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Nivel global: 
Organizația Națiunilor Unite

• a fost adoptată de 194 de state, în septembrie
în cadrul lucrărilor summit-ului ONU de la New

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă

în cadrul lucrărilor summit-ului ONU de la New

• reprezintă un cadru nou și ambițios pentru realizarea
dezvoltării durabile și eradicarea sărăciei

• este o agendă globală cu 17 obiective de dezvoltare
durabilă (ODD) - un plan de acţiune pentru următorii
15 ani

Organizația Națiunilor Unite

septembrie 2015,
New York

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă

New York

realizarea

dezvoltare
următorii



Nivel regional: 
Uniunea Europeană
Uniunea Europeană s-a angajat să devină lider în implementarea Agendei 
2030 pentru dezvoltare durabilă

Documente programatice: 
7 Iunie 2017 - Consensul European pentru Dezvoltare: „Our World, Our Dignity, 
Our Future”

20 Iunie 2017 - Concluziile Consiliului UE: Un viitor durabil al Europei
UE la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, pentru a accelera elaborarea 
Strategiei pentru dezvoltare durabilă la nivel european

30 Ianuarie 2019: Document de Reflecție al Comisiei Europene „Către
durabilă până în 2030”, care se concentrează asupra principalelor fundamente ale 
politicilor de tranziție la durabilitate: 

- trecerea de la economia liniară la cea circulară

- corectarea dezechilibrelor din sistemul alimentar

- adaptarea sectorului energetic, a clădirilor și a mobilității la 
exigențele viitorului

- garantarea faptului că această tranziție este echitabilă și nu lasă pe 
nimeni în urmă

a angajat să devină lider în implementarea Agendei 

World, Our Dignity, 

Un viitor durabil al Europei: răspunsul 
elaborarea 

Către o Europă
”, care se concentrează asupra principalelor fundamente ale 

adaptarea sectorului energetic, a clădirilor și a mobilității la 

garantarea faptului că această tranziție este echitabilă și nu lasă pe 



Nivel național

• Aprilie 2016: Declarația comună a celor
camere ale Parlamentului României pentru susținerea
Agendei 2030 - primul Parlament din cele
parlamente membre ale Uniunii Interparlamentare

• Mai 2017: în cadrul aparatului de lucru
ministrului, s-a înființat Departamentul
Dezvoltare Durabilă, cu misiunea de a coordona
implementarea Agendei 2030 în România

celor două
susținerea

cele 170 de
Interparlamentare

al Prim-
pentru

coordona



Strategia  Națională  pentru 
Dezvoltarea Durabilă a României 

HG 877/9 noiembrie 2018 

Strategia  Națională  pentru 
Durabilă a României 2030

HG 877/9 noiembrie 2018 
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Implicarea tuturor 

actorilor interesați



Asigurarea accesului tuturor la 
energie la prețuri accesibile, într
un mod sigur, durabil și modern

Priorități

• Infrastructur• Infrastructur

• Securitate

• Accesul la 

• Energia regenerabilă

Asigurarea accesului tuturor la 
energie la prețuri accesibile, într-
un mod sigur, durabil și modern

Infrastructura energetică

7

Infrastructura energetică

Securitatea energetică

la energie

regenerabilă și eficiența energetică



Asigurarea accesului tuturor la 
energie la prețuri accesibile, într
un mod sigur, durabil și modern

Priorități

• Infrastructur• Infrastructur

• Securitate

• Accesul la 

• Energia regenerabilă

Asigurarea accesului tuturor la 
energie la prețuri accesibile, într-
un mod sigur, durabil și modern

Infrastructura energetică
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Infrastructura energetică

Securitatea energetică

la energie

regenerabilă și eficiența energetică



Orizont 2020

• Consolidarea politicii de eficiență energetică și protec

• Reducerea cu 19% a consumului intern de energie primară

Ținte 2030

• Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare a mediului prin sporirea 
considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27% comparativ cu scenariul de status

• Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare a mediului prin sporirea 
considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27% comparativ cu scenariul de status
a schemei EU ETS  în condiții de pia

• Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu con
transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili alternativi

• Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în domeniul eficien
investițiilor

• Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic, industrial și în transporturi prin 
stabilirea unor norme de performan

ă energetică și protecția consumatorilor

Reducerea cu 19% a consumului intern de energie primară

creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare a mediului prin sporirea 
ei energetice (cu minimum 27% comparativ cu scenariul de status-quo) și folosirea extinsă 
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creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare a mediului prin sporirea 
ei energetice (cu minimum 27% comparativ cu scenariul de status-quo) și folosirea extinsă 

ii de piață previzibile și stabile

ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu conținut scăzut de carbon în sectorul 
transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili alternativi

unui cadru de reglementare stabil și transparent în domeniul eficienței energetice în vederea atragerii 

strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic, industrial și în transporturi prin 
stabilirea unor norme de performanță pentru instalații și aparatură



