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I. Context 

În întreaga lume, anul 2015 a fost determinant pentru dezvoltarea durabilă. La 25 septembrie 

2015, în cadrul celei de a 70-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, a fost adoptat noul cadru  

mondial pentru dezvoltarea durabilă : Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, al cărei element 

central l-au constituit obiectivele pentru dezvoltarea durabilă (ODD), respectiv: 

 Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context 

 Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea 

nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile 

 Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la 

orice vârstă 

 Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de 

învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi 

 Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor 

 Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi 

sanitaţie pentru toţi 

 Energie curată şi la preţuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri 

accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern 

 Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea unei creşteri economice susţinute, 

deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi a unei munci 

decente pentru toţi 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
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 Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea 

industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei 

 Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta 

 Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie 

deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile 

 Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile 

 Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a 

impactului lor 

 Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine 

pentru o dezvoltare durabilă 

 Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor 

terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării 

solului  și stoparea pierderilor de biodiversitate 

 Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o 

dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile 

şi incluzive la toate nivelurile 

 Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de implementare și 

revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. 

Uniunea Europeană a jucat un rol important în definirea Agendei 2030, care este, în prezent, 

schema directoarea a lumii pentru dezvoltarea durabilă.  

Agenda 2030 reprezintă promisiunea de eradicare şi prevenire a sărăciei; cele 17 obiective şi 169 

ţinte aferente sunt planetare prin natura lor, universal aplicabile şi interconectate.  

 

II. Propunerea Comisiei Europene  

Obiective 

La 22 noiembrie 2016, Comisia Europeană a lansat o serie de trei comunicări prin care 

subliniază determinarea de a transpune în legislaţie obiectivele Agendei 2030 pentru dezvoltare 

durabilă.  

Comunicarea referitoare la Acţiunea europeană pentru durabilitate rezumă acţiunile pe care 

Uniunea le întreprinde în prezent pentru a promova dezvoltarea durabilă. În pofida titlului său  - 

„următorii paşi către un viitor economic durabil” – care implică ideea unor schimbări care ar fi 

operate în sensul îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă, Comunicarea subliniază faptul că 

obiectivele sunt deja urmărite de multă vreme în cadrul politicilor europene și integrate în toate cele 

zece priorități ale Comisiei. 

Comunicarea acoperă dimensiunile economică, socială şi de mediu ale dezvoltării durabile, dar 

şi guvernanţa la nivel european  şi mondial. 

Dezvoltarea durabilă intră în categoria competenţelor partajate. În conformitate cu principiul 

subsidiarității, UE va acționa în domeniile situate în afara competențelor sale exclusive doar atunci 

când obiectivele pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii decât prin acțiunea statelor membre. 

Este, prin urmare, necesară o strânsă colaborare cu statele membre, iar multe dintre problemele care 

afectează dezvoltarea durabilă vor trebui abordate de către statele membre, care se află în prezent în 

procesul de elaborare a propriilor cadre naționale pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare 

durabilă și de raportare către propriii cetățeni și către ONU. 

Pașii următori pentru un viitor durabil al Europei 
Răspunsul Uniunii Europene la Agenda 2030 va include două direcții de lucru: prima este 

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

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:52016DC0739
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Comisiei; cea de a doua este lansarea reflecției privind dezvoltarea în continuare a viziunii europene 

pe termen mai lung și privind focalizarea politicilor sectoriale după 2020. 

Comisia va utiliza toate instrumentele de care dispune, inclusiv instrumentele pentru o mai bună 

legiferare, pentru a se asigura că atât politicile existente, cât și cele noi, vor lua în considerare cei trei 

piloni ai dezvoltării durabile: social, de mediu și economic. 

În vederea creării unui spațiu dinamic care să reunească diferitele părți interesate din sectorul 

public și din cel privat, Comisia va lansa o platformă multipartită al cărei rol va fi de a monitoriza și 

de a împărtăși cele mai bune practici cu privire la punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare 

durabilă în toate sectoarele. 

Începând din 2017, Comisia va prezenta periodic rapoarte cu privire la progresele înregistrate de 

UE în direcția punerii în aplicare a Agendei 2030 și va lansa activități de reflecție privind 

dezvoltarea în continuare a unei viziuni pe termen mai lung cu o perspectivă pentru perioada post-

2020. 

Transpunerea în practică a obiectivelor Agendei la nivel naţional şi european 

La nivel naţional, statele membre sunt invitate de către Naţiunile Unite să pună în practică 

sisteme de măsurare şi comunicare a progreselor înregistrate. Comisia va contribui prin evaluarea 

progreselor în realizarea obiectivelor pentru dezvoltarea durabilă la nivel european. O primă 

prezentarea a stadiului progreselor realizate la nivel unional şi naţional este cuprinsă în raportul 

Eurostat prezentate în paralel cu această Comunicare a Comisiei. Începând cu anul 2017, Comisia va 

asigura urmărirea sistematică a îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă în context european, 

prin elaborarea unor indicatori de referinţă care se vor adresa autorităţilor de la nivel european şi 

naţional.  

Finanţarea transpunerii în practică a obiectivelor de dezvoltare durabilă se va face din bugetul 

EU, bugetele naţionale şi instrumentele strategice şi de finanţare ale UE.  

Comisia Europeană a integrat deja dimensiunile economică, socială şi de mediu în buget şi 

programele de finanţare ale Uniunii. În perspectiva cadrului financiar multianual după 2020, 

Comisia va examina modalitatea în care bugetele şi programele financiare vor putea contribui în 

continuare într-o manieră adecvată la transpunerea în practică a obiectivelor Agendei  2030 şi la 

susţinerea statelor membre în atingerea acestor obiective. 

