
AGENDA 2030 PENTRU 
DEZVOLTARE DURABILĂ



✓ Sustenabilitatea este capacitatea de a exista și de a dezvolta fără a epuiza resursele naturale pentru
viitor.

✓ Dezvoltarea durabilă răspunde nevoilor prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor
viitoare de a-și satisface propriile nevoi.

✓ O societate durabilă trebuie să fie responsabilă social, concentrându-se pe protecția mediului și
echilibrul dinamic în sistemele umane și naturale.

Conceptul de dezvoltare durabilă

Cei trei piloni ai dezvoltării sustenabile sunt:
•        Oamenii
•        Planeta
•        Profitul



Agenda 2030, propusă de Națiunile Unite la finele lui 2015, reprezintă un program universal de
acțiune globală în domeniul dezvoltării durabile.

Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) sau Obiectivele Globale, asumate și de România,
alături de cele 193 de state membre ONU în septembrie 2015, acoperă o gamă largă de tematici care
promovează acțiunea globală în trei arii de dezvoltare durabilă principale:
✓ economie
✓ societate
✓ mediu

Cele 17 ODD-uri se adresează în egală măsură statelor și regiunilor subdezvoltate, cât și celor dezvoltate.

Până în 2030, statele lumii s-au angajat
✓ să elimine sărăcia și foametea
✓ să combată inegalitățile și injustiția

✓ să adoptemăsuri active privind protecțiamediului înconjurător.

Agenda 2030 



Care sunt acțiunile concrete propuse și ce obiective și-au asumat statele ONU



✓ 2006 conceptul de dezvoltare durabilă a fost integrat în Strategia pentru o Europă Extinsă având ca obiectiv
general îmbunătățirea continuă a calității vieții pentru generațiile prezente și viitoare

✓ În 2010 a fost adoptată Strategia Europa 2020 de promovare a creșterii
• inteligente (bazată pe: educație, cercetare, inovare)
• durabile (bazată pe reducerea emisiilor de carbon, eficiență energetică, resurse regenerabile)
• incluzive (crearea de noi locuri de muncă, reducerea sărăciei etc.).

✓ Alături de statele membre și respectând principiul subsidiarității UE s-a angajat să devină lider în punerea în
aplicare a Agendei 2030 și, implicit, a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă.

✓ 2016 Comunicarea Comisie Europene „Pașii următori pentru un viitor european durabil” - răspunsul UE la Agenda
2030 și confirmă

• integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în cadrul politicii europene și în prioritățile actuale ale
Comisiei Europene

• evaluarea situației
• identificarea celor mai relevante preocupări privind durabilitatea.

Contextul European al Dezvoltãrii Durabile

Concluziile Consiliului UE, din 2017, „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare
Durabilă” reprezintă documentul politic asumat de statele membre ale UE privind implementarea Agendei 2030 pentru
Dezvoltare Durabilă.



Dezvoltarea durabilă este soluția pentru a face față

• procesului de globalizare
• accentuării inegalităților 
• agravării problemelor de mediu.

România, în calitate de stat membru al ONU și UE și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de 
Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030 din septembrie 2015. 

România, ca mebră UE,  își propune prin Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a 
României 2030 abordarea integrată a obiectivelor din Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a 
României 2030



✓ Planul de acțiune global, pe care România alege să-l susțină în următorii ani, se 
adresează 

• ameliorării sărăciei
• combaterii inegalităților
• combaterii injustiției sociale
• protejării planetei până în anul 2030.

✓ Este un plan de acțiune pentru 
• oameni
• planetă 
• prosperitate
prin care se urmărește consolidarea unui climat de siguranță și libertate, în 
care „nimeni nu va fi lăsat în urmă”*

* Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, Declaration



✓ România, alături de alte 192 de state, și-a asumat stabilirea cadrului național pentru susținerea Agendei 
2030 pentru Dezvoltare Durabilă, care include un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă și Agenda 
de Acțiune de la Addis-Abeba.

✓ Strategia susține dezvoltarea României pe trei piloni principali
• economic
• social 
• mediu 

✓ Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe
• inovație 
• optimism 
• reziliență și 
• încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean

▪ într-un mod echitabil, eficient 
▪ într-un mediu curat
▪ în mod echilibrat și integrat.

✓ Numai prin susținerea simultană a celor trei piloni se poate ajunge la o dezvoltare durabilă și la un viitor 
comun la nivel global.



✓ Pe plan economic este nevoie de garantarea unei creșteri economice pe termen lung de care să
beneficieze cetățenii României.

✓ Transformarea economiei într-una durabilă și competitivă necesită un nou mod de acțiune care
să se centreze pe inovație, optimism și reziliența cetățenilor.

✓ O asemenea abordare va crea o cultură a antreprenoriatului în care cetățeanul se poate realiza
material și aspirațional.



✓ Pe plan social este nevoie de o societate coezivă, care să beneficieze de
• îmbunătățirea sistemului de educație și sănătate
• reducerea inegalităților dintre bărbați și femei
• reducerea inegalităților între mediul urban și rural
care să conducă la promovarea unei societăți deschise, în care cetățenii se pot simți apreciați și
sprijiniți.

✓ Statul trebuie să ajute la sporirea potențialului cetățeanului prin abordarea problemelor legate de
• sănătate
• educație
• limitele pieței libere

✓ Dezvoltarea durabilă a comunităților se realizează prin sporirea capitalului social – crearea unui
simț civic definit prin încredere între cetățeni.



Mediul
✓ Protejarea naturii este 

• responsabilitatea tuturor datorită impactului om – mediu
• o oportunitate a cetățenilor de a se uni într-un scop nobil, prin conștientizarea 

acestei responsabilități.
✓ Realizarea unui mediu antropic durabil poate fi atins prin cultivarea unui sentiment de 

apartenență și de comunitate.



Sursă date utilizate www.mae.ro , www.un.org , www.euractiv.ro , 
www.cnree.ro, https://www.unhcr.org/refugee-statistics/ , 
https://www.iucnredlist.org/ , http://dezvoltaredurabila.gov.ro/

http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/10/Strategia-nationala-
pentru-dezvoltarea-durabila-a-Romaniei-2030_002.pdf
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