Politică Exernă) 
 

• Consiliul consultativ 
pe ODD-uri 

 
 

Cei implicați 
 

•Mediul academic 
 
•Sectorul privat 
 
•Organizații profesionale 
 
•Societatea civilă (ONG-
uri, cetățeni) 



Obiectivele Departamentului –  
termen mediu și lung 

1. Promovarea parteneriatelor – organizarea unor întâlniri la nivel național și regional, 
cu participarea actorilor care vor fi prezenți în implementarea Strategiei (instituții 
guvernamentale, autorități locale, instituții descentralizate, ONG-uri, mediu academic, 
mediul de afaceri, etc.).  

 

1. Crearea structurii instituționale prin nuclee de dezvoltare durabilă la nivelul 
instituțiilor publice. Pentru acest lucru este nevoie de experți în dezvoltare durabilă. 

 

1. Monitorizarea implementării Strategiei – stabilirea set-ului de indicatori naționali, 
identificarea proiectelor de dezvoltare durabilă din diferitele domenii, respectiv a 
surselor de finanțare și evidențierea acestora în bugetul național (conform bunelor 
practici din alte state UE). 

 



Strategia Națională 
pentru Dezvoltare 

Durabilă 



Consultare 
publică 
• 3 întâlniri preliminare 

• conferință de lansare 

• 8 seminarii regionale 

• O conferință națională cu mediul 
academic 

• O dezbatere națională cu 
reprezentanții societății civile 

• 4 întâlniri a Comitetului de redactare 

• O întâlnire cu reprezentanții 
ministerelor 

• O întâlnire cu Subcomisia de 
Dezvoltare Durabilă (Parlament) 

 

Total – aprox. de 1000 de persoane 



Contribuții 

 

• Departamentul pentru Dezvoltare 
Durabilă 

• Comitetul de redactare 

• Participanții la cele 11 evenimente 
organizate de DDD 

• Feedback de la 24 de ministere, alte  14 
instituții publice, organizații 
neguvernamentale, mediul academic și 
tineret. 



Structura Strategiei 

• Cadrul conceptual 

• Analiza implementării obiectivelor de dezvoltare durabilă 

• Ținte naționale – Orizonturi 2020 și 2030 

• Implementare, monitorizare, evaluare, raportare  



Următorii pași 

• Dezbaterea publică a Strategiei 

• Promovarea hotărârii de guvern pentru 
aprobarea Strategiei 

• Conferințe, seminarii cu diferite segmente ale 
societății civile privind conștientizarea populației 
referitor la implementarea Strategiei 

• Formarea de experți în dezvoltare durabilă 

• Crearea de nuclee de dezvoltare durabilă la 
nivelul fiecărei instituții publice implicate în 
implementarea Strategiei 

• Finalizarea setului de indicatori pentru urmărirea 
implementării 

 



Următorii pași  
(continuare) 

 

• Organizarea unui seminar la Geneva în toamna 
anului 2018 pe Obiectivul 17: Parteneriate 
pentru realizarea obiectivelor 

• Organizarea în timpul Președinției României, 
pe 9 aprilie 2019, a unei întâlniri la nivel 
ministerial privind ODD 17, cu participarea 
unor organisme ale ONU, reprezentanța  
segmentelor societății civile, Uniunea 
Europeană, Balcanii de Vest, Parteneriatul 
Vestic și Asia Centrală 



Sprijinul tuturor este esențial! 

• Strategia Națională pentru Dezvoltare 
Durabilă este doar primul pas. 
Implementarea ei este partea cea mai 
importantă, care va face diferența. 
 

• Fără ajutorul tuturor segmentelor 
societății, fără o instituționalizare și la 
nivel local al implementării Agendei 2030, 
nu vom putea atinge masa critică necesară 
pentru a face o schimbare durabilă. 



Doriți să aflați mai multe? 

 

Site: dezvoltaredurabila.gov.ro 

Facebook: Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă 