Contribuţia celor zece priorităţi politice ale Comisiei Junker la realizarea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă 

Programul politic al Comisiei este axat pe angajarea forţei de muncă, creştere economică, 

echitate şi schimbări democratice. Multe dintre obiectivele dezvoltării durabile sunt legate strâns de 

aceste obiective, în mod special tranziţia către o economie circulară, uniunea energetică, educaţia şi 

formarea, garanţia pentru tineri, finanţarea durabilă şi drepturile sociale, astfel încât se poate vorbi 

despre o sinergie între cele două niveluri de provocare. 

Spre exemplificare, directiva-cadru privind apa este foarte importantă pentru îndeplinirea celui 

de al şaselea ODD privind accesul la apă potabilă şi la sisteme de canalizare, precum și a celui de al 

treilea ODD (stare bună de sănătate şi bunăstare) şi a celui de al unsprezecelea ODD (orașe şi 

comunităţi durabile). În aceeaşi măsură, directivele „Păsări” şi „Habitate” ale UE sunt fundamentale 

pentru cel de al paisprezecelea ODD (viaţa acvatică) şi cel de al cincisprezecelea ODD (viaţa 

terestră), iar Planul de acţiune al UE pentru economia circulară va fi esenţial pentru atingerea celui 

de al doisprezecelea ODD (privind producţia şi consumul durabile). 

 

 Poziţii exprimate  

Consiliul  

Comisia a prezentat comunicarea sus-menționată ca parte a pachetului privind dezvoltarea 

durabilă, la 22 noiembrie 2016. Deși au salutat cartografierea politicilor și instrumentelor actuale ale 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15672-2016-INIT/ro/pdf
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UE, anumiți miniștri și-au exprimat regretul cu privire la lipsa unei evaluări a lacunelor și a 

orientărilor pentru lucrările viitoare, inclusiv în domeniul politicii de mediu a UE. De asemenea, 

miniștrii au subliniat faptul că este nevoie de o strategie cuprinzătoare, coordonată și coerentă în 

vederea punerii în aplicare a Agendei 2030 la nivelul UE și au declarat că așteaptă cu interes 

platforma multipartită anunțată de Comisie. Consiliul a luat act de informațiile furnizate de către 

Comisie și de observațiile delegațiilor. 

 

România 

România susține ideea că noua Agendă trebuie să fie implementată de către instituțiile locale, 

răspunzând direct nevoilor cetățenilor. Nevoile, interesele și grijile acestora trebuie să fie soluționate 

prin definirea unor strategii de dezvoltare locală și națională. 

România este angajată să implementeze Obiectivele de Dezvoltare Durabilă la nivel naţional şi 

va revizui Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă, pentru a integra noile Obiective de Dezvoltare 

Durabilă. Excluziunea socială este identificată ca o provocare majoră la adresa implementării 

Obiectivelor. Eradicarea sărăciei reclamă oportunități decente de angajare, iar prevenirea și evitarea 

excluziunii sociale necesită politici de coeziune socială. 

Ca membru al Uniunii Europene, România contribuie la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare 

Durabilă nu numai din perspectivă naţională, dar şi la nivel internaţional, prin sprijinul pe care îl 

acordă ţărilor mai puţin dezvoltate, prin intermediul asistenţei oficiale pentru dezvoltare.  

 

SDG Watch Europe, alianţă a societăţii civile la nivel european, care are ca principal obiectiv 

transpunere în practică a Agendei 2030, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de faptul că, prin acest 

document, care oferă foarte puţine informaţii noi cu privire la modalitatea în care Uniunea 

Europeană intenţionează să facă din Agendă o realitate, Comisia evită să îşi exprime un punct de 

vedere clar. 

 

III. Legislaţie naţională 

 

În 2008, a fost aprobată Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă la orizontul anilor 2013-

2020-2030. Strategia stabileşte obiective concrete pentru trecerea la un nou model de dezvoltare 

durabilă, într-un interval de timp rezonabil şi realist.  

Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030 este un document strategic privind 

dezvoltarea teritorială durabilă şi integrată pe termen mediu şi lung a României. Conceptul asigură 

un cadru de fundamentare a dezvoltării teritoriale a României, în conexiune cu evoluţiile din Europa 

şi din lume. 

CSDT România 2030 stabileşte liniile directoare de dezvoltare teritorială a României la scară 

regională, interregională, naţională, corelând conceptele de coeziune şi competitivitate la  nivelul 

întregului teritoriu.  

Scopul CSDT România 2030 este de a pune în evidentă, din perspectivă teritorială integrată, 

modalităţile de valorificare a potenţialului naţional, în vederea recuperării decalajelor de dezvoltare 

faţă de ţările europene, de a stimula dezvoltarea echilibrată a României Documentul urmăreşte 

maximizarea impactului investiţiilor străine şi naţionale, orientându-le către zone relevante, prin 

intermediul proiectelor strategice naționale şi a politicilor publice elaborate în conformitate cu 

obiectivele acestuia. 

Rolul CSDT România 2030, relaţia cu documentele de planificare teritorială, cu strategiile 

sectoriale, instrumentele de implementare au fost introduse etapizat în cadrul Legii 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, prin modificări şi completări(Legea nr. 289/2006 şi O.G. Nr. 

27/2008).  

https://www.mae.ro/node/35919
http://www.sdgwatcheurope.org/news
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/strategia-nationala-a-romaniei-2013-2020-2030/
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/strategia-nationala-a-romaniei-2013-2020-2030/
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/cooperare-si-coeziune-teritoriala/csdt-romania
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame
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Dana Honciuc 

                      27 februarie 2017 
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