Implicarea tuturor 

actorilor interesați



Dezvoltarea ora
umane pentru ca ele s
tuturor, sigure, reziliente 

Strategia vizează asigurarea condi
urbane și rurale prin:

• accesul la locuințe și servicii de bază adecvate, sigure și la pre

• accesul la transport public eficient, la pre

• promovarea conceptului de oraș inteligent (smart

• consolidarea eforturilor de protec

• reducerea impactului negativ asupra mediului în orașe, inclusiv prin acordarea unei aten
deosebite calității aerului și mediului în general.

Dezvoltarea orașelor și a așezărilor 
umane pentru ca ele să fie deschise 
tuturor, sigure, reziliente și durabile

vizează asigurarea condițiilor pentru o viață demnă a cetățenilor din comunitățile 
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e și servicii de bază adecvate, sigure și la prețuri accesibile,

la transport public eficient, la prețuri echitabile și accesibile pentru toți, 

conceptului de oraș inteligent (smart-city), 

eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural, 

impactului negativ asupra mediului în orașe, inclusiv prin acordarea unei atenții 
ii aerului și mediului în general.



Implicarea tuturor 

actorilor interesați



Luarea unor m
combatere a schimb
și a impactului lor

Ținte 2030

• Consolidarea rezilienței și capacită
dezastre naturale

• Consolidarea rezilienței și capacită
dezastre naturale

• Îmbunătățirea capacității de reac
mare intensitate

• Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacită
schimbărilor climatcie, adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie

• Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranzi
reduse de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice și pentru integrarea măsurilor de 
adaptare la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice, sociale şi de mediu, în 
conformitate cu politicile UE 

Luarea unor măsuri urgente de 
combatere a schimbărilor climatice 
i a impactului lor

ei și capacității de adaptare a României la riscurile legate de climă și 
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ei și capacității de adaptare a României la riscurile legate de climă și 

ii de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme intempestive de 

iei, sensibilizării și capacității umane și instituționale privind atenuarea 
schimbărilor climatcie, adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie

eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie „verde”, cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice și pentru integrarea măsurilor de 
adaptare la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice, sociale şi de mediu, în 



Implementarea Strategiei naționale

• Cadru 
instituțional 
care să permită care să permită 
implementare, 
raportare, 
monitorizare

• Plan de acțiune

Implementarea Strategiei naționale
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Rolul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă

• Catalizator al tuturor părților interesate în implementarea Strategiei

• Plan de acțiune care vizează punerea
Strategiei. Aceasta va lua în considerare
timpul fazei de consultare și dezbateretimpul fazei de consultare și dezbatere

• Indicatori naționali de dezvoltare 

Institutul Național de Statistică, pentru revizuire

• Monitorizare și raportare periodică către UE și ONU

Rolul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă

al tuturor părților interesate în implementarea Strategiei

punerea în aplicare a obiectivelor
considerare și propunerile primite în
dezbatere publicădezbatere publică

naționali de dezvoltare durabilă care implică colaborare cu 
Institutul Național de Statistică, pentru revizuire

periodică către UE și ONU
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Acțiuni ale Departamentului în timpul 
președinției la Consiliul UE

• Președinția Working Party on the 2030 
Agenda for Sustainable Development at the 
EU Council, grup responsabil cu identificarea 
priorităților cadru pentru Agenda Strategică a 
Uniunii Europene 2019-2024Uniunii Europene 2019-2024

• Organizarea conferinței la nivel înalt 
Partnership on Implementing the 2030 
Agenda (EU, Eastern Partnership, Central Asia, 
Western Balkans), în 16 aprilie 2019, la Palatul 
Parlamentului din București, în parteneriat cu 
Ministerul Afacerilor Externe și UNECE

Acțiuni ale Departamentului în timpul 
la Consiliul UE

Working Party on the 2030 
Agenda for Sustainable Development at the 

grup responsabil cu identificarea 
priorităților cadru pentru Agenda Strategică a 

Organizarea conferinței la nivel înalt 
Partnership on Implementing the 2030 

(EU, Eastern Partnership, Central Asia, 
, în 16 aprilie 2019, la Palatul 

Parlamentului din București, în parteneriat cu 
UNECE
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Vă mulțumim pentru atenție! Vă mulțumim pentru atenție! 


