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Subiectele de discuție

• Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă

• Uniunea Europeană - lider în implementarea Agendei 2030

• Dezvoltarea durabilă în România

• Tranziția către o economie circulară
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Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă

• A fost adoptată la Adunarea Generală ONU de 
către toate statele membre și de către UE, în 
27 septembrie 2015

• 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

3



Nivel regional: Uniunea Europeană - lider în 
implementarea Agendei 2030

22 noiembrie 2016 – Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Regiunilor: „Următorii pași către un viitor 
european durabil”

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

20 Iunie 2017 - Concluziile Consiliului UE: „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE 
la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”
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Nivel regional: Uniunea Europeană - lider în 
implementarea Agendei 2030

30 Ianuarie 2019 - Documentul de Reflecție al Comisiei Europene „Către o Europă
durabilă până în 2030”

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
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Nivel regional: Uniunea Europeană - lider în 
implementarea Agendei 2030

9 Aprilie 2019 - Concluziile Consiliului UE: „Către o Uniune tot mai durabilă până în 
2030”, care reiterează necesitatea elaborării cadrului strategic pentru 
implementarea Agendei  până în 2030.

Reprezentantul Departamentului pentru dezvoltare durabilă, președintele Grupului 
de lucru pentru implementarea Agendei 2030 pe lângă Consiliul UE, care este 
responsabil de urmărirea implementării Agendei 2030 în plan intern și extern, a 
coordonat poziția statelor membre UE, concretizată în Concluziile adoptate de 
Consiliul UE

6



Dezvoltarea durabilă în România

Angajament politic pentru Agenda 2030

• În aprilie 2016, ambele camere ale Parlamentului României și-au declarat 
susținerea pentru implementarea celor 17 obiective.

Parlamentul României a fost primul parlament din cele 176 ale Uniunii 
Interparlamentare care și-a exprimat susținerea pentru Agenda 2030.

Consolidare cadru instituțional

• În mai 2017, a fost înființat prin HG nr. 313/2017 Departamentul pentru 
Dezvoltare Durabilă, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, pentru a 
coordona implementarea celor 17 obiective la nivel național.

7



Strategia națională pentru dezvoltarea 
durabilă a României 2030

Strategia reprezintă un cadru de dezvoltare 
durabilă a României până în anul 2030, este 
construită în jurul cetățeanului și a nevoilor 
generațiilor viitoare. 

Strategia stabilește priorități, ținte și măsuri 
necesare implementării și monitorizării.

Succesul strategiei necesită implicarea
tuturor segmentelor din societate, tuturor 
actorilor interesați (stakeholders).
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HG 877/9 noiembrie 2018 



Reforma instituțională
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Tranziția către o economie circulară
- obiectiv al Uniunii Europene
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Economia circulară oferă o agendă de reformă
cu un potențial important de creare de noi
locuri de muncă și de creștere, care 
încurajează modelele durabile de consum și de 
producție, bazate pe inovare.

Uniunea Europeană se concentrează asupra
eficienței resurselor și reducerea la minimum 
a deșeurilor, într-un context de epuizare
rapidă a resurselor globale.



Tranziția către o economie circulară ca 
obiectiv al Strategiei naționale
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Obiectivul 2: Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, 
îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi sustenabile

Cercetarea, noile tehnologii și materii prime, cât și o 
mai bună utilizare a nutrienților sau a tratamentului 
gunoiului de grajd pot schimba modul de producție 
agricolă de astăzi, pentru trecerea la o economie 
circulară funcțională. 



Tranziția către o economie circulară ca 
obiectiv al Strategiei naționale
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Obiectivul 6: Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și 
sanitație pentru toți

Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în 
activitățile industriale, comerciale și agricole; 
extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și 
reciclate în perspectiva atingerii obiectivelor 
economiei circulare



Tranziția către o economie circulară ca 
obiectiv al Strategiei naționale
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Obiectivul 9: Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea 
industrializării durabile și încurajarea inovației

Susținerea consolidării lanțurilor de valoare și 
implementarea celor mai performante tehnologii, 
promovarea economiei circulare, a competitivității, 
încurajarea comerțului industrial și dezvoltarea 
sectorului privat, agroindustriilor și energiilor 
regenerabile



Tranziția către o economie circulară ca 
obiectiv al Strategiei naționale
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Obiectivul 12: Consum și producție responsabile
Asigurarea unor modele de consum și producție durabile

• Ameliorarea productivității utilizării resurselor prin includerea unor 
ținte precise, riguros monitorizate, în toate strategiile sectoriale și de 
dezvoltare în profil teritorial în vederea alinierii la standardele 
europene și pregătirii trecerii la modelul economiei circulare

• Tranziția de la modelul economic actual bazat pe producție și consum 
la economia circulară prin schimbarea mentalității prin educație, 
schimbarea comportamentului consumatorilor și prin dezvoltarea de 
mecanisme financiare pentru susținerea perioadei de tranziție



Obiectivul 12: Consum și producție responsabile

Asigurarea unor modele de consum și producție durabile

Ținte 2030

• Model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și responsabilă a resurselor cu 
introducerea unor elemente ale economiei circulare, elaborarea unei foi de parcurs

• Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente şi reducerea pierderilor de alimente 
de-a lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare

• Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în 2030 

• Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale plastice 
50%; lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70% 
până în 2030 (materiale plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 
75%, hârtie și carton 85%)

• Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor biologice 
până în 2023 și materialele textile până în 2025

• Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate 
ambalajele până în 2024
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Acțiuni ale Departamentului pentru 
susținerea tranziției la economia circulară

• Sesiune dedicată în cadrul conferinței la nivel 
înalt Agenda 2030 – Partnerships for sustainable
development (16 aprilie 2019, Palatul 
Parlamentului): „Circular Economy and its Impact 
on 2030 Agenda’s Implementation”

• Protocol de colaborare cu Institutul pentru 
Cercetări în Economie Circulară şi Mediu „Ernest 
Lupan” pentru derularea programului „Strategia 
pentru tranziţia României spre economia 
circulară 2020-2030”, a cărui misiune este ca 
România să devină lider în Europa Centrală şi de 
Sud-Est în economia circularăpână în 2030 
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e-mail: office.ddd@gov.ro

Website: ddd.gov.ro

Facebook: Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă

Departamentul pentru 
Dezvoltare Durabilă

Vă mulțumim!


