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Drumul spre dezvoltare durabilă

În 2015, au fost adoptate

• 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 
și de către UE

• Reprezintă un răspuns la problemele sociale, economice și de mediu ale 
lumii și implicit ale României

• Stabilește 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD/SDG) care prezintă un 
cadru prin care se poate realiza tranziția spre o economie sustenabilă.

2



3



Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă:

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă:

• a fost înființat prin HG nr. 313/2017, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului 
coordonează activitățile de implementare rezultate din setul de 17 Obiective de 
Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030

• planifică și integrează datele și informațiile comunicate de către instituțiile cu 
atribuții în domeniu

• monitorizează indicatorii specifici naționali

• formulează propuneri de ajustare a obiectivelor-țintă
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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 2030.

• 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, structurat pe cele 17 ODD-uri.

• Procesul de consultanță publică a implicat aprox. 1200 de persoane și au 
avut loc 8 seminare regionale cu reprezentanți din administrația locală, 
națională, societatea civilă și mediul privat.

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

• În centrul atenției este cetățeanul. Succesul strategiei necesită implicarea  
tuturor actorilor interesați (stakeholders).
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Implementare și monitorizare

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

• Departamentul colaborează cu INS 
pentru revizuirea setului de 
indicatori naționali.

• Se elaborează 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. 



Nivelul European și Președinția României la CONS UE

• Dezvoltarea durabilă joacă un rol esențial în viitorul Uniunii
• „Documentul de reflecție: Către o Europă Durabilă până în 2030”

• Răspunsul Consiliului „Către o Uniune tot mai sustenabilă până în 2030”

• Reprezentantul Departamentului este președintele Grupului de lucru pentru 
implementarea Agendei 2030 pe lângă Consiliul UE, care este responsabil de 
urmărirea implementării Agendei în plan intern și extern.

• Se pregătește un raport al Uniunii Europene, pentru anul acesta, către Forumul 
Politic la Nivel Înalt (HLPF) din iulie și către Summit-ul ONU din septembrie, 
privind implementarea Agendei. Acest raport, împreună cu viitoarea Strategie UE 
pentru Agenda 2030, va include și componenta locală în realizarea Obiectivelor 
pentru Dezvoltare Durabilă.



Economia Circulară

• Tranziția către o economie circulară este o oportunitate de a transforma 
economia de acum într-una mai durabilă, contribuind la îndeplinirea 
obiectivelor Agendei 2030. 

• În economia circulară valoarea produselor, a materialelor și a resurselor 
trebuie menținută cât mai mult timp posibil, iar generarea de deșeuri redusă 
la minimum.

• Trecerea la economia circulara implică o coordonare a politicilor economice 
cu cele referitoare la creșterea locurilor de muncă în sectoarele economiei 
circulare, creșterea investițiilor în sectoare specifice, a dezvoltării politicilor 
sociale și a inovării în economie, combaterea schimbărilor climatice și a 
efectelor acestora. 



Orașul sustenabil, orașul viitorului

• În România, aportul populației urbane a crescut la 55 % (2016) de la 34% (1960). 
Acest aport este în creștere, așadar este o necesitate pentru orașe să se adapteze la 
această situație.

• Oraşele trebuie să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile. În plus, oraşele
trebuie să combată formele de înstrăinare. 

• Trebuie să ţinem cont şi de comunităţile rurale, să asigurăm cetățenilor condiţii 
pentru o viaţă demnă, indiferent de ambianţa aleasă de ei.

• Smart și Tehnologizat înseamnă mai educat, mai sănătos, mai puțin costisitor, mai 
implicat în tot ceea ce înseamnă procesul de administrație publică, mai multe 
oportunități pentru mediul de afaceri și cetățean, beneficii care se traduc pe 
îmbunătățirea calității vieții - o interacțiune mai ușoară și prietenoasă a oamenilor 
cu orașul, cu mediul, cu semenii și orientat către un viitor susținut de tehnologii 
inteligente integrate.



Locuințe durabile

Orice oraș durabil începe cu locuințe durabile. O asemenea 
locuință ar trebui să asigure:

• O amprentă cât mai mică asupra mediului inconjurător

• Confort și accesibilitate

• Un loc în care să putem socializa și să ne simțim membri a unei 
comunități.

Conceptul de „casă pasivă” se referă la o casă care asigură un climat 
interior confortabil și vara și iarna, fără însă a fi nevoie de o sursă 
convențională de încălzire. 

• Soluții creative și inovative pot ajuta la reducerea amprentei 
locuințe asupra mediului și cu o amprentă mai mică asupra 
portofelului.
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Coeficient energetic, prioritate europeană

Articolul 194 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE):

„În contextul instituirii și al funcționării pieței interne și din perspectiva necesității 
de a conserva și îmbunătăți mediul, politica Uniunii în domeniul energiei 
urmărește, în spiritul  solidarității între statele membre: (c) să promoveze eficiența 
energetică și economia de energie, precum și dezvoltarea de noi surse de energie și 
energii regenerabile;”

În 2012, în vederea realizări acestui articol, Directiva privind eficienței 
energetice a fost adoptată. Această directivă a fost revizuită în 2018 cu ținte 
pentru 2030 care propune creșterea ponderi de energie regenerabilă la 
32,5%. 

Conform Eurostat, România este pe drumul cel bun în tranziția în creșterea 
ponderii energiei regenerabile, atingând ținta pentru anul 2020 de 24% încă 
din 2017. Promovarea caselor pasive vor ajuta la atingerea acestei ținte.
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Locuințe durabile în SNDD 2030

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 
2030 are mai multe ținte pentru promovarea locuințelor 
durabile. Printre cele mai importante sunt:

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

• Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii

• Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea 
rațională și responsabilă a resurselor caselor cu introducerea unor 
elemente ale economiei circulare, elaborarea unei foi de parcurs

• Case deștepte, case pasive și promovarea conceptului de locuire 
durabilă
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Parteneriate pentru realizarea 
obiectivelor

• Una din inovațiile aduse de Agenda 2030 este accentul pe care acest 
document îl pune pe implicarea tuturor părților interesate (Stakeholders).

• Această caravană pentru promovarea „Strategiei pentru Tranziția României 
spre Economica Circulară 2020-2030” care va fi realizată de „Institutul Pentru 
Cercetări în Economie Circulară și Mediu Ernest Lupan” (IRCEM), reprezintă o 
inițiativă inovativă în spiritul implicării părților interesate în realizarea 
Agendei 2030.

• Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă apreciază parteneriatul încheiat 
cu ICREM și îi mulțumește pentru organizarea acestei caravane.



Vă mulțumim!

Consilier de stat László BORBÉLY

t: +40 722 215 135

e: laszlo.borbely@gov.ro

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă

e: office.ddd@gov.ro

Website: ddd.gov.ro

Facebook: Departamentul pentru Dezvoltare 
Durabilă